Οδηγίες για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
Ποιος μπορεί να πάρει μέρος;
Οποιοσδήποτε ηλικίας 6 ως 16 χρονών. Πρόκειται όμως μόνο για ατομικές και όχι ομαδικές
συμμετοχές.
Ποιο είναι το θέμα του διαγωνισμού;
Η έμπνευση των έργων είναι η σαιξπηρική ιστορία του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, σε σχέση
πάντα με το πώς την προσέγγισαν οι έξι συνθέτες, έργα των οποίων θα παρουσιαστούν από
την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στη συναυλία της 20ης Νοεμβρίου 2016.
Τι πρέπει να κάνω πριν ζωγραφίσω;
Διαβάστε την ιστορία του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, αν δεν τη γνωρίζετε ήδη. Μετά
ακούστε τα έργα που θα παρουσιαστούν στη συναυλία και επιλέξτε όποιο από αυτά σας
εμπνέει περισσότερο. Αν
επιθυμείτε, αναζητήστε στο διαδίκτυο περισσότερες
πληροφορίες για τη μουσική σύνθεση που επιλέξατε. Στη συνέχεια δημιουργήστε ένα δικό
σας πρωτότυπο εικαστικό έργο, επιλέγοντας ανάμεσα σε ζωγραφιά, κολλάζ ή ψηφιακό
σχέδιο, σε συνάφεια πάντα με τη μουσική, αλλά και την ιστορία του Ρωμαίου και της
Ιουλιέτας.
Που μπορώ να ακούσω τη μουσική;
Όλα τα έργα υπάρχουν ηχογραφημένα σε CDs.
Ενδεικτικά μπορείτε να τα αναζητήσετε στα παρακάτω Youtube links:
-

Vincenzo Bellini, I Capuleti e I Montecchi, opera in two acts: overture
https://youtu.be/JHW2ujnaoLs από 1’ 01’’ ως 5’ 43’’

-

Hector Berlioz, Roméo et Juliette, symphonie dramatique: III. Scene d’ amour
https://youtu.be/2FIWP3r0KLM

-

P. I. Tchaikovsky, Romeo & Juliet Fantasy Overture: Love theme
https://youtu.be/VmLsvQaxw3g

-

Sergei Prokofiev, Romeo & Juliet ballet: Dance of the Knights
https://youtu.be/ISC-8DEooTY

-

Leonard Bernstein, West Side Story: Overture
https://youtu.be/ow7vNQ_avy8

-

Nino Rota, Romeo & Juliet Suite (OST for Franco Zeffirelli’s film)
https://youtu.be/C86jyXkNxtU

Πόσα έργα μπορώ να στείλω;
Κάθε συμμετέχοντας μπορεί να υποβάλλει μόνο μια συμμετοχή.
Πως θα στείλω τη συμμετοχή μου;
Τα έργα θα αποσταλούν μόνο ηλεκτρονικά. Συνεπώς αν πρόκειται για ζωγραφιά ή κολλάζ,
τότε θα πρέπει πρώτα να μετατραπούν σε αρχείο .jpg ανάλυσης (300dpi), φωτογραφίζοντας
ή σκανάροντάς τα.
Στη συνέχεια, το ψηφιακό αρχείο που περιέχει την εικαστική συμμετοχή, θα πρέπει να
ονομαστεί με λατινικούς χαρακτήρες με το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντος.
Μαζί συνυποβάλλεται συμπληρωμένο από τον κηδεμόνα του συμμετέχοντος το έντυπο
συμμετοχής στο διαγωνισμό, το οποίο θα πρέπει και πάλι να ονομαστεί με λατινικούς
χαρακτήρες με το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντος.
Τα δύο αρχεία με ίδιο όνομα (ένα αρχείο .docx και ένα .jpg) αποστέλλονται μέσω
www.wetransfer.com στο e-mail education@megaron.gr .
Ως αποδεικτικό παραλαβής νοείται το download confirmation, το οποίο αποστέλλεται
αυτόματα από το wetransfer.
Μέχρι πότε μπορώ να στείλω τη συμμετοχή μου;
Ημερομηνία τελικής υποβολής των έργων είναι η 21η Οκτωβρίου 2016, ως τις 17.00.
Πώς θα επιλεγούν τα έργα που θα βραβευθούν;
Κριτική επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση των συνεργαζόμενων φορέων, θα
επιλέξει 6 έργα προς βράβευση.
Πότε θα ανακοινωθούν οι νικητές του διαγωνισμού;
Τα ονόματα των δημιουργών των 6 έργων που θα βραβευτούν, θα ανακοινωθούν στο τέλος
της συναυλίας της 20ης Νοεμβρίου 2016, στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου
Μουσικής Αθηνών. Οι νικητές θα παραλάβουν έπαινο συμμετοχής. Σε περίπτωση που δεν
παρίστανται στη συναυλία, τότε ο έπαινος θα αποσταλεί ταχυδρομικά στη διεύθυνση που
θα δηλώσουν στο έντυπο συμμετοχής.

