
 

 

 

Οδηγίες για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό «The Pastoral Project» 

Ποιος μπορεί να πάρει μέρος; 

Οποιοσδήποτε ηλικίας 6 ως 16 χρονών. Πρόκειται όμως μόνο για ατομικές 

συμμετοχές (όχι ομαδικές) και δεν αφορούν σε συμμετοχή σχολικών τάξεων ή 

εργαστηρίων εικαστικών. 

 

Ποιο είναι το θέμα του διαγωνισμού; 

Η έμπνευση των έργων είναι η Συμφωνία αρ. 6 «Ποιμενική» του Ludwig van 

Beethoven. 

 

Τι πρέπει να κάνω πριν ζωγραφίσω;  

Αναζητείστε τη Συμφωνία αρ. 6 του Ludwig van Beethoven στο διαδίκτυο ή στη 

δισκοθήκη του σπιτιού σας και ακούστε τη. Αν επιθυμείτε, αναζητήστε στο 

διαδίκτυο περισσότερες πληροφορίες για το μουσικό έργο.  

Το έργο, κεντρικό θέμα του οποίου είναι το περιβάλλον και η φύση, έχει πέντε 

μέρη: 

Ι. Allegro ma non troppo: αφύπνιση συναισθημάτων χαράς φθάνοντας στην 

εξοχή 

ΙΙ. Andante molto mosso: σκηνή στο ρυάκι 

ΙΙΙ. Allegro: χαρούμενη συντροφιά των χωρικών 

IV. Allegro: καταιγίδα 

V. Allegretto: τραγούδι των βοσκών – συναισθήματα χαράς και 

ευγνωμοσύνης μετά την καταιγίδα 

Αφού ακούσετε τη μουσική, αναρωτηθείτε παράλληλα τι συμβαίνει σήμερα στη 

Φύση και το Περιβάλλον. 



 

 

Κατόπιν δημιουργήστε το δικό σας πρωτότυπο εικαστικό έργο, επιλέγοντας 

ανάμεσα σε ζωγραφιά, κολλάζ ή ψηφιακό σχέδιο, σε συνάφεια πάντα με τη 

μουσική.  

 

Πόσα έργα μπορώ να στείλω; 

Κάθε συμμετέχοντας/συμμετέχουσα μπορεί να υποβάλλει μόνο μια συμμετοχή.  

 

Πως θα στείλω τη συμμετοχή μου; 

Τα έργα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Συνεπώς αν πρόκειται για ζωγραφιά ή 

κολλάζ, τότε θα πρέπει πρώτα να μετατραπούν σε αρχείο .jpg μεγάλης ανάλυσης 

(τουλάχιστον 300dpi), φωτογραφίζοντας ή σκανάροντάς τα. Έχει μεγάλη σημασία η 

καλή ψηφιοποίηση του αρχείου, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να αξιολογηθεί από την 

επιτροπή.  

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/της 

συμμετέχοντος/ουσας το έντυπο συμμετοχής στο διαγωνισμό, το οποίο θα πρέπει 

και πάλι να ονομαστεί με λατινικούς χαρακτήρες με το ονοματεπώνυμο του/της 

συμμετέχοντος/ουσας.  

Τα δύο αρχεία με ίδιο όνομα (ένα αρχείο .docx ή.pdf και ένα αρχείο .jpg) 

αποστέλλονται αποκλειστικά και μόνο μέσω www.wetransfer.com  στο e-mail 

education@megaron.gr . 

Τονίζεται πως για να είναι έγκυρη η συμμετοχή, πρέπει να πληρούνται όλοι οι 

προαναφερόμενοι όροι σε σχέση με τις προδιαγραφές των υποβαλλόμενων 

αρχείων. 

Ως αποδεικτικό παραλαβής νοείται το download confirmation, το οποίο 

αποστέλλεται αυτόματα από το wetransfer. 

Σημειώνεται πως αρχεία που θα αποσταλούν ως συνημμένα απευθείας στο email, 

δεν μπορούν να παραληφθούν, λόγω περιορισμού από το server. 

http://www.wetransfer.com/
mailto:education@megaron.gr


 

 

 

Μέχρι πότε μπορώ να στείλω τη συμμετοχή μου; 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής έργων είναι αυστηρά η Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 

2020, ως τις 17.00. 

 

Πώς θα επιλεγούν τα έργα που θα βραβευθούν; 

Κριτική επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του Μεγάρου Μουσικής 

Αθηνών, 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 συναυλίας που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης 

του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στις 29 Νοεμβρίου 2020, ώρα 11.30. 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.  

 

 


