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 Ερεσμηηική δραζηηριόηηηα – θεμαηικές: 

- Δνάζε θαη ένγμ Ειιήκςκ ζοκζεηώκ ζηηξ ανπέξ ημο 20μύ αηώκα (Αημίιημξ 

Ρηάδεξ, Γηάκκεξ Α. Παπασςάκκμο, θ.ά.). 

- Δνάζε θαη ένγμ Ειιήκςκ ζοκζεηώκ με ζαθείξ επηννμέξ από ηα γαιιηθά 

μμοζηθά νεύμαηα θαηά ηε δηάνθεηα ημο δεύηενμο μηζμύ ημο 20μύ αηώκα 

(Γηώνγμξ Κμονμοπόξ, Μίθεξ Θεμδςνάθεξ, θ.ά.). 

- Σμ πηακηζηηθό θαη ζθεκηθό ένγμ κέςκ Ειιήκςκ ζοκζεηώκ με εκενγή δνάζε 

ζε γαιιηθό έδαθμξ (Αιέλακδνμξ Μανθέαξ, Γεςνγία πονμπμύιμο, θ.ά.). 

- Η πνόζιερε θαη επηννμή ημο ανπαίμο ειιεκηθμύ πμιηηηζμμύ ζηα ένγα 

Γάιιςκ ζοκζεηώκ (όπενα, μπαιέημ, ζθεκηθή μμοζηθή) από ημ 1945 έςξ 

ζήμενα. 

- Μμοζηθή θαη γαιιηθή πμίεζε: ένγα γηα θςκή Ειιήκςκ ζοκζεηώκ. 

 



 Μοσζικολογικά ζσμέδρια 

- ομμεημπή ζημ 8μ Δηαημεμαηηθό Μμοζηθμιμγηθό οκέδνημ, «Επηδνάζεηξ 

θαη αιιειεπηδνάζεηξ», 25-27 Νμεμβνίμο 2017, Μέγανμ Μμοζηθήξ, Αζήκα. 

Σα μέιε ηεξ μμάδαξ Χνηζηίκα Γηακκέιμο, Anne-Sylvie Barthel-Calvet θαη 

Ακδνηάκα μοιειέ εθθώκεζακ ηνεηξ ακαθμηκώζεηξ γύνς από ημ ένγμ ηεξ 

Ρέκαξ Κονηαθμύ, ημο Ιάκκε Ξεκάθε θαη ημο Αιέλακδνμο Μανθέα ζε εηδηθή 

ζοκεδνία με ηίηιμ «Έιιεκεξ ζοκζέηεξ θαη γαιιηθόξ πμιηηηζμόξ: μηα 

μεηαβαιιόμεκε ζπέζε με ηεκ πάνμδμ ημο πνόκμο». 

- Πνμζεπήξ ζομμεημπή ζημ ζοκέδνημ « Modus, Modi, Modality», 6-10 

επηεμβνίμο 2017, Εονςπασθό Πακεπηζηήμημ Κύπνμο, Λεοθςζία. Η 

Ακδνηάκα μοιειέ ζα πανμοζηάζεη μηα ακαθμίκςζε με ζέμα: «Musical 

interpretations of Medea’s myth in the 21th French opera by Pascal 

Dusapin, Michèle Reverdy and Christophe Looten». 

 Δράζεις 

- Δεμημονγία ειεθηνμκηθμύ ηζηόημπμο ηεξ μμάδαξ RelMus, μ μπμίμξ 

βνίζθεηαη αθόμα οπό θαηαζθεοή : www.relmus.org. 

- οκεκηεύλεηξ δώκηςκ Ειιήκςκ ζοκζεηώκ πμο δμοκ θαη ενγάδμκηαη ζηεκ Γαιιία. 

- Δημνγάκςζε δύμ μμοζηθμιμγηθώκ εμενίδςκ θαη ζοκαοιηώκ ζημ Πανίζη θαη 

ζηεκ Αζήκα ζηηξ ανπέξ ημο 2018, με ζέμα «Μμοζηθέξ ακηαιιαγέξ μεηαλύ 

Ειιάδαξ θαη Γαιιίαξ ζηεκ αογή ημο 21μο αηώκα, 1980-2010». Πνόζθιεζε 

ζομμεημπήξ ζηηξ εκ ιόγς εμενίδεξ ζα ακαθμηκςζεί πνμζεπώξ. 

 Άμεζες προοπηικές 

- Δεμημονγία ειεθηνμκηθήξ βάζεξ δεδμμέκςκ (θαηάιμγμξ ένγςκ Ειιήκςκ 

θαη Γάιιςκ ζοκζεηώκ, δειηία πιενμθμνηώκ, θιπ.). 

- Έθδμζε ζοιιμγηθμύ ηόμμο με ζέμα ηηξ μμοζηθέξ ζπέζεηξ μεηαλύ Ειιάδαξ 

θαη Γαιιίαξ. 
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