Συνοπτική έκθεςη πεπραγμένων τησ Ερευνητικήσ Ομάδασ Μουςικήσ
Θεωρίασ και Ανάλυςησ τησ Ελληνικήσ Μουςικολογικήσ Εταιρείασ
Η Ερευνητικό Ομϊδα Μουςικόσ Θεωρύασ και Ανϊλυςησ ιδρϑθηκε ςτην Γενικό
Συνϋλευςη τησ ΕΜΕ ςτισ 24 Απριλύου 2015, μετϊ απϐ πρϐταςη του Κώςτα
Τςοϑγκρα, ο οπούοσ εύναι και ο τρϋχων ςυντονιςτόσ των δρϊςεών τησ. Η
ςϑςταςό τησ περιελϊμβανε αρχικϊ επτϊ μϋλη ΔΕΠ ελληνικών μουςικών
πανεπιςτημιακών τμημϊτων με γνωςτικϐ αντικεύμενϐ τουσ την θεωρύα και
ανϊλυςη τησ μουςικόσ (Π. Βοϑβαρησ, Γ. Ζερβϐσ, Γ. Σακαλλιϋροσ, Κ. Τςοϑγκρασ, Κ.
Χϊρδασ, Γ. Φιτςιώρησ, Γ. Φοϑλιασ), αλλϊ ϋχει ϋκτοτε επεκταθεύ με την ϋνταξη
υποψηφύων διδακτϐρων του χώρου και ϊλλων μελών ΔΕΠ τμημϊτων τησ
Ελλϊδασ και του εξωτερικοϑ.
Η Ομϊδα ϋχει να επιδεύξει ώσ τώρα τισ εξόσ επιςτημονικϋσ δραςτηριϐτητεσ:
– Οργϊνωςη και διεξαγωγό ειδικόσ ςυνεδρύασ με θϋμα «Αναλυτικϋσ
προςεγγύςεισ ςτη μουςικό του Νύκου Σκαλκώτα», που περιελϊμβανε 5
ανακοινώςεισ, ςτο 7ο διατμηματικϐ ςυνϋδριο τησ ΕΜΕ ςτην Κϋρκυρα (30
Οκτωβρύου – 1 Νοεμβρύου 2015).
– Οργϊνωςη και διεξαγωγό ειδικόσ θεματικόσ ςυνεδρύασ με 5 ανακοινώςεισ
ςτο 8ο διατμηματικϐ ςυνϋδριο τησ ΕΜΕ ςτην Αθόνα (25-27 Νοεμβρύου
2016).
– Οργϊνωςη δϑο θεματικών ςυνεδριών με 6 ανακοινώςεισ ςτο διεθνϋσ
ςυνϋδριο με τύτλο Modus-Modi-Modality, που θα διεξαχθεύ ςτο Ευρωπαώκϐ
Πανεπιςτόμιο Κϑπρου ςτισ 6-10 Σεπτεμβρύου 2017.
Στα προςεχό ςχϋδια τησ Ομϊδασ ανόκουν τα εξόσ:
– Οργϊνωςη ειδικόσ θεματικόσ ςυνεδρύασ, με αντικεύμενο την ανϊπτυξη και
επεξεργαςύα ωσ διεργαςύα και μορφολογικό ενϐτητα, ςτο 9ο ςυνϋδριο τησ
ΕΜΕ που θα διεξαχθεύ ςτη Θεςςαλονύκη ςτισ 1-3 Δεκεμβρύου 2017.
– Έκδοςη ϋντυπου ό online ςυλλογικοϑ τϐμου με εργαςύεσ απϐ το ςυνϋδριο
Modus-Modi-Modality ό με ϊρθρα ϊλλησ ςυναφοϑσ θεματολογύασ.
– Συμμετοχό ςτο προςεχϋσ διεθνϋσ ςυνϋδριο AAWM 2018/FMA 2018
(Analytical Approaches to World Music / Folk Music Analysis) Joint
Conference που θα διεξαχθεύ ςτη Θεςςαλονύκη ςτισ 26-29 Ιουνύου 2018.
– Οργϊνωςη εκπαιδευτικών διαλϋξεων και ςεμιναρύων ςτα ελληνικϊ ΤΜΣ απϐ
μϋλη τησ Ομϊδασ ό ϊλλουσ προςκεκλημϋνουσ ομιλητϋσ.
Θεςςαλονύκη, 31 ΜαϏου 2017
Κώςτασ Τςοϑγκρασ,
ςυντονιςτόσ τησ Ομϊδασ, αναπληρωτόσ καθηγητόσ ςυςτηματικόσ
μουςικολογύασ ςτο Τμόμα Μουςικών Σπουδών του ΑΠΘ

