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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μουσική γεµίζει η πόλη της Άρτας την Εβδοµάδα Ανοιχτών Πυλών «Αρταίων Πόλις – αρταίνον µέλος»,
που διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά το Τµήµα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ
Ηπείρου µε την υποστήριξη του ∆ήµου Αρταίων από τις 2 µέχρι τις 7 Ιουνίου 2006.
Τις εκδηλώσεις συµπληρώνει επιστηµονική Ηµερίδα µε θέµα «Πολιτισµός: Θεσµοί και ∆ιαχειρίσεις» το
Σάββατο 3 Ιουνίου 2006 στο κεντρικό κτήριο του Τµήµατος στην Άρτα (Γ. Μάτσου & Κ. Αιτωλού).

Πιστό στην εκπαιδευτική, ερευνητική και µουσική αποστολή του, το Τµήµα Λαϊκής &
Παραδοσιακής Μουσικής (ΤΛΠΜ) του ΤΕΙ Ηπείρου διοργανώνει και εφέτος σε συνεργασία µε
τον ∆ήµο Αρταίων την Εβδοµάδα Ανοιχτών Πυλών «Αρταίων Πόλις – αρταίνον µέλος» (2 - 7
Ιουνίου 2006) στην πόλη της Άρτας. Πρόκειται για µια εβδοµάδα εκδηλώσεων, συναυλιών και
εκθέσεων, που θεσµικά πλέον διοργανώνεται µε την σύµπραξη φοιτητών και καθηγητών στο τέλος
της ακαδηµαϊκής χρονιάς. Οι πλατείες, οι δρόµοι και οι γραφικές γωνιές της Άρτας γεµίζουν
µουσική, χρώµα, ήχους και κίνηση, ενδυναµώνοντας τους δεσµούς µεταξύ του Τµήµατος και της
τοπικής κοινωνίας, αλλά και προσφέροντας βήµα στην καλλιτεχνική δηµιουργικότητα των
φοιτητών.
Το φετινό πρόγραµµα ξεκινάει µε παιχνιδιάρικη διάθεση στο πείραµα µε τους ήχους «ΜεταήχοιΜεταµουσικές» (2/6, Θερινός κινηµατογράφος Ορφέας). Στη συνέχεια τιµά την ελληνική λαϊκή
µουσική µε τις συναυλίες «Μάρκος Βαµβακάρης» (3/6, κήπος Τσικνιά) και «Βίκυ Μοσχολιού»
(4/6, Πλατεία Κιλκίς), παρουσιάζοντας τραγούδια-σταθµούς, που πολύ αγαπήθηκαν και
τραγουδιούνται ως τις µέρες µας. Ακόµη µας ταξιδεύει αναζητώντας την έκφραση του έρωτα στις
παραδοσιακές µουσικές του τόπου µας, µε την συναυλία «Με µήνυσε η αγάπη µου» (5/6, Πλατεία
Αγ. Θεοδώρας), εξερευνά την µοναδική πολυρρυθµία και πολυχρωµία στις «Μουσικές της
Πίνδου» (6/6, Πλατεία Ζέρβα), και δοκιµάζει τις µουσικές γέφυρες µεταξύ Ανατολής και ∆ύσης,
όπως αναδύονται από την µουσική παράδοση των νησιών «Μυτιλήνη και Χίος» (7/6, Πλατεία Αγ.
Νικολάου). Ώρα έναρξης όλων των συναυλιών είναι η 21.30.
Η Ηµερίδα µε θέµα «Πολιτισµός: Θεσµοί και ∆ιαχειρίσεις» (3 Ιουνίου 2006), που διοργανώνεται
στα πλαίσια της Εβδοµάδας Ανοιχτών Πυλών, συµπληρώνει τις επίκαιρες θεµατικές των διεθνών
και εθνικών επιστηµονικών διοργανώσεων, που έχει να αναδείξει το Τµήµα στην εξαετή πορεία του.
Με προσκεκληµένους επιστήµονες και επαγγελµατίες από διάφορους χώρους του πολιτισµού,
στόχος της φετινής Ηµερίδας είναι να προσεγγίσει θεωρητικά και πρακτικά ζητήµατα, που αφορούν
στην διαµόρφωση των πολιτικών πολιτισµού, στις διαχειρίσεις του υλικού και άυλου πολιτισµού,
και στην αλληλόδραση ανάµεσα στους επίσηµους και ανεπίσηµους δηµιουργούς πολιτισµού. Η
έναρξη εργασιών λαµβάνει χώρα στις 9.45 π.µ. στο κεντρικό κτήριο του ΤΛΠΜ (Αρχοντικό
Καζαντζή, Γ. Μάτσου και Κ. Αιτωλού, στο κέντρο της Άρτας).
Η Εβδοµάδα Ανοιχτών Πυλών πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος Αναµόρφωσης
Προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών του ΤΛΠΜ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ).
Αναλυτικές πληροφορίες για τις εκδηλώσεις της Εβδοµάδας Ανοιχτών Πυλών 2006 βρίσκονται στον
διαδικτυακό χώρο του Τµήµατος, http://tlpm.teiep.gr/pyles ενώ οι αφίσες των συναυλιών και της
ηµερίδας µπορούν να σας αποσταλούν σε ψηφιακή µορφή (jpg).
Με την παράκληση της δηµοσίευσης,
Η Οργανωτική Επιτροπή

