Η Μουσική Σχολή Δήμου Μετεώρων διοργανώνει διή-μερο σεμινάριο με την ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΝΑ

Η Μουσική Σχολή Δήμου Μετεώρων διοργανώνει διήμερο σεμινάριο με την
Βοκαλίστρια, performer, soundexperi-mentalist, mixed-mediapractitioner, ...

καθηγήτρια φωνητικής ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗ.

Η Αγγελική Τουμπανάκη μετά την μεγάλη επιτυχία του περσινού σεμιναρίου,
φέτος, θα βρίσκεται δυο μέρες στη Μουσική Σχολή του Δήμου μας στην προσπάθεια
να ικανοποιηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
Θα πραγματοποιήσει 2 εργαστήρια και μια σειρά από μαθήματα και συγκεκριμένα:

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 & ώρα 18:00 - Συμμετοχή: 10 ευρώ
Μηχανισμός της Φώνησης / Η Φωνή - το εκφραστικότερο Μουσικό
Όργανο με εκπληκτικές αυτοσχεδιαστικές και ερμηνευτικές
ικανότητες και ισχυρό μέσο επικοινωνίας.
(Τεχνική, Αναπνοή, Στήριξη)
Σεμινάριο - Εργαστήρι για ηθοποιούς

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 & ώρα 18:30 - Συμμετοχή: 15 ευρώ
Φωνητικός Αυτοσχεδιασμός / Ο πολυδιάστατος ρόλος της Φωνής
Φωνητικός Κύκλος
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Σεμινάριο - Εργαστήρι Φωνητικής

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Ιδιαίτερα μαθήματα από την Αγγελική Τουμπανάκη
Πληροφορίες και κράτηση θέσεων για το ιδιαίτερο μάθημα στη
γραμματεία της σχολής καθημερινά από 18:00 - 21:00, τηλεφωνικά
στο (+30) 24320 24594, email: msdmeteoron@gmail.com
Τα μαθήματα αφορούν performers:τραγουδιστές και ηθοποιούς.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΝΗΣ
Η διδασκαλία της βασίζεται στον πολυδιάστατο ρόλο της φωνής:
«Η φωνή είναι ένα όργανο με εκπληκτικές αυτοσχεδιαστικές και
ερμηνευτικές ικανότητες και ισχυρό μέσο επικοινωνίας.
Με τη φωνή επικοινωνούμε καθημερινά, είτε μέσω της ομιλίας και
της τραγουδιστικής φόρμας, είτε μέσω άλεκτων ηχητικών μορφών.
Η γνώση της φωνητικής τεχνικής είναι ένα σημαντικό εφόδιο για την
ασφαλή και αποδοτική παραγωγή φωνής, την καλλιέργεια της
μουσικότητας, την ανάδυση ποικίλων φωνητικών ηχοχρωμάτων και
εντέλει την ανεμπόδιστη προσωπική έκφραση του λόγου, της
τραγουδιστικής πράξης και του αυτοσχεδιασμού.
Η τεχνική και η δεξιοτεχνία δεν έχουν ως στόχο την επίδειξη, αλλά
αξιοποιούνται στην υπηρεσία της μουσικής και της αισθητικής
αρτιότητας. Η βελτίωση της τεχνικής της φωνής είναι σημαντική και
απαραίτητη για όποιον επιθυμεί να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις
εκφραστικές δυνατότητες αυτού του οργάνου και μέσω αυτού να
εκφραστεί ψυχικά και συναισθηματικά».
Βασικοί θεματικοί άξονες της φωνητικής διδασκαλίας:
Φυσιολογία και ανατομία της φωνής. Στήριξη του ήχου μέσω της
διαφραγματικής αναπνοής και της σωματικής «απελευθέρωσης»
Αντοχή και ανάπτυξη ισχυρού «σώματος» του ήχου (δύναμη και
π ρ ο β ο λ ή ) . Ε ν ε ρ γ ο π ο ί η σ η τ ω ν δ ι α φ ο ρ ε τ ι κώ ν η χ ε ί ω ν .
Συνειδητοποίηση των κινήσεων των δομών του μηχανισμού της
φώνησης. Ανάπτυξη ευελιξίας δυναμικής και μεγαλύτερου εύρους
και ο χειρισμός των «περασμάτων» της φωνής. Κατάκτηση της
ομοιογένειας, του όγκου και των δυναμικών στο φωνητικό όργανο
Έρευνα και ανάλυση διαφορετικής ποιότητας και χροιάς της φωνής,
πέρα από τη μελωδική εκφορά του λόγου, όπως βοκαλισμών,
λαρυγγισμών και φωνητικών επεκτάσεων (extended vocals) και
freestyle φωνητικών vocabularies.
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ΦΩΝΗΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ / CIRCLE SONG
Ένα συλλογικό μουσικό παιχνίδι αυτοσχεδιασμού με μοναδικό
όργανο την φωνή... με στόχο την γνώση, το παιχνίδι, την ελευθερία
μουσικής έκφρασης και την επικοινωνία! Το συγκεκριμένο
εργαστήριο αφορά στη γνώση και την εμπειρία του ομαδικού
αυτοσχεδιασμού, της συλλογικής δημιουργίας και έκφρασης και την
ανάπτυξη της μουσικότητας, την φαντασίας, μέσω της αυθόρμητης
διάδρασης. Θα εναρμονιστούμε, θα συντονιστούμε και θα
εξερευνήσουμε τις δυνατότητες της φωνής μας, δημιουργώντας ένα
φωνητικό κύκλο, ένα φωνητικό παιχνίδι που κυρίως θα μας δώσει τη
χαρά για την μουσική. Δεν χρειάζεται καμία ειδική μουσική γνώση,
δεν χρειάζεται να πιστεύετε πως έχετε μία «καλή φωνή». Το
εργαστήριο είναι ανοιχτό για όλους όσους αγαπούν την μουσική!.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗ
Β ο κ α λ ί σ τ ρ ι α , p e r f o r m e r, ε π ι σ τ ή μ ο ν α ς , π α ρ α γ ω γ ό ς ,
soundexperimentalist, mixed-mediapractitioner και καθηγήτρια φωνητικής.
Η Αγγελική Τουμπανάκη χρησιμοποιεί τη φωνή σαν μουσικό όργανο
ανιχνεύοντας εννοιολογικά και βιωματικά τις δυνατότητες της
ανθρώπινης φωνής μέσα από προσωπικές αυτοσχεδιαστικές
διαδρομές και διασταυρώσεις μουσικών ιδιωμάτων.
Η προσέγγισή της είναι σε ανοιχτή συνομιλία με τις παραστατικές/
οπτικοακουστικές τέχνες και την εικαστική δημιουργία και η δουλειά
της βασίζεται στην έρευνα και την ελευθερία της δημιουργικής
έκφρασης έξω από νόρμες και κοινές πρακτικές.
Έχοντας ολοκληρώσει έναν πολυετή κύκλο επιστημονικής έρευνας - η
Αγγελική είναι αριστούχος διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Α θ η ν ώ ν σ τ η Μ ο ρ ι α κ ή Βιολογία - και μουσικών σπουδών, επέλεξε ανάμεσα
στα δύο το πεδίο της τέχνης και έχει αφιερωθεί πλέον αποκλειστικά στο τραγούδι
και τη μουσική.
Απο το 2005 δημιουργεί μουσικά projects με World -Jazz, Nu - Jazz μουσική
θεματολογία ( «Toubanaki & the Buzz Bastardz», «Drums Voice Jazztronica duet»,
«Jazz P l u s » , O u l a l o u m » , «Συνδέσεις» ), τα οποία παρουσιάζει στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό.
Η Αγγελική διδάσκει «Τεχνική της φωνής» και «Αυτοσχεδιασμό» στο
Ωδείο Φ. Νάκας, Φωνητική Προετοιμασία για performers και
ηθοποιούς με βάση την μέθοδο «MUSA » (Musical System of Acting)
του σκηνοθέτη/ acting coach Σωτήρη Καραμεσίνη, ενώ παράλληλα
παρουσιάζει σεμινάρια με θέμα "Ο πολυδιάστατος ρόλος της
Φωνής". Διοργανώνει «Φωνητικούς Κύκλους» (Circle Singing), οπώς
διδάχτηκε από τον Bobby McFerrin, τη Rhiannon και τον Bob Stollof
στην Νέα Υόρκη, χρησιμοποιώντας τους ως μέσο μουσικής
εκπαίδευσης, ελεύθερης έκφρασης και ανθρώπινης επικοινωνίας.
Παράλληλα είναι μέλος της ανθρωπιστικής πρωτοβουλίας του
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εκπαιδευτικού "KALESMA project" σε συνεργασία με τον διεθνούς
φήμης μουσικό Βασίλη Κώστα και ακόμη έξι μουσικούς του Berklee
College of Music, με στόχο την ετήσια μουσική εκπαίδευση για τα
παιδιά της «Κιβωτού του κόσμου».
Η ανάγκη της, η χαρά της και ο στόχος της είναι η διάδραση, ο
πειραματισμός και η ελεύθερη επικοινωνία χωρίς μουσικά σύνορα.

Πληροφορίες και κράτηση θέσεων στα τηλ: 2432024594 & 6974930736
Και στο msdmeteoron@gmail.com

Σάββατο και Κυριακή 30 και 31 Μαρτίου 2019
ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Αίθουσα Μουσικών Συνόλων
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