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Μικρή Αίθουσα Συναυλιών του Ωδείου 

 
A.Messager     Solo de concours 

             Παντελής Τσαµπάζης, κλαρινέτο (2Μ) 
          της τάξης του κ. Α. Σιδέρη 

  
 

A.Messager     Solo de concours  
             Γιώργος Τζαραλής, κλαρινέτο (1Μ) 

          της τάξης του κ. Α. Σιδέρη 
 
 

W.A.Mozart     Κοντσέρτο για κλαρινέτο και ορχήστρα KV 622  
σε λα µείζονα 

             1ο µέρος  Allegro 
         2ο µέρος  Adagio 
             Βασίλης Αθανασίου, κλαρινέτο (2Μ) 

          της τάξης του κ. Α. Σιδέρη 
 

Την τάξη κλαρινέτου συνοδεύει στο πιάνο ο κ. ∆ηµήτρης ∆ηµόπουλος 
 

L.Feuillard     Σπουδή αρ. 5 
           Μιχάλης Τζήµας, βιολοντσέλο (2Π) 
           Ανδριάνα Ιωάννου, βιολοντσέλο (1Π) 
           της τάξης του κ. Μ. Γιαννού 

 
 

N.J. Zivkovic    ‘Tanz der Gummibärchen’ ξυλόφωνο 
Vic Firth     ‘Lesson 4’ ταµπούρο  

         Παντελής Σκενδέρης, κρουστά  (1Π) 
               της τάξης του κ. ∆. Τασούδη 
 
 

N.J. Zivkovic    ‘Entertanz’ ξυλόφωνο 
         Ειρήνη Γουστέρη, κρουστά  (2Π) 
         Συνοδεύει στο τρίγωνο ο Θανάσης Ραπασάνης 

               της τάξης του κ. ∆. Τασούδη 
 
 

J.B. Lully     ‘Ballett’ ξυλόφωνο 
             Θανάσης Ραπασάνης, κρουστά  (2Π) 
         Συνοδεύει στις καστανιέτες η Ειρήνη Γουστέρη 

           της τάξης του κ. ∆. Τασούδη 
 

 



 
T. Reed     Παραλλαγές πάνω στο ‘Lesson three: accented  

eight-note triplets’  drums 
             Αλέξης Τοσουνίδης, κρουστά  (2Π) 

           της τάξης του κ. ∆. Τασούδη 
 
 

K. Codex     ‘Tanz’ 
             Θανάσης Ραπασάνης, ξυλόφωνο 

     Ειρήνη Γουστέρη, güiro 
         Αλέξης Τοσουνίδης, drums   

      της τάξης κρουστών του κ. ∆. Τασούδη 
 
 

Adele      ‘Rolling in the deep’ drums 
             Αλέξης Τοσουνίδης, κρουστά  (2Π) 

            
N.J. Zivkovic    ‘Tanz der Gummibärchen’  ξυλόφωνο 
V. Firth     ‘Lesson 2’ ταµπούρο 

             Πέτρος ∆ήµου, κρουστά  (1Π) 
           της τάξης του κ. ∆. Τασούδη 
         
W.A.Mozart     Σονάτα αρ. 5 σε σολ µείζονα  K 283/189h 

        1ο µέρος  Allegro    
        Κατερίνα Γρούιου, πιάνο  (1Μ) 

               της τάξης του κ. Π. Φάκα 
 
 A.Mayon     Σονάτα σε µι µείζονα  

    1ο µέρος 
H.Bertini     Σπουδή έργο134 αρ.22  
           Πανδώρα Λιασοπούλου, πιάνο (1Μ) 
           της τάξης της κ. Α.Χατζησυµεωνίδου  
 
 
Το ταµπούρο είναι ένα µεµβρανόφωνο κρουστό όργανο. Είναι γνωστό στους 
περισσότερους από τις παρελάσεις ή και ως τµήµα του drumset. Είναι εξίσου σηµαντικός 
ο ρόλος του και στην κλασική ορχήστρα (π.χ. στο Bolero του Ravel. ) 
Το ξυλόφωνο είναι ιδιόφωνο κρουστό όργανο που παρατηρείται στην ορχήστρα 
(Stravinsky). Πρωταγωνιστεί όµως και στον κινηµατογράφο, ειδικά σε ταινίες 
κινουµένων σχεδίων. 
Οι καστανιέτες, το τρίγωνο και το güiro είναι επίσης ιδιόφωνα όργανα. 
Οι πρώτες εµφανίζονται στην ισπανική µουσική παράδοση (Caja Secreta) ενώ το τρίγωνο 
και το güiro χαρακτηρίζουν τη µουσική της Λατινικής Αµερικής. 

 
 

Αφιερώνουµε σαν τάξη κρουστών τη συµµετοχή µας 
            στην αποψινή συναυλία στο Γιώργο. 

          Καλό ταξίδι. 
                                   Κάνε φασαρία εκεί πάνω... 

     


