
	  
	  
	  
	  

2020	  	  	  	  	  	  
	  
Η	  διάσημη	  Oρχήστρα	  Royal	  Concertgebouw	  ή	  διαφορετικά	  

η	  Βασιλική	  Ορχήστρα	  της	  Ολλανδίας,	  μετά	  την	  επιτυχία	  του	  πρώτου	  κύκλου	  	  
της	  RCO-‐Young	  (Royal	  Concertgebouw-‐Young),	  μας	  ανακοίνωσε	  	  
ότι	  ήδη	  έχει	  ξεκινήσει	  ο	  προγραμματισμός	  για	  το	  2020!	  
	  
Με	  δυο	  λόγια…	  	  
Η	  διάσημη	  Oρχήστρα	  Royal	  Concertgebouw	  ξεκίνησε	  το	  φετινό	  καλοκαίρι	  (Αύγουστος	  
2019)	   ένα	   νέο	   project.	  Πρόκειται	   για	   την	   διεθνή-‐ευρωπαϊκή	   ορχήστρα	   νέων	  υπό	   τον	  
τίτλο RCO-Young (Royal	   Concertgebouw-‐Young)	   που	   αφορά	   νέους	   ταλαντούχους	  
ευρωπαίους	  μουσικούς	  14-‐17	  ετών,	  με	  στόχο	  την	  ανάδειξη	  κρυμμένων	  ταλέντων	  καθώς	  
και	  την	  υποστήριξη	  που	  χρειάζονται	  για	  τα	  πρώτα	  τους	  «μεγάλα»	  μουσικά	  βήματα,	  την	  
οποία	  δεν	  	  έχουν	  ή	  δεν	  τους	  παρέχεται	  αρκετά	  στη	  χώρα	  τους. 
	  
2019	  
Φέτος,	  τον	  Αύγουστο	  του	  2019,	  συμμετείχαν	  73	  νέοι	  μουσικοί	  από	  27	  χώρες,	  	  
οι	   οποίοι	   επελέγησαν	   ανάμεσα	   από	  323	   αιτήσεις	   από	   31	   χώρες	   (!)	  σύμφωνα	   με	   τα	  
στατιστικά	  στοιχεία	  που	  εξέδωσε	  η	  RCO-‐Young,	  
	  
Η	  χώρα	  μας	  εκπροσωπήθηκε	  από	  3	  νέους	  ταλαντούχους	  μουσικούς	  μεταξύ	  αυτών	  και	  
ο	  μαθητής	  του	  Μουσικού	  Σχολείου	  Ηρακλείου	  Γιάννης	  Μαγειρόπουλος	  (βιολί).	  

	  
Οι	  νέοι	  μουσικοί,	  που	  θα	  συμμετέχουν	  το	  2020	  	  (όπως	  και	  αυτοί	  που	  συμμετείχαν	  φέτος)	  
θα	  παρακολουθήσουν	  ένα	  εντατικό	  πρόγραμμα	  ομαδικής	  άσκησης,	  πρόβες	  ορχήστρας,	  
μουσική	   δωματίου,	   προπονητικές	   συναντήσεις	   και	   workshops,	   υπό	   την	   καθοδήγηση	  
μελών	   της	  Βασιλικής	  Ορχήστρας	  Concertgebouw	   (RCO),	   ενώ	   ιδιαίτερη	  μνεία	   γίνεται	  
στον	  τομέα	  της	  δημοκρατίας,	  της	  προσωπικής	  καθοδήγησης	  και	  της	  ένταξης. 
	  
Με	  την	  ολοκλήρωση	  του	  προγράμματος	  οι	  συμμετέχοντες	  θα	  πραγματοποιήσουν	  
συναυλίες	  υπό	  την	  καθοδήγηση	  ενός	  διάσημου	  Μαέστρου	  στο	  στην	  αίθουσα	  
Concertgebouw	  στο	  Άμστερνταμ	  και	  στο	  Μέγαρο	  Μουσικής	  των	  Βρυξελλών.	  
	  



	  
Όργανα	  
Οι	  υποψήφιοι	  μπορούν	  να	  υποβάλουν	  αίτηση	  συμμετοχής	  για	  έγχορδα,	  πνευστά	  
συμφωνικής	  ορχήστρας	  δηλαδή:	  βιολί,	  βιόλα,	  τσέλο,	  κόντρα	  μπάσο,	  φλάουτο,	  όμποε,	  
κλαρινέτο,	  φαγκότο,	  τρομπέτα,	  κόρνο,	  τρομπόνι,	  μπάσο	  τρομπόνι,	  τούμπα.	  Όσο	  
αφορά	  στα	  κρουστά,	  γίνεται	  αναφορά	  μόνο	  στα	  τυμπάνια.	  
	  
Για	  όσες	  και	  όσους	  διδάσκουν	  όργανα	  συμφωνικής	  ορχήστρας	  ή	  έχουν	  ανθρώπους	  	  
στο	  περιβάλλον	  τους	  που	  διδάσκουν,	  αλλά	  κυρίως	  που	  ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ,	  (μαθητές	  	  δηλαδή)	  	  
η	  πρόκληση	  είναι	  μεγάλη!	  
	  
Θεωρούμε	  ότι	  θα	  είναι	  σπουδαία	  εμπειρία	  και	  μεγάλη	  ευκαιρία	  για	  κάθε	  νέο	  μουσικό	  
να	  εμπλακεί	  και	  να	  συνεργαστεί	  με	  μια	  τέτοια	  Ορχήστρα	  και	  το	  κύρος	  που	  φέρει,	  τα	  
πολιτισμικά	  ιδεώδη	  και	  τους	  ορίζοντες	  που	  θα	  της/του	  ανοίξει.	  
 
Η	  Royal	  Concertgebouw	  λοιπόν	  προσκαλεί	  λοιπόν	  τους	  νέους	  μουσικούς	  στο	  Summer	  
Camp	  της	  RCO-‐Young,	  από	  5	  έως	  τις	  22	  Αυγούστου	  2020,	  που	  θα	  πραγματοποιηθεί	  
στην	  Ολλανδία. 

	  
Το	  κόστος	  συμμετοχής,	  τα	  έξοδα	  ταξιδιού	  και	  διαμονής	  θα	  καλυφθούν	  από	  την	  RCO-‐
Young!	  
 
Για	  περισσότερες	  πληροφορίες	  (στα	  Αγγλικά)	  στον	  παρακάτω	  σύνδεσμο:	  
https://www.concertgebouworkest.nl/en/auditions	  
	  
Αιτήσεις	  από	  	  
14	  Οκτωβρίου	  2019	  έως	  τις	  10	  Φεβρουαρίου	  2020!	  
Φέτος	  οι	  νέοι	  μουσικοί	  μας	  θα	  έχουν	  αρκετό	  χρόνο	  να	  σχεδιάσουν	  και	  να	  οργανώσουν	  με	  τους	  
δασκάλους	  τους	  την	  προετοιμασία	  τους	  

	  
	  

ΚΑΛΗ	  ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!	  
	  
	  

Κωνσταντίνος	  Δροσουλάκης	  
Συντονιστής	  Εκπαιδευτικού	  Έργου	  Μουσικών	  	  

Περιφερειακής	  Διεύθυνσης	  Εκπαίδευσης	  Κρήτης	  


