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Συναυλία φοιτητών ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Τµήµα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων, 
Εργαστήριο Δηµιουργικής Μουσικής Τεχνολογίας 2013 

 
Η συναυλία αποτελείται απο έργα που πραγµατοποιήθηκαν στο εκπαιδευτικό πλαίσιο του εργαστηρίου 
Δηµιουργικής Μουσικής Τεχνολογίας µεταξύ Οκτωβρίου-Δεκεµβρίου 2013. Είναι έργα νέων συνθετών, που 
πραγµατεύονται στοιχεία απο την αισθητική της ακουσµατικής µουσικής αλλά και της σύνθεσης µε ηχοτοπία. 
Το υλικό για τη δηµιουργία των έργων αυτών προήλθε κυρίως από ηχογραφήσεις του περιβάλλοντος της 
Κεφαλονιάς (ηχοτοπία της φύσης και της πόλης), αλλά και σύνθεση ήχων µε ψηφιακά µέσα. Κοινός θεµατικός 
άξονας στα έργα αυτά είναι η δηµιουργία φανταστικών/εικονικών περιβαλλόντων, προερχόµενα είτε από 
πραγµατικά ηχοτοπία, είτε από τον συνδυασµό αφηρηµένων ηχητικών σχηµάτων. 

Απόστολος Λουφόπουλος, διδάσκων εργαστηρίου 

Τεχνική υποστήριξη: Κώστας Κιόσης  
 Ηχητική διάχυση/ερµηνεία: Σταµάτης Σαλαµσάς, Βάγια Καλαθά, Κώστας Κιόσης 

 

1. Droplets   Σταµάτης Σαλαµσάς   

Το Droplets αποτελείται απο ένα σύνολο ηχοτοπίων της Κεφαλονιάς, κυρίως φθινοπωρινοί ήχοι και ήχοι βροχής, τα οποία στο 
µεγαλύτερο µέρος του έργου έχουν υποστεί επεξεργασία µε στόχο τη δηµιουργία ποικίλων ηχητικών σχηµάτων. Το έργο 
δηµιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2013. 
 
Ο Σταµάτης Σαλαµσάς σπουδάζει στο Τµήµα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Ασχολείται µε διάφορα 
µουσικά είδη και µουσικά όργανα. Τα ενδιαφέροντά του σχετικά µε τη σύγχρονη µουσική δηµιουργία επικεντρώνονται στη σύνθεση 
ηλεκτροακουστικής µουσικής, αλλά και το sound design µε special sound effects για την ηχητική επένδυση σε εικόνα. 
 

2. The Other Side of Bow Γιώργος Σκουφάρης 

Η δηµιουργία για το συγκεκριµένο κοµµάτι ξεκίνησε θέλοντας να δείξω µέσα από ένα µουσικό όργανο -που στη περίπτωση µας 
είναι η ποντιακή λύρα και το δοξάρι της- πως µπορεί κανείς να δηµιουργήσει ήχους και έπειτα µετά από ψηφιακή επεξεργασία να 
φθάσει στο επιθυµητό αποτέλεσµα για την δηµιουργία ηλεκτροακουστικης µουσικής. Το κοµµάτι είναι λοιπόν φτιαγµένο κατά το 
πλείστον από επεξεργασµένους ήχους από την λύρα µε το δοξάρι της, είτε χρησιµοποιώντας τα µεταξύ τους είτε ανεξάρτητα το 
κάθε ένα από το άλλο. Οι ήχοι αυτοί πλαισιώνονται από συνθετικούς ήχους αλλά και από επεξεργασµένους ήχους του 
περιβάλλοντος.  

 

3. Painting a Flight   Βάγια Καλαθά 

Το painting a flight, µέσα από φυσικούς επεξεργασµένους αλλά και ηλεκτρονικούς ήχους. µας µεταφέρει σε µια φανταστική 
διαδροµή  µε  χρώµατα και εικόνες από µια... διαστηµική πτήση. Τα χρώµατα και οι εικόνες εναλλάσσονται ανάλογα µε τους 
διάφορους προορισµούς και τις αντίστοιχες στάσεις της πτήσης αυτής µέχρι... να χαθεί οριστικά στο διάστηµα… 
 
Η Βάγια Καλαθά γεννήθηκε και µεγάλωσε στα Τρίκαλα. Απόφοιτος Ενιαίου Λυκείου Τρικάλων. Είναι κάτοχος πτυχίου Ωδικής , πτυχίου ειδικού 
Αρµονίας , σπουδάστρια πιάνου και φλάουτου στο Ωδείο Τρικάλων Τασίας Κασιώλα (σε εξέλιξη). Ειναι φοιτήτρια στο Τµήµα Τεχνολογίας Ήχου 
και Μουσικών Οργάνων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στην Κεφαλονιά. Συµετείχε στις ηµέρες ηλεκτροακουστικής 2012 στο Ληξούρι και στο 7ο 
Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο τον Ιούνιο του 2013,  παίζοντας φλάουτο. Συνεργάζεται για την ερgµηνεία 
διαφόρων έργων ηλεκτροακουστικής µουσικής (live electronics – live and tape), ερµηνεύοντας ζωντανά µε φωνή και φλάουτο. 
 



4. Memory Attack   Τάσος Τσοµπάνης 

‘Memory_Attack’ (3.59):  Είναι µια σύνθεση η οποία αποτελείται από µία σειρά έντονων κρότων, που µπορούν να µας φέρουν στο 
µυαλό τη δίνη του αέρα. Συχνά µπορεί να δώσει την αίσθηση ότι θα µας πάρει και θα µας ταξιδέψει, όπως η µνήµη, κάνοντας flash 
back σε κάποια έντονη κατάσταση που ίσως είχαµε στο παρελθόν.  
 
Τάσος Τσοµπάνης: φοιτητής του Τµήµατος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων στην Κεφαλονιά. Κατάγεται από 
Ανατολική Μακεδονία. 
 

5. She.BlaQ    Μάνος Χατζάρας 

Μαύρη η νύχτα καθώς περιπλανιέται σαν αύρα, στους γκρίζους δρόµους της συνείδησης του, µαζί µε την µαύρη σταγόνα του, 
πάντα δίπλα να του κρατάει συντροφιά, ψιθυρίζοντάς του νωχελικά ψυχο- κύµατα που του δηµιουργούν συναισθηµατική 
διαταραχή.  

 

6. Suono Distorto   Φλώρα Πατρίκη 

Το κοµµάτι αυτό γράφτηκε για να εξερευνήσει τη µαγεία της ηλεκτροακουστικής µουσικής. Χρησιµοποίησα επεξεργασµένους και 
συνθετικούς ήχους σε συνδυασµούς, προσπαθώντας να δώσω µία αίσθηση ενός χώρου δωµατίου, όµως µε διαφορετικές απο τις 
συνηθισµένες για τον φυσικό κόσµο διαστάσεις. 

 

7. Guitar And The Machine   Θάνος Τσέλος 

Το έργο αποτελεί µία σύνθεση µε ήχους ηλεκτρικής κιθάρας, οι οποίοι έχουν παραχθεί real-time µέσα από πειραµατισµούς µε τα 
ηχογόνα στοιχεία του οργάνου (µαγνήτες, χορδές, ταστιέρα) και των συστηµάτων ενίσχυσης και παραγωγής εφφέ (ενισχυτής, 
πεταλιέρα), χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία στο στάδιο της µίξης. 

 

8.  Inspiration on Demand  Νίκος Νικολάου 

Το Inspiration on Demand επιχειρεί να εµπνεύσει αισθήµατα αγωνίας και να τοποθετήσει τον ακροατή σε έναν χώρο φανταστικό, 
που µπορεί να ερµηνευτεί διαφορετικά από τον καθένα µας. Στο κοµµάτι χρησιµοποιούνται ήχοι ηλεκτρικής κιθάρας και 
καθηµερινοί ήχοι όπως κλειδιά, πόρτες, αυτοκίνητα κτλ. Ο χρόνος που χρειάστηκε για τη σύνθεση του κοµµατιού συνολικά 12 
ώρες. 
 
Ο Νίκος Νικολάου είναι φοιτητής στο 7ο εξάµηνο του τµήµατος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο Ληξούρι 
Κεφαλονιάς. Οι προτιµήσεις στη µουσική είναι rock και metal και οι εµπειρίες του στην ηλεκτροακουστική µουσική είναι ελάχιστες. 
 

9. Μέρος Β’    Νάσος Καράµπελας - Γιώργος Παπαναγιώτου  

Ένα µινιµαλιστικό κοµµάτι εµπνευσµένο από το χάος που περικλείει την ανθρώπινη ύπαρξη. Η εσωτερική διαδροµή του ανθρώπου 
που πλανιέται µεταξύ δύο άκρων. Το κάλεσµα µέσα από το µονοπάτι βεβαιώνει την ανάγκη της διαρκούς κίνησης... 

Ο Νάσος Καράµπελας γεννήθηκε στις 26-8-1992 στον Πύργο Ηλίας. Εισήχθη στο τµήµα Τεχνολογίας ήχου και Μουσικών οργάνων του ΤΕΙ 
ιονίων νήσων το έτος 2010-2011.Από το 2012 ασχολείται µε την ηλεκτροακουστική µουσική, ενώ βασική του ασχολία είναι η φωτογραφία και η 
σκηνοθεσία. 
Ο Γιώργος Παναγιώτου γεννήθηκε στις 27-2-1991 στις Ροβιές Ευβοίας. Εισήχθη στο τµήµα Τεχνολογίας ήχου και Μουσικών οργάνων του ΤΕΙ 
ιονίων νήσων το έτος 2009-2010.Ασχολείται ως µουσικός ενώ από το 2012 ασχολείται µε την ηλεκτροακουστική µουσική. 
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