Για το Δίπλωμα Σύνθεσηρ
Να ζςνθέζει καηά ηη διάπκεια ηυν ζποςδών:
•Kλαζικέρ θόπμερ (είδη ηος Lied, θέμα με παπαλλαγέρ, διάθοποι σοποί, ζοςίηα).
•Σκέπηζο για πιάνο, για κοςαπηέηο και για οπσήζηπα.
•Tο ππώηο μέπορ ζονάηαρ για πιάνο, για κοςαπηέηο και για
οπσήζηπα.
•ηα διάθοπα είδη ηος Rondo. Tα ςπόλοιπα μέπη ηηρ ζονάηαρ.
•Tα διάθοπα είδη ηυν Eιζαγυγών.
•H Φανηαζία και η Παπαλλαγή
•Ππογπαμμαηική μοςζική (ζςμθυνικό ποίημα κλπ).
•Φυνηηικά είδη.
•H Λειηοςπγία, ηο Oπαηόπιο,ηο Mελόδπαμα, ηο Mοςζικό Δπάμα, η ζκηνική μοςζική,
η Πανηομίμα κλπ.
Σύγσπονη Mοςσική (20ορ αι.)
Όλερ οι ζύγσπονερ ηάζειρ πος εμθανίζηηκαν ηον 20ο αι.
Kπίζη ηηρ ηονικόηηηαρ (Tπιζηάνορ -Wagner), Aηονική Mοςζική, δυδεκάθθογγη
(Schoenberg) ζειπαφκή, Πανδιαηονιζμόρ,
Άλλερ ζκάλερ, νεοκλαζικιζμόρ, ο Messiaen και η μοςζική ηος γλώζζα, Stravinsky,
Boulez, Bartok, Berg η ζσολή ηηρ Bιένηρ (Webern, Berg), Ligeti, Donatoni,
Stockhausen, Xenakis, Schnittke, Pärt, Fractals, αμεπικανοί ζςνθέηερ και ηάζειρ, ηο
ηςσαίο ζηη Mοςζική (aleatoric), και γενικόηεπα όηι γίνεηαι μέσπι ζήμεπα.
Eπίζηρ να έσοςν γπαθηεί έπγα ζςνόλυν Mοςζικήρ Δυμαηίος, κοςαπηέηα εγσόπδυν,
έπγα για μεγάλη οπσήζηπα, έπγα για θυνέρ και ζόλο όπγανα.
O ζποςδαζηήρ ππέπει να έσει διδασηεί και να έσει κάνει Aνάλςζη ζε έπγα ζύγσπονηρ
μοςζικήρ όλυν ηυν ηάζευν.
Nα έσει μελεηήζει Nεοελληνική Λογοηεσνία, Aιζθηηική (ζσολή Φπαγκθούπηηρ) να
έσει μελεηήζει Διεύθςνζη Oπσήζηπαρ και να έσει διεςθύνει δημόζια ένα ηοςλάσιζηον
έπγο.
• Tα έηη ζποςδών ζηη Σύνθεζη είναι ηέζζεπα. (Σηην Eλλάδα για να πάπει κάποιορ
Δίπλυμα Σύνθεζηρ ππέπει να έσει Πηςσίο Φούγκαρ με βαθμό ηοςλάσιζηον Λίαν
Kαλώρ)
Για τιρ εξετάσειρ:
Mέζα ζε ένα μήνα ππέπει να ζςνθέζει:
1. Eπηά ηοςλάσιζηον παπαλλαγέρ με ηελικό θοςγκάηο ζε δοζμένο θέμα γαι Πιάνο,
Kοςαπηέηο ή Oπσήζηπα .
2. Ένα έπγο για Xοπυδία και Oπσήζηπα πάνυ ζε δοζμένη ποίηζη.
3. Nα διεςθύνει μέπορ ενόρ έπγος για οπσήζηπα πος θα καθοπιζηεί μια εβδομάδα
ππιν ηιρ εξεηάζειρ ή ηο έπγο πος θα γπάτει.
4. Nα καηαθέζει ένα πακέηο (και ανηίγπαθα για ηην επιηποπή) από ηιρ ζςνθέζειρ με
ηα έπγα πος έσει γπάτει καηά ηη διάπκεια ηυν ζποςδών ηος (έπγα με ηάζειρ πος
επικπάηηζαν ηον 20ο αι. Σύγσπονηρ Mοςζικήρ δηλ.).

