ADVERTORIAL

Πώς ξεκίνησε η ιδέα για το ωδείο;
Καλλιεργούσα πολύ καιρό την ιδέα στο μυαλό μου, ενώ την ίδια
στιγμή εργαζόμουν ως καθηγήτρια σε διάφορα ωδεία στην Κύπρο.
Μετά όμως σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να προσφέρω πολύ
περισσότερα σε ένα δικό μου ωδείο όσον αφορά στην παιδεία
και το χώρο της μουσικής γενικότερα και έτσι υλοποίησα την ιδέα.
Σκοπός μου είναι να αναπτύξω τη μέθοδο διδασκαλίας που εφαρμόζεται και στη Ρωσία, αφού είναι ένα εξαιρετικό καλό σύστημα
που προσφέρει πολλά στα παιδιά. Υπάρχουν μαθήματα σοφλέζ,
χορωδία και όλα όσα αφορούν τη μουσική παιδεία.

ακοής, του ρυθμού, της ορθοφωνίας και η πλήρης προετοιμασία
του παιδιού για τις πρώτες τάξεις του ωδείου.
Από 6,5 ετών και πάνω τα παιδιά μπαίνουν στην διαδικασία του
ωδείου, το οποίο προσφέρει μαθήματα μουσικών οργάνων καθώς
επίσης και συμμετοχή στην χορωδία «Ελυσσώ». Στα πλαίσια της
χορωδίας γίνονται και ηχογραφήσεις σε επαγγελμτικό studio ενώ
παρ΄’αλληλα τα παιδιά εμφανίζονται και σε διάφορες τηλεοπτικές
και παιδικές εκπομπές.

Τα ε τοιμάζε τε με τά και για τις μουσικές
τους σπουδές;

Ποια είναι τα μουσικά όργανα που διδάσκετε;

Ναι φυσικά. Ο επόμενος στόχος του ωδείου είναι να γίνει παράρτημα του κονσερβατορίου της Μόσχας ή της Αγ. Πετρούπολης.

Στο ωδείο μας διδάσκονται: πιάνο, βιολί, ακορντεόν, κλασσική κιθάρα, αρμόνιο και κλασσικά-μοντέρνα φωνητικά. Επίσης υπάρχουν
μαθήματα: ιστορία της μουσικής και σοφλέζ.

Λίγα λόγια για το χώρο σας?

Από ποια ηλικία μπορούν τα παιδιά να φοιτήσουν σ το ωδείο σας και μέχρι πόσο χρόνων
μ π ο ρ ο ύ ν να μ ε ί νο υ ν κον τ ά σ α ς ;
Οποιοδήποτε παιδί μπορεί να ξεκινήσει κάποιο μουσικό όργανο
από τη στιγμή που αρχίζει να διαβάζει. Η εκμάθηση οποιουδήποτε
μουσικού οργάνου απαιτεί τρεις σημαντικές δεξιότητες: το ‘‘βλέπω’’, το ‘‘διαβάζω’’ και το ‘‘εκτελώ’’.

Ο χώρος μας είναι ειδικά διαμορφωμένος για τα μικρά και μεγάλα
παιδιά καθώς επίσης και για τα διαφορετικά μαθήματα. Σύντομα θα
μετακομίσουμε στο νέο μας χώρο στην Έγκωμη. Να σημειώσουμε
ότι τα μαθήματα παραδίδονται όλα στην ελληνική γλώσσα.

Π ώς μ π ο ρ ο ύ ν να ε π ι κο ι νωνή σ ο υ ν μ α ζ ί σ α ς
οι ενδιαφερόμενοι;
Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 99476261.

Τι προσφέρει το ωδείο σας;

ΩΔΕΙΟ

Το ωδείο προσφέρει μουσική προπαιδεία από 6 μηνών μέχρι 6 ετών στο πρόγραμμα «Me & Mommy»
(προς το παρών μόνο για ρωσσόφωνα παιδιά)
Ο στόχος της προπαιδείας είναι η ανάπτυξη της

R.I.M.S.

Η μουσική παιδεία δίνει γνώσεις, χαρά και κάνει τα παιδιά
να έχουν αυτοπεποίθηση. Στο Russian International Music
School η γνώση γίνεται παιχνίδι και τα παιδιά σας καλύτεροι
άνθρωποι μέσα από τη μαγεία του πενταγράμμου! Και η
κυρία Λιάνα Πλοτνίκοβα Βαρναβίδου μάς εξηγεί το γιατί…
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