ALL ABOUT 1st artventure percussion Camp...!!!
1st artventure Percussion CAMP
20-24 Ιουλ. 2014. ΑΛΑΓΟΝΙΑ – ΣΑΫΓΕΣΟ
Πέτροσ Κοφρτησ & Yshai Afterman
Σε ένα από τα πιο όμορφα χωριά του Ταϋγέτου
Στα πλαίςια τησ « ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΑΞΗΣ 2014 »
« Ζνασ καλλιτεχνικόσ κεςμόσ ο οποίοσ ζχει τθν διεφκυνςθ, όλων των
εκδθλϊςεων (Σεμινάρια-Συναυλίεσ-Υπαίκριεσ δραςτθριότθτεσ) από 2027 Ιουλίου. »
Ζνα εναλλακτικό εκπαιδευτικό τετραιμερο το οποίο ςαν ςτόχο ζχει, τθν
επαφι των μακθτϊν με τα αγαπθμζνα τουσ κρουςτά και ρυκμοφσ,
κακϊσ και εναλλακτικοφσ τρόπουσ προςζγγιςθσ, τόςο ςτθ τεχνικι όςο
και ςτον αυτοςχεδιαςμό.
Εναλλακτικέσ « περιπέτειεσ τέχνησ »
Μζςα ςε ζνα περιβάλλον που κα τουσ εμπνεφςει, ςε ζνα υπζροχο
φυςικό τοπίο, που κα κάνει τθ ςυμμετοχι τουσ πολφ πιο δθμιουργικι,
ουςιαςτικι και ταυτόχρονα διαςκεδαςτικι.
Πέτροσ Κοφρτησ – Yshai Afterman
Θ μεγάλθ αγάπθ τουσ για τθ μουςικι και τα κρουςτά ειδικότερα, τουσ
κατατάςςει, μετά από αρκετά χρόνια πορείασ ςτθ μουςικι και ςτθν
εκπαίδευςθ, ςτισ πρϊτεσ κζςεισ τθσ Ραγκόςμιασ μουςικισ ςκθνισ.
Μετά τθ πρϊτθ τουσ ςυνεργαςία με το απόλυτα πετυχθμζνο 1st
Mediterranean Percussion LAB 24-26 Ιαν. 2014, ξανά ςυμπράττουν, ςτο
1st artventure percussion CAMP ςτθν πανζμορφθ Αλαγονία.

Ζνα ξεχωριςτό και ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα μακθμάτων, με ςτόχο ο
κάκε μακθτισ, μζςα ςτθν θμζρα, να εμβακφνει τισ γνϊςεισ του ςτα
κρουςτά και τουσ ρυκμοφσ του κόςμου.
Να αναπτφξει τθ καλλιτεχνικι του προςωπικότθτα μζςα από ομαδικζσ
δράςεισ, μουςικά ςφνολα και δθμιουργία μουςικϊν project. Να
ςυνεργαςτεί και να γνωρίςει άλλουσ μουςικοφσ που κα βρίςκονται ςτο
Music Camp.
Μποροφν να ςυμμετζχουν μουςικοί όλων των επιπζδων κακϊσ και
εκπαιδευτικοί που ζχουν το υκμό, τθν Ομαδικι δράςθ και τθ
Ρολυφωνία ωσ βαςικό ςυςτατικό ςτο εκπαιδευτικό τουσ πρόγραμμα.
Επίςθσ κα μποροφςαν να πάρουν μζροσ και Μουςικοί από άλλεσ
μουςικζσ οικογζνειεσ κακϊσ και Χορευτζσ και Θκοποιοί που κα ικελαν
να εμβακφνουν ςτο υκμό και ςτο χειριςμό κάποιον βαςικϊν
κρουςτϊν.
Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ λειτουργοφν ςαν μια ομάδα, ανεξάρτθτα απο το
ειδικό μάκθμα επιλογισ τουσ. Τα ομαδικά μακιματα και ςεμινάρια,
καλφπτουν κεματικά όλεσ τισ οικογζνειεσ των κρουςτϊν που κα
διδαχκοφν από τουσ δφο κακθγθτζσ.
Το minimum των ςυμμετοχϊν ανζρχεται ςτα 15 άτομα και το maximum
ςτα 50 άτομα.
Το κόςτοσ για τθν παρακολοφκθςθ του 1st artventure percussion Camp
ανζρχεται ςτα 220 ευρϊ και για τισ 4 θμζρεσ. Το κόςτοσ διαμονισ δεν
περιλαμβάνεται ςτο παραπάνω ποςό.
Θ ομάδα παραγωγισ τθσ “ Μουςικισ Σφναξθσ ¨ κα βοθκιςει όλουσ τουσ
ςυμμετζχοντεσ να βρουν το κατάλυμα που επικυμοφν ι το χϊρο
καταςκινωςθσ ο οποίοσ ζχει προβλεφκεί για τουσ ςυμμετζχοντεσ που
κα το επικυμοφςαν.
Επίςθσ κα τουσ παρζχει όλεσ τισ πλθροφορίεσ ςχετικά με το πρόγραμμα
των εκδθλϊςεων και τα εργαςτιρια που κα δθμιουργθκοφν ςτθ
«ΜΟΥΣΙΚΘ ΣΥΝΑΞΘ 2014» κακϊσ και πλθροφορίεσ για τθν περιοχι.

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κυριακι 20 Ιουλίου Άφιξθ ςτθν Αλαγονία.
Ρλθροφορίεσ απο τθν ομάδα ςυντονιςμοφ τθσ «Μουςικισ Σφναξθσ» για
το Camp, τθν περιοχι, τισ δραςτθριότθτεσ τθσ εβδομάδοσ και
τοποκζτθςθ ςτουσ χϊρουσ διαμονισ.
Ημερήςιο Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων
1η ημζρα Δευτζρα 21 Ιουλίου
8:30 – 9:30 Ελλθνικόσ ΚΑΦΕΣ και πρϊτθ επαφι – γνωριμία με το
artventure Percussion Camp τουσ κακθγθτζσ και τουσ ςυμμετζχοντεσ
9:30-10:30 warm up – υκμολογία (για όλουσ)
10:45-12:15 Μάκθμα επιλογισ
α. Yshai “ Bendir “
b. Ρζτροσ “ Νταοφλι (ςφγχρονεσ οπτικζσ)– Ελλ. Ραραδ. Κρουςτά “
12:30-14:00
a. Yshai “ Darbouka “
b. Ρζτροσ “ Hand Perc. Cajon – Multi Percussion ”
Lunch Break - Rest time
Afternoon classes
Class for all
17:00 – 18:00 Masterclass για όλουσ Yshai Afterman
Θζμα: Τα κρουςτά τθσ Μεςογείου – Βαςικοί υκμοί και Διάςθμοι
μουςικοί των κρουςτϊν

18:30 – 19:30 Ensemble : Βαςικζσ αρχζσ ενορχιςτρωςισ – Breaks κλπ.
20:00 – 21:00 Διάλογοι. Ανοιχτό μάκθμα για όλουσ με τθ ςυμμετοχι
καλεςμζνων κακθγθτϊν – μακθτϊν, από τα μουςικά εργαςτιρια που
κα λειτουργοφν παράλλθλα ςτο Music Camp (π.χ. Ρνευςτά - Ζγχορδα –
Τραγοφδι κλπ.)
• Το παραπάνω μάκθμα κα διαμορφϊνεται κάκε θμζρα ςφμφωνα με τθ
δυνατότθτα των καλεςμζνων.
2η ημζρα Τρίτη 22 Ιουλίου
Ρεηοπορία 6:30-8:30 ( επιλογι διαδρομισ απο τθν προθγοφμενθ με
χαμθλό βακμό δυςκολίασ )
9:30-10:30 warm up – υκμολογία (για όλουσ)
10:45-12:15 Μάκθμα επιλογισ
a. Yshai “ Req “
b. Ρζτροσ “ Νταοφλι (ςφγχρονεσ οπτικζσ)– Ελλ. Ραραδ. Κρουςτά “
12:30-14:00
a.Yshai “ Darbouka “
b.Ρζτροσ “ Hand Perc. Cajon – Multi Percussion ”
Lunch Break - Rest time
Afternoon classes
Class for all
17:00 – 18:00 Masterclass για όλουσ Ρζτροσ Κοφρτθσ
Θζμα: υκμοί του Κόςμου και ςυγγζνειεσ ( Afro – Balkan – Greek –
Oriental – Indian etc )

18:30 – 20:00 Ensemble ςτο ποτάμι με αυτοςχζδια κρουςτά απο το
Δάςοσ
20:00 – 21:00 Διάλογοι. Ανοιχτό μάκθμα για όλουσ με τθ ςυμμετοχι
καλεςμζνων κακθγθτϊν – μακθτϊν, από τα μουςικά εργαςτιρια που
κα λειτουργοφν παράλλθλα ςτο Music Camp (π.χ. Ρνευςτά - Ζγχορδα –
Τραγοφδι κλπ.)
• Το παραπάνω μάκθμα κα διαμορφϊνεται κάκε θμζρα ςφμφωνα με τθ
δυνατότθτα των καλεςμζνων.
3η ημζρα Τετάρτη 23 Ιουλίου
9:30-10:30 warm up – υκμολογία (για όλουσ)
10:45-12:15 Μάκθμα επιλογισ
α. Yshai “ Bendir “
b. Ρζτροσ “ Νταοφλι (ςφγχρονεσ οπτικζσ)– Ελλ. Ραραδ. Κρουςτά “
12:30-14:00
a.Yshai “ Darbouka “
b.Ρζτροσ “ Hand Perc. Cajon – Multi Percussion ”
Lunch Break - Rest time
Afternoon classes
Class for all
17:00 – 18:00 Masterclass για όλουσ Ρζτροσ Κοφρτθσ
Θζμα: S.O.S τα πιο διάςθμα υκμικά ςχιματα - Patterns – Breaks.
18:30 – 19:30 Ensemble: Εφαρμογι των Patterns-Breaks ςτο μουςικό
ςφνολο.

20:00 – 21:30 Διάλογοι. Ανοιχτό μάκθμα για όλουσ με τθ ςυμμετοχι
καλεςμζνων κακθγθτϊν – μακθτϊν, από τα μουςικά εργαςτιρια που
κα λειτουργοφν παράλλθλα ςτο Music Camp (π.χ. Ρνευςτά - Ζγχορδα –
Τραγοφδι κλπ.)
• Το παραπάνω μάκθμα κα διαμορφϊνεται κάκε θμζρα ςφμφωνα με τθ
δυνατότθτα των καλεςμζνων.
4η ημέρα Πέμπτη 24 Ιουλίου
9:30-10:30 warm up – υκμολογία (για όλουσ)
10:45-12:15 Μάκθμα επιλογισ
a. Yshai “ Req “
b. Ρζτροσ “ Νταοφλι (ςφγχρονεσ οπτικζσ)– Ελλ. Ραραδ. Κρουςτά “
12:30-14:00
a.Yshai “ Darbouka “
b.Ρζτροσ “ Hand Perc. Cajon – Multi Percussion ”
Lunch Break - Rest time
Afternoon classes
Class for all
17:00 – 18:00 Masterclass Yshai Afterman
Θζμα: Ο Αυτοςχεδιαςμόσ και θ προςζγγιςθ του κφκλου.
18:30 – 19:30 Ensemble: Drum Circle – Κφκλοσ κρουςτϊν για όλουσ
20:00-21:00 αποχαιρετιςτιριο Percussion Jam μαηί με μουςικοφσ από
άλλα εργαςτιρια τθσ Μουςικισ Σφναξθσ.
Σε ςυνεργαςία με τουσ ςυμμετζχοντεσ, κάποια μακιματα-κεματικζσ
ενότθτεσ – Masterclasses, ενδζχεται να αλλάξουν και να διαμορφωκοφν
ςφμφωνα με τθν επικυμία και το επίπεδό τουσ

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ-δηλώςεισ ςυμμετοχήσ:
Τθλ. Επικοιν.:
Bassaviola Art Production: 2721099083
Τάκθσ Νικολόπουλοσ: 6944544399
Εφθ Ρολίτθ: 6936675969
Ρζτροσ Κοφρτθσ: 6945978496
info@petroskourtis.gr ι bassaviola@gmail.com

http://www.bassaviola.gr
https://www.facebook.com/mousikisinaksi
bassaviola@gmail.com
info@petroskourtis.gr

Yshai Afterman
Μια ςυναρπαςτικι, νζα φωνι τθσ Ραγκόςμιασ μουςικισ ςκθνισ, ο
Ιςραθλινόσ μουςικόσ των κρουςτϊν, Yshai Afterman.
Στθρίηει τθ μουςικι του προςωπικότθτα ςτθν Ινδικι, Τοφρκικθ , Ρερςικι
και Αραβικι παράδοςθ, προςπακϊντασ να δθμιουργιςει τθ δικι του
φωνι, μζςα από τθν ανάμειξθ των διαφορετικϊν ςτοιχείων με
ςφγχρονεσ τεχνικζσ και προςεγγίςεισ που δίνουν ςτο παίξιμό του, ζνα
εξαιρετικά, μελωδικό και ρυκμικό φφοσ.
Σε θλικία 23 ετϊν ξεκινάει τθ ςοβαρι του μελζτθ ςτα κρουςτά, δίπλα
ςτον μεγάλο Zohar Fresco ενϊ παράλλθλα ςπουδάηει υποκριτικι ςτα
διάςθμα, Nissan Nativ Acting Studio ςτο Τελ Αβίβ δίπλα ςτουσ Masters
Nissan Nativ, Michael Gurevich, Mischa Luria, Boris Svidanski.
Μετά τθν αποφοίτθςι του με άριςτα το 2008, ο Yshai αφοςιϊκθκε ςτθ
μελζτθ των hand percussion, κυρίωσ τθσ Μζςθσ Ανατολισ δίπλα ςτο
Zohar Fresco για τζςςερα χρόνια.
Σποφδαςε κλαςικι Ανατολικι μουςικι ςτο κολζγιο ςφγχρονθσ
Μουςικισ δίπλα ςτο μουςικολόγο και ςυνκζτθ Piris Eliyahu.
Ζχει μοιραςτεί τθ ςκθνι με καλλιτζχνεσ όπωσ Avi Avital, Noa (Achinoam
Nini), Idan Raichel, Itamar Erez, Beri Saharoff, Zohar Fresco, Shem Tov
Levi, Ravid Kahalani and Yair Dalal (Israel), Ross Daly and Kelly Thoma
(Greece), Lulo Reinhardt (Germany), Aleix Tobias And the " Coetus"
ensemble (Spain) και πολλoφσ άλλουσ .
Ρεριοδεφει ςε όλο τον κόςμο ςυμμετζχοντασ ςε διάφορα projects ςτο
Ιςραιλ και ςτο εξωτερικό . Το 2009 μαηί με το Zohar δίδαξε για πρϊτθ
φορά ςτθν Ελλάδα, ςτο Μουςικό Εργαςτιρι Λαβφρινκοσ.
Διακζτει ζνα μεγάλο αρικμό ςυμμετοχϊν ςε ςεμινάρια, μακιματα,
Masterclasses ςτο βιογραφικό με μερικά που ξεχωρίηουν, όπωσ Frame
Drums Italia festival ςτo Montelparo για δυο ςυνεχόμενα χρόνια,
Tamburi Mundi ςτο Φράιμπουργκ τθσ Γερμανίασ τον Αφγουςτο του
2012 και ξανά τον Αφγουςτο του 2013, ζχει ενταχκεί ςτο διδακτικό
προςωπικό του North American Drum Association ( NAFDA ), Laval
University ςτο Quebec city , το Codarts Academy του ότερνταμ και τθν
μουςικι ςχολι El TEcler ςτθν Ταραγόνα τθσ Ιςπανία .
Εndorser of Cooperman Frame Drums (USA), Hands On Drums
Percussion (Germany) και Kandu Cajons (Israel).

www.yshaiafterman.com
https://www.youtube.com/watch?v=7VmW2q77tew
https://www.youtube.com/watch?v=UcQ_lSdG1dU
https://www.youtube.com/watch?v=VIK_fk0kmGQ
https://www.youtube.com/watch?v=Pidja-y8BHQ

Πέτροσ Κοφρτησ
Ενϊ θ μουςικι του πορεία διατρζχει δεκαετίεσ, ςτακμό ςτθν καριζρα
του αποτζλεςε θ ςυνεργαςία του με τον Δθμιτρθ Ραπαϊωάννου και τον
Γιϊργο Κουμεντάκθ για τθν Τελετι Ζναρξθσ των Ολυμπιακϊν Αγϊνων
τθσ Ακινασ 2004, κατζχοντασ το ρόλο του τυμπανιςτι ςτο χϊρο τθσ
Αρχαίασ Ολυμπίασ και πλαιςιϊνοντασ με τα κρουςτά του τα
περιςςότερα από τα μουςικά κζματα τθσ ζναρξθσ. Το εκπαιδευτικό του
ταξίδι ξεκινά το 1990 με πρϊτο ςτακμό τθ Βραηιλία.
Στθ ςυνζχεια, ςποφδαςε κλαςςικά κρουςτά ςτο Δθμοτικό Ωδείο
Ηωγράφου. Συνζχιςε τισ ςπουδζσ του ςτο Berklee College of Music όπου
μελζτθςε “Ethnic Percussion” δίπλα ςε κορυφαίουσ μουςικοφσ όπωσ o
Jamey Haddad, o Glen Velez, o Giovanni Hidalgo κ.ά.
Από το 1994 διδάςκει κρουςτά ςτο Ωδείο ‘‘Φίλιπποσ Νάκασ’’, ςτα
τμιματα Μοντζρνασ και Ραραδοςιακισ μουςικισ.
Μζχρι ςιμερα ζχει ςυγγράψει δφο βιβλία για εκμάκθςθ κρουςτϊν
οργάνων (εκδόςεισ Φίλιπποσ Νάκασ). Ζχει ςυνεργαςτεί με τουσ
περιςςότερουσ εξζχοντεσ Ζλλθνεσ ςυνκζτεσ, μουςικοφσ και
τραγουδιςτζσ τθσ χϊρασ μασ όπωσ, Γ. Νταλάρασ, Ελ. Αρβανιτάκθ, Χ.
Αλεξίου, κ.α. Ζχει περιοδεφςει ςτο εξωτερικό με ςχεδόν όλουσ τουσ
κορυφαίουσ Ζλλθνεσ μουςικοφσ και τραγουδιςτζσ αλλά και με
χορευτικά ςυγκροτιματα, ςυμμετζχοντασ ςε μουςικζσ ςυναντιςεισ και
διεκνι φεςτιβάλ. Μερικοί από τουσ καλλιτζχνεσ τθσ διεκνοφσ μουςικισ
ςκθνισ, με τουσ οποίουσ ζχει κατά καιροφσ ςυνεργαςτεί, είναι οι εξισ׃
Loorena Mc kenit, Al De Meola, Omar Farouk Tekbilek, Dulce Pontes,
Noa. Με τα κρουςτά του ζχει πλαιςιϊςει πάνω από 200 μουςικζσ
παραγωγζσ από διάφορα είδθ μουςικισ ςυμπεριλαμβανομζνων και
soundtracks όπωσ θ «Ρολίτικθ κουηίνα», «Βαλκανιηατερ» κ.ά.
Από το 2012 είναι επίςθμο μζλοσ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ του
Berklle VALENCIA campus και του MED. Music Institute
www.petroskourtis.com
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=6AsJK6oMXk#t=2187
http://www.youtube.com/watch?v=xVjxs6wf2JAhttp://www.youtube.co
m/watch?v=aOwUDzQqeo8http://www.youtube.com/watch?v=td4HFkl
M_1o

