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Κύριε Διευθυντά/κυρία Διευθύντρια,

Με  χαρά  σας  ανακοινώνουμε  ότι  για  δεύτερη  συνεχή  χρονιά  θα  πραγματοποιηθεί  στην

Ξάνθη το «Χατζιδάκειο Φεστιβάλ – Ξάνθη: Πόλις Ονείρων Μουσικών Σχολείων» στις 2-5 Μαΐου

2015. 

Πέρυσι,  όταν  για  πρώτη  φορά  πραγματοποιήθηκε  το  Φεστιβάλ,  εκπαιδευτικοί  και

μαθητές των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αγκάλιασαν την

προσπάθειά μας συμμετέχοντας είτε ως ακροατές είτε ως εθελοντές στις εκδηλώσεις. Έτσι

λοιπόν και φέτος σας προσκαλούμε, εσάς και τους μαθητές σας, να συμμετέχετε στη μουσική

γιορτή μας, είτε ως ακροατές είτε ως ενεργά μέλη παρουσιάζοντας μια δραστηριότητά σας

για τον Μάνο Χατζιδάκι π.χ (εικαστικές δημιουργίες των μαθητών, εκθέσεις φωτογραφίας

κ.λπ.) ή ως χορωδοί. Ειδικότερα σε σχέση με το τελευταίο απευθυνόμαστε κυρίως στον/στην

καθηγητή/τρια μουσικής του Σχολείου σας, που ενδεχομένως θα ήθελε να ετοιμάσει μαζί με

τους  μαθητές  ένα  τραγούδι  του  Μάνου  Χατζιδάκι,  το  οποίο  θα  τραγουδήσουν  όλα  τα

συμμετέχοντα σχολεία υπό τη διεύθυνση του συνθέτη Νίκου Κυπουργού στην Τελετή Λήξης

του Φεστιβάλ. 

Οι ενδιαφερόμενοι καθηγητές Μουσικής να επικοινωνήσουν με το Μουσικό Σχολείο

Ξάνθης  για  περαιτέρω  πληροφορίες  και  για  να  τους  αποσταλεί  το  σχετικό  υλικό.  Σας
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παρακαλούμε  πολύ  να  δηλώσετε  τη  συμμετοχή  σας  το  συντομότερο  δυνατό,  ώστε  να

οργανώσουμε τις εκδηλώσεις.

Είμαστε  βέβαιοι  ότι  και  πάλι  θα  ανταποκριθείτε  με  θέρμη  στην  προσπάθειά  μας,

καθώς  και  εσείς  οραματίζεστε  ένα  δημιουργικό,  συμμετοχικό  και  ανοικτό  στην  κοινωνία

σχολείο.

Ο Διευθυντής

Ιωάννης Κακάρας
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