ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ - ΕΠΙΠΕΔΟ 2
ΒΑΣΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ
1. Ιστορική,
μορφολογική
αναφορά.
2. Στάση
σώματος και
τοποθέτηση
χεριών.

3. Παραγωγή
και ποιότητα
ήχου.

4. Ανάγνωση
και τεχνική
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1.1 Ο μαθητής καλείται να γνωρίσει τους μεγάλους
κατασκευαστές του βιολοντσέλου.
1.2 Να γνωρίσει τα μουσικά έργα του ρεπερτορίου του
βιολοντσέλου.

1.1.1 Αναφορά σε μεγάλους κατασκευαστές.
1.1.2 Έρευνα στο διαδίκτυο, φωτογραφίες καλών οργάνων.
1.2.1 Ακρόαση συναυλιών, έρευνα στο διαδίκτυο, μέσα
αναπαραγωγής μουσικής.

2.1 Ο μαθητής καλείται να αποκτήσει την εικόνα της στάσης
των χεριών.
2.2 Να κατανοήσει την γεωμετρία και την ανατομία μας πάνω
στο βιολοντσέλο.
2.3 Να κατανοήσει την διαφορετική θέση χεριού-τόξου για
κάθε χορδή.
3.1 Ο μαθητής καλείται να κατανοήσει βιωματικά το βάρους
του τόξου, και να το εκμεταλλευτεί για την αβίαστη
παραγωγή ήχου.
3.2 Να κατανοήσει τη θέση μηδενικής ενέργειας στη βάση και
δυναμικής ενέργειας στη μύτη του τόξου.

2.1.1 Παρουσίαση της στάσης των χεριών.
2.1.2 Χρήση φωτογραφικού υλικού.
2.2.1 Γεωμετρική και ανατομική ανάλυση.
2.3.1 Επίδειξη των τεσσάρων επιπέδων που ορίζονται από τις χορδές,
και εξάσκηση μέσω σπουδών αλλαγής χορδών.

4.1. Ασκήσεις προθέρμανσης.
Ο μαθητής καλείται να αντιληφθεί τη χρησιμότητα των
ασκήσεων προθέρμανσης και των δύο χεριών πριν τη
μελέτη, το μάθημα, τις εξετάσεις, τη συναυλία.

4.2 Συντονισμός ( κούρδισμα). Ο μαθητής καλείται να
εξασκηθεί στο κούρδισμα των χορδών του οργάνου.

3.1.1 Κυκλικές κινήσεις του δεξιού χεριού, ανοικτές χορδές σε όλο το
μήκος του τόξου, ανάλογες ασκήσεις.
3.2.1 Παρομοίωση τραβήγματος (tirez) του τόξου με το τράβηγμα ενός
λάστιχου και σπρωξίματος (poussez), με την επαναφορά του.
3.2.2 Χρήση του παραδείγματος της τοξοβολίας.
3.2.3 Χρήση του παραδείγματος της αναπνοής. Εισπνοή = (tirez),
εκπνοή = (poussez).
4.1.1 Ασκήσεις προθέρμανσης δεξιού χεριού: τενούτες, ήμισυ,
τέταρτα σε ανοιχτές χορδές, με προσοχή στο άνοιγμα-κλείσιμο του
χεριού και έμφαση στη θέση του αγκώνα ανά επίπεδο χορδής.
4.1.2 Ασκήσεις προθέρμανσης αριστερού χεριού: Εναλλαγή όλων των
δαχτύλων με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς σε κάθε χορδή, 4 ή
8 legato σε κάθε συνδυασμό και με σταδιακή αύξηση της ταχύτητας
εκτέλεσης (π.χ. 1ο -2ο, 1ο-3ο,1ο-4ο // 2ο-1ο,2ο-3ο,2ο-4ο κ.ο.κ.).
4.2.1 Ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού τονοδότη. (πιάνο, διαπασών,
ηλεκτρονικός τονοδότης, από άλλο όργανο-έγχορδο- κουρδισμένο).
4.2.2 Εκμάθηση της συχνότητας κουρδίσματος σε 440 ή 442 Hz
Συντονισμός από τονοδότη μόνο της χορδής Λα. Με βάση τη Λα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ

4.1.1( Dotzauer Method
Vol.1, Άσκηση Νο 1.),
(Feuillard Method Άσκηση
No 1. 1-4 ), (Sevcik, School
of bowing technique op.2,
part 1, Άσκηση No 2)
4.1.2 ( Dotzauer Method
Vol.1, Άσκηση Νο 2.)

ΒΑΣΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ
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4.3 Θέσεις του βραχίονα (neck positions). Στόχος είναι με τη
μελέτη των θέσεων αυτών να κατακτηθεί η απρόσκοπτη
κίνηση του χεριού και να επιτευχθεί:
4.3.1 Κίνηση με ευκολία στην 1η θέση.
4.3.2 Μεταφορά στην ψηλότερη 1η θέση.
4.3.3 Συστολή και προέκταση του 4ου δαχτύλου
(υπερέκταση).
4.3.4 Μισή θέση (επανάληψη και εμπέδωση από το 1ο
επίπεδο).
4.3.5 Η 4η θέση.
4.3.6 Η παραγωγή αρμονικού στην 4η θέση με το 3ο δάχτυλο
(Flageolet).
4.3.7 Η χαμηλότερη 4η θέση.
4.3.8 Η 4η θέση, με προώθηση των δαχτύλων 2-3-4.
4.3.9 Τη ψηλότερη 4η θέση.

4.4 Δοξάρι.
4.4.1 Εφαρμογή των τεχνικών dedache , portato, stacatto.
4.4.2 Nα ξεχωρίζει και να διαιρεί συνειδητά τα μέρη του

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
συντονίζουμε τη Ρε, με βάση τη Ρε τη Σολ και με βάση τη Σολ τη Ντο
σε πέμπτες.
4.2.3 Εξήγηση του μηχανισμού των κλειδιών και του χορδοστάτη
(βιδάκια). Παράδειγμα κουρδίσματος από τον καθηγητή.
Άσκηση κουρδίσματος από τον μαθητή.
4.2.4 Άσκηση εξοικείωσης του μαθητή στο άκουσμα των διαστημάτων
5ης καθαρής σε συνήχηση (Λα-Ρε, Ρε-Σολ, Σολ-Ντο).
4.3.1Επαναληπτικές ασκήσεις 1ης θέσης κατ’ επιλογή από το 1ο
επίπεδο
4.3.2 Ψηλότερη 1η θέση
Το πρώτο δάχτυλο προωθείται ένα ημιτόνιο ψηλότερα και
τοποθετείται δίπλα στο δεύτερο.
4.3.3 Συστολή και προέκταση του 4ου δαχτύλου.
4.3.4 Μισή θέση-Αλλαγή με 1η θέση.
4.3.5 Ασκήσεις για την τοποθέτηση του χεριού στη θέση αυτή.
4.3.6 Αρμονικός στην 4η θέση με το 3ο δάχτυλο (Flageolet).
4.3.7 Για αυτή τη θέση παράγεται διάστημα τρίτης μεγάλης με την
προς τα πίσω προέκταση του 1ου δαχτύλου.
4.3.8 Προώθηση των 2ου-3ου-4ου δαχτύλων στην 4 θέση, με το
πρώτο να μένει σταθερό, ώστε να καλυφθεί διάστημα 3ης μεγάλο
μεταξύ 1ου-4ου δάχτυλου.
4.3.9 Ψηλότερη 4η θέση.
Το πρώτο δάχτυλο προωθείται κατά ένα ημιτόνιο ψηλότερα και
τοποθετείται δίπλα στο δεύτερο, και καλύπτεται διάστημα 3ης μικρό.
4.4.1 Εκμάθηση τεχνικής dedache, portato, staccato κατά τη μελέτη
της κλίμακας με τρόπους.
4.4.2 Εκμάθηση τεχνικής dedache, portato, staccato,μέρη δοξαριού

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ

4.3.2 ( Dotzauer Method
Vol.1, Άσκηση Νο 83-86)
4.3.3 ( Dotzauer Method
Vol.1, Άσκηση Νο 93-95)
4.3.4 ( Dotzauer Method
Vol.1, Άσκηση Νο 106-108)
4.3.5 (Feuillard Method,
Ασκήσεις 20-23),
( Dotzauer Method Volume
2, Άσκηση Νο 109-113),
(Marian Miedlar, Szkola na
Wiolonczele, Czesg 2,
Ασκήσεις Νο 1-28)
4.3.6 ( Dotzauer Method
Vol.2, Άσκηση Νο 114-116)
4.3.7 ( Dotzauer Method
Vol.2, Άσκηση Νο 117-121)
4.3.8 ( Dotzauer Method
Vol.2, Άσκηση Νο 122-124)
4.3.9 ( Dotzauer Method
Vol.2, Άσκηση Νο 125-127)
4.4.2 (Sevcick School of
Bowing Technique, Op. 2,

ΒΑΣΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ
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δοξαριού (βάση-μέση-μύτη, κάτω μισό, πάνω μισό).
4.4.2 Να γνωρίζει σε κάθε νότα που θα εκτελέσει ποιο μέρος
του δοξαριού θα χρησιμοποιήσει (όλο το δοξάρι, το κάτω
μισό, το πάνω μισό, τη βάση, τη μέση, τη μύτη).
4.4.3 Τις δυναμικές του ήχου forte, piano, mf, mp, crescendo,
diminuendo (Εισαγωγή).
4.5 Κλίμακες. Ο μαθητής καλείται να γνωρίζει:
4.5.1 Να παίζει κλίμακες μείζονες και ελάσσονες στην 1η και
4η θέση σε δύο οκτάβες.
4.5.1.2 Να μελετάει τις κλίμακες με τρόπους.
4.5.1.3 Να μελετάει τα αρπέζ με τρόπους.

4.6 Ταχύτητα εκτέλεσης. Ο μαθητής εξασκείται :
4.6.1 Στη γρήγορη εναλλαγή των φθόγγων (με τρόπους).
4.7 Ρυθμικά σχήματα. Ο μαθητής εξασκείται:
4.7.1 Στην εκτέλεση διαφόρων ρυθμικών σχημάτων..
4.8 Έργα. Ο μαθητής καλείται να χρησιμοποιήσει τις τεχνικές
του αριστερού και δεξιού χεριού σε αναλόγων απαιτήσεων
έργα, όπως:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(βάση-μέση –μύτη).

4.4.3 Ασκήσεις δυναμικής

4.5.1 Κλίμακες στην 1η θέση σε μία ή δύο οκτάβες.
4.5.2 Λα+, Λα- Μι- Σι- (μελωδική και αρμονική).
4.5.3 Ρε- Σολ- Ντο- (μελωδική και αρμονική).
4.5.4 Κλίμακες 1η και 2η θέση σε δύο οκτάβες.
4.5.5 Ντο+, έως σολ 4ης θέσης, Σολ+, Ρε+, Ρε-, Φα+, Λα+, Λα-, έως
φθόγγο λα (flageolet), Σιb+, Σολ- .
4.5.1.2 Η εκμάθηση των κλιμάκων σε ήμισυ χωριστά αργά σε τέταρτα
χωριστά , όλο το δοξάρι, 2,3,4 legato.
4.5.1.3 Η εκμάθηση των αρπέζ σε ήμισυ χωριστά αργά σε τέταρτα
χωριστά , όλο το δοξάρι, 3,6 legato.
4.6.1 Εκτέλεση όγδοων και δεκάτων έκτων σε 4 και 8 legato γρήγορα
σε μία χορδή.
4.6.2 Εκτέλεση όγδοων και δεκάτων έκτων σε 4 και 8 legato γρήγορα
με εναλλαγή σε γειτονική χορδή.
4.7.1 Συνδυασμοί αξιών, παρεστιγμένοι φθόγγοι.
4.8.1 Επιλέγονται σπουδές του επιπέδου του.

4.8.1 Σπουδές
4.8.2 Επιλέγονται μελωδικές ασκήσεις του επιπέδου του.
4.8.2 Μελωδικές Ασκήσεις
4.8.3 Κοντσερτίνο

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ
Part 1 Ασκήσεις Νο 1-3)

4.4.3 ( Dotzauer Method
Vol.1, Άσκηση Νο 96)

4.5.2( Dotzauer Method
Vol.1, Σελ. 31-35)
4.5.3( Dotzauer Method
Vol.1, Σελ. 37-39)
4.5.5( Dotzauer Method
Vol.2, Σελ. 3-8)

4.6.1/4.6.2 (Dotzauer
Method Vol.1, Άσκηση Νο
98-102
4.7.1 (Dotzauer Method
Vol.1, Άσκηση Νο 103-105).
4.8.1Dotzauer 113 Σπουδές,
Τεύχος 1, Άσκηση Νο 1-9),
(Σαπόσνικοφ Σπουδές και
μελωδικές ασκήσεις Νο 135), (Κ. Wilkomirski «12
Σπουδές για το
βιολοντσέλο» Νο 1-3).
4.8.2(S.Lee ,40 εύκολες
Σπουδές, Νο 1-20),

ΒΑΣΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ
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4.8.4 Ντουέτα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4.8.3 Επιλέγονται κονσερτίνο του επιπέδου του.

4.8.5 Έργα με πιάνο

4.8.4 Να παίζει ντουέτο του επιπέδου του

4.8.5 Να παίζει εύκολα έργα με πιάνο

4.9 Τρόπος μελέτης. Επιδιώκεται να δημιουργηθεί στον
μαθητή η ανάγκη για μεθοδική μελέτη.

Ο μαθητής ακολουθεί πρόγραμμα μελέτης που περιλαμβάνει:
4.9.1 Προθέρμανση.
4.9.2 Αργή μελέτη , με τρόπους.
4.9.3 Επιμερισμό των μερών της άσκησης με την οποία ασχολείται.
4.9.4 Επιμερισμό των φράσεων του έργου με το οποίο ασχολείται.
4.9.5 Συνειδητοποίηση της χρησιμότητας της άσκησης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ
(Μπακλάνοβα «Μελωδικές
ασκήσεις 1ης-2ης-3ης- 4ης
θέσης»(Νο 1-10)
4.8.3J. Haydn, Κοντσερτίνο
σε Ντο μείζονα - Allegro
Moderato, J.B. Breval
Κοντσερτίνο No5 σε ρε
μείζονα - Allegro
4.8.4 J.B. Breval «Εύκολα
κομμάτια για δύο
βιολοντσέλα», Sassmanhaus
«Early start on the cello»,
Vol.3
4.8.5 Kezdok Szamara
“Gordonkamuzsika”,
Violoncello music for
beginners, Editio Musica
Budapest, Vol.1, Kezdok
Szamara
“Gordonkamuzsika”,
Violoncello music for
beginners, Editio Musica
Budapest, Vol.2, Pejtsik,
Viloncello-gordonka, Editio
Musica Budapest

ΒΑΣΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ

4.9.6 Χρήση μετρονόμου, όπου αυτό είναι απαραίτητο.
4.9.7 Στοχοθέτηση επιθυμητού αποτελέσματος και σωστή διαχείριση
του χρόνου μελέτης.
4.9.8 Ακρόαση από τον καθηγητή του έργου που θα μελετήσει.
4.9.9 Μίμηση του τρόπου εκτέλεσης του καθηγητή.
4.9.10 Παρακολούθηση μαθημάτων συμμαθητών του, μεγαλύτερων ή
μικρότερων τάξεων.
4.9.11 Καθημερινή επαφή με το όργανο.
5. Μουσική
Ερμηνεία
(KOINO ΓΙΑ ΤΑ
ΕΠΙΠΕΔΑ 1, 2
και 3)
6. Μουσική
Δημιουργία

Περιγράφεται στο: 5. Μουσική Ερμηνεία του 1ου επιπέδου.

Περιγράφεται στο: 5. Μουσική Ερμηνεία του 1ου επιπέδου.

Περιγράφεται στο: 5.
Μουσική Ερμηνεία του 1ου
επιπέδου.

6.1 Συμμετοχή σε μουσικά σύνολα μικρότερα σε αριθμό.
Σκοπός είναι να λειτουργήσει ο μαθητής σε ομαδικό επίπεδο,
αλλά με μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης. Παράλληλα
εξασκείται στη διάκριση των ηχοχρωμάτων και αναγνώριση
των δυνατοτήτων του οργάνου μέσα στο σύνολο.

6.1.1 Ο μαθητής καλείται να συμμετέχει ενεργά σε μουσικά
δρώμενα, σε συνεργασία με μαθητές πιο προχωρημένους.
Επιλέγονται βατά ή κατάλληλα τροποποιημένα έργα.
6.1.2 Διαθεματική σύνδεση με άλλα μαθήματα (π.χ. μονόχορδο του
Πυθαγόρα – παραγωγή αρμονικών ήχων).

6.1.1.1 Διαδικτυακή
βιβλιοθήκη IMSLP

6.3 Σύνθεση. Ο μαθητής παίρνει πρωτοβουλία και δοκιμάζει
τις μουσικές ιδέες του και συμμαθητών του στο όργανο
επιλογής.

6.3.1 Ομαδικά – ατομικά, ενίοτε και με τη χρήση προγράμματος
ηλεκτρονικής γραφής παρτιτούρας.

6.3.1.1 πρόγραμμα γραφής
musescore

6.4 Ενοργάνωση – Ενορχήστρωση. Ο μαθητής καλείται να
αναγνωρίσει και να αναπαράγει ρόλους στα μέλη του
συνόλου (ρυθμική συνοδεία-κόντρα μελωδία-μπασογραμμή
κ.τ.λ.)

6.4.1 Πειραματισμοί με απλά δίφωνα έργα ή και μεταγραφές, αρχικά
σε ομάδες και έπειτα solo.
6.4.2 Απλή ηχογράφηση των αποτελεσμάτων των ομάδων και κριτική
ακρόαση.

6.4.1.1 S.Lee, 40 leihte
etuden
6.4.2.1 Χρήση
προγράμματος
ηχογράφησης (π.χ. από
κινητό τηλ. ή mp3 player ή
από Η/Υ).

ΒΑΣΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

7.
Αξιοποίηση
γνώσης,
εμπειρίας και
δεξιοτήτων
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ

6.5 Μουσική έρευνα για εκτέλεση. Εδώ το ζητούμενο είναι
να εντοπίσει ο μαθητής τις πηγές αλλά και τη μέθοδο της
έρευνας και να αποκτήσει ακούσματα από διαφορετικούς
καλλιτέχνες-διαφορετικούς τύπους έκφρασης μέσα από την
τέχνη.

6.5.1 Έρευνα στη σχολική βιβλιοθήκη.
6.5.2 Έρευνα σε ιστότοπους μουσικού ενδιαφέροντος
6.5.3 Παρακολούθηση συναυλιών
6.5.4 Μουσική ακρόαση.

6.6 Συζήτηση με επαγγελματίες του αντικειμένου –
Σεμινάρια. Ο μαθητής έχει την ευκαιρία να γνωρίσει δια
ζώσης τους καλλιτέχνες, να συζητήσει μαζί τους και να
σχηματίσει προσωπική εικόνα για το όργανο, τον τρόπο που
παίζεται και να αντλήσει πληροφορίες και εμπειρία μοναδική
από αυτή την επαφή.

6.6.1 Κάλεσμα καλλιτεχνών στο σχολείο.
6.6.2 Εύρεση καλλιτεχνών ή και συζήτηση με τη χρήση
νέων τεχνολογιών (π.χ. skype).
6.6.3 Συμμετοχή σε σεμινάρια (ως ακροατές).

6.6.3.1 Προτροπή για
συμμετοχή σε θερινές
ακαδημίες ελληνικών
πανεπιστημίων.
http://music.ionio.gr/gr/aca
demy/summer-musicacademy/

7.1 Σκηνική παρουσία.

7.1.1 Ασκήσεις σκηνικής παρουσίας - Έμμεση έκθεση στο κοινό
(μεγάλα μουσικά σύνολα – φιλικό ή ουδέτερο ακροατήριο).

7.1.1.1 Αίθουσα συναυλιών
του σχολείου.

7.2 Ψυχολογία της σκηνικής παρουσίας.

7.2.1 Ανάλυση των αισθημάτων και συμπεριφορών του μαθητή μετά
από έκθεση σε κοινό (π.χ. τρακ, φόβος) και εύρεση των αιτιών που
δημιουργούνται. Αναφορά και παραδείγματα από βιβλία με συναφές
περιεχόμενο.

7.2.1.1 Σακαλάκ Ηλίας.
Σωματικά και ψυχολογικά
προβλήματα των μουσικών
(Αθήνα : Φίλιππος Νάκας
Μουσικός Οίκος, 1999).

7.3 Εμπειρία βοηθού τεχνικού ήχων.

7.3.1 Ενεργή συμμετοχή στο στήσιμο μιας μικροφωνικής για τη
διεξαγωγή συναυλιών.
7.3.2 Ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία μιας ηχογράφησης ως
βοηθός ηχολήπτη.
7.3.3 Ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία στησίματος ενός home
studio.

7.3.1.1
http://ehomerecordingstudi
o.com/

7.4 Τροποποίηση παρτιτούρας ( τροποποίηση δυναμικών,

7.4.1 Χρησιμοποίηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής γραφής

7.4.1.1 πρόγραμμα

ΒΑΣΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

8. Ελληνική
μουσική
δημιουργία

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ρυθμικής αγωγής κ.ά.). Στόχος είναι να αποκαλυφθεί στον
μαθητή η ολοκληρωμένη σκέψη του συνθέτη και να
αντιληφθεί την ευθύνη του ως εκτελεστή έργου.

παρτιτούρας για αξιοποίηση έργου (π.χ. μεταφορά).
7.4.2 Παραδείγματα από προχωρημένους μαθητές ή και από τον
διδάσκοντα.

7.5 Μουσικοί πειραματισμοί – αυτοσχέδια όργανα. Στόχος
είναι να αντιληφθεί ο μαθητής τόσο το λειτουργικό όσο και
το αισθητικό μέρος του οργάνου.

7.5.1 Έρευνα σε διαδικτυακούς τόπους μουσικών πειραματισμών.
7.5.2 Πειραματισμοί – απόπειρες κατασκευής μουσικών οργάνων
ακόμα και από άχρηστα υλικά.

8.1 Γνωριμία - προώθηση ελληνικών έργων.

8.1.1 Αναζήτηση ελληνικών έργων στους καταλόγους βιβλιοθηκών.
8.1.2 Ακρόαση ελληνικών έργων σε συναυλίες του σχολείου, από
ψηφιακούς δίσκους ή μέσω διαδικτύου.
8.1.3 Συνεργασία με άλλες ειδικότητες για ανάλυση-μελέτη των
έργων αυτών και συζήτηση.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ
musescore
7.4.2.1 IMSLP/ transcriptions
7.5.1.1 www.oddmusic.com,
http://www.ircam.fr/ 7.5.2.1
http://listverse.com/2007/
09/11/top-10-bizarremusical-instruments/
8.1.1.1 Ένωση Ελλήνων
Μουσουργών
www.eem.org.gr/
8.1.1.2 Διαδικτυακή
βιβλιοθήκη IMSLP.
8.1.3.1 Επικοινωνία με
άλλα μουσικά σχολεία /
πανεπιστήμια.

