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6ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικών Φιλαρμονικών Ορχηστρών 
 

«Σύνολα πνευστών:  
ιστορική αναδρομή, διαδρομή και μετάβαση  

στην εποχή της πανδημίας» 
 

Θεσσαλονίκη, 25-27 Ιουνίου 2021 
 
Το Εργαστήριο Συνόλων Πνευστών Οργάνων (ΠΝ.Ο.Ε.Σ.) του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και 
Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Τ.Μ.Ε.Τ.) σε συνεργασία με την Ελληνική Φιλαρμονική 
Εταιρεία (Ε.Φ.Ε.) και τον Όμιλο Φίλων Νίκου Αστρινίδη (Ο.Φ.Ν.Α.) διοργανώνουν το 6ο Διεθνές Συνέδριο 
Ελληνικών Φιλαρμονικών Ορχηστρών με τίτλο «Σύνολα πνευστών: ιστορική αναδρομή, διαδρομή 
και μετάβαση στην εποχή της πανδημίας» στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ 25 και 27 Ιουνίου 2021. 
Το 2021 αποτελεί μια χρονιά «ορόσημο» για τις φιλαρμονικές ορχήστρες, τα σύνολα πνευστών και τη 
διδασκαλία πνευστών και κρουστών οργάνων γενικότερα, καθώς η πανδημία που προηγήθηκε και 
είναι ακόμα σε εξέλιξη επηρέασε και θα συνεχίσει να επηρεάζει πολλές από τις παραδοσιακές δομές και 
τρόπους λειτουργίας αυτών των συνόλων. Επιπλέον, το 2021 συμπίπτει με την επέτειο των 200 
χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης και των 100 χρόνων από τη γέννηση του διεθνούς 
αναγνώρισης συνθέτη, πιανίστα και διευθυντή ορχήστρας Νίκου Αστρινίδη (1921-2010). 
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να αναδείξει τα προβλήματα και τις προοπτικές που διανοίγονται στην 
εποχή του COVID-19, σε ότι αφορά την εκτέλεση και διδασκαλία πνευστών και κρουστών οργάνων, 
την ιστορία της μουσικής των πνευστών από το 1821 έως τις μέρες μας και την προσφορά του Νίκου 
Αστρινίδη ως συνθέτη και αρχιμουσικού συνόλων πνευστών.  
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως και διαδικτυακά. Επίσημες γλώσσες του συνεδρίου 
είναι η ελληνική και η αγγλική. Η παρακολούθηση είναι δωρεάν, απαιτείται μόνο η εγγραφή μέσω 
του συνδέσμου https://zoom.us/meeting/register/tJYlcuCqqTIjGtzOOB3lrH3xWsisqr9WJsn. 
 
Το συνοπτικό και αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου: 
https://www.uom.gr/msa «Τελευταία Νέα» 
Ανακοινώσεις και επικαιροποιήσεις σχετικά με το Συνέδριο θα αναρτώνται επίσης στο Facebook: 
 

https://www.facebook.com/pnoes/ 
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