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        «Θεζζαινλίθε 2010. Πόιε ησλ κεγάισλ αλαδεηήζεσλ, ζηαπξνδξόκη Γύζεο θαη 

Αλαηνιήο, ιηκάλη θαη αγθαιηά, αθεηεξία θαη όξακα ηαμηδηνύ … Η  παξαιία ηεο, 

εηθόλα πάληα καγηθή γηα θάζε επηζθέπηε ηεο… Η πόιε ζήκεξα εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα 

δξαζηήξηα θαη θηλεηηθή. Μηα βνή απξνζδηόξηζηε θπξηαξρεί επί ώξεο. Άλζξσπνη πνπ 

βηάδνληαη θαη ηξέρνπλ δηαξθώο αιιά… άμαθλα ηα πξόζσπα ηνπο θσηίδνληαη ζαλ από 

καγηθό άγγηγκα. Κάηη ηνπο θάλεη λα ζηακαηήζνπλ. Δίλαη κηα γιπθύηεηα πνπ ηνπο 

θάλεη λα αηζζαλζνύλ πνιύ όκνξθα θαη λα μεράζνπλ γηα ιίγν ηα πξνβιήκαηά ηνπο! 

Κάηη πνπ ηνπο ζπκίδεη πσο απηόο ν θόζκνο πεξηθιείεη κηα απίζηεπηε νκνξθηά! 

Μεισδίεο γεκίδνπλ ηνλ αέξα παληνύ γύξσ ηνπο…  

       Η Κξαηηθή Οξρήζηξα Θεζζαινλίθεο παίδεη κνπζηθή απηή ηε κέξα ζην ιηκάλη! 

Παίδεη Mozart, Beethoven, Britten… κνπζηθή πνπ έρεη γξαθηεί πξηλ 200 πεξίπνπ 

ρξόληα, αιιά θαη ζύγρξνλε κνπζηθή πνπ είλαη παγθνζκίσο γλσζηή θαη αγαπεηή. Η 

νκάδα ησλ κνπζηθώλ ζέιεη λα δείμεη ζηνπο αλζξώπνπο ηεο πόιεο όηη ε θιαζζηθή 

κνπζηθή εθθξάδεη παγθόζκηεο δηαζηάζεηο, είλαη νκνξθηά πνπ απεπζύλεηαη πξνο όινπο 

καο, αξθεί κόλν λα ζειήζνπκε λα ηελ αθνύζνπκε! Αξθεί λα αλνίμνπκε ηηο κπζηηθέο 

γσληέο ηεο θαληαζίαο καο γηα λα κπνξέζνπκε λα ζπκκεηάζρνπκε ζηε ραξά κηαο 

πινύζηαο κνπζηθήο εκπεηξίαο κε πξσηόγλσξεο ζπγθηλήζεηο!   

         Όηαλ ε κνπζηθή ηειεηώλεη, νη άλζξσπνη ρεηξνθξνηνύλ γηα αξθεηά ιεπηά! 

Θέινπλ λα εθθξάζνπλ ηε ραξά ηνπο θαη ηηο επραξηζηίεο ηνπο ζηνπο κνπζηθνύο ηεο 

Κ.Ο.Θ.   Αιιά… εζείο ηη γλσξίδεηε γηα απηή ηελ Οξρήζηξα;» 

Η  Σςμθωνική Οπσήζηπα ή αιιηώο ε Οπσήζηπα Σςμθωνικήρ Μοςζικήρ είλαη έλα 

κεγάιν νξγαληθό κνπζηθό ζύλνιν (πεξίπνπ 80 – 100 όξγαλα), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπλήζσο γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ζπκθσληθήο κνπζηθήο ή όπεξαο. ηελ πκθσληθή 

Οξρήζηξα ζπλεζίδνπκε λα ρξεζηκνπνηνύκε έλαλ δηαθνξεηηθό ηξόπν δηαρσξηζκνύ 

ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ ζε έγρνξδα, πλεπζηά θαη θξνπζηά, όπνπ ηα πλεπζηά 

δηαθξίλνληαη ζε μύιηλα θαη  ράιθηλα. 

Η Κπαηική Οπσήζηπα Θεζζαλονίκηρ (Κ.Ο.Θ.) είλαη έλα από ηα δύν 

ζεκαληηθόηεξα ζπκθσληθά ζρήκαηα ηεο Διιάδαο, καδί κε ηελ Κπαηική Οπσήζηπα 

Αθηνών (Κ.Ο.Α.) 

 

 

 



Γπαζηηπιόηηηα 1
η
 - πποβολή DVD: Βενιαμίν Μπρίηηεν,  «Οδηγός ηων Νέων για 

ηην Ορτήζηρα» ή «Θέμα και Παραλλαγές ζε ένα θέμα ηοσ Χένρσ Πέρζελ» 

(απόζπαζμα με ηο Θέμα ηοσ έργοσ)   

Παξαθνινπζείζηε ηελ παξνπζίαζε ηνπ παξαπάλσ κνπζηθνύ έξγνπ από ηελ 

Φηιαξκνληθή ηνπ Βεξνιίλνπ ππό ηε Γηεύζπλζε ηνπ Simon Rattle. Η ηδηαηηεξόηεηα 

ηεο πξνβνιήο λα θσηίδνληαη θάζε θνξά ηα θαηάιιεια κε ηε κνπζηθή ηκήκαηα ηεο 

Οξρήζηξαο θαη ηα δηαθνξεηηθά ρξώκαηα ζηα ξνύρα ησλ κνπζηθώλ, βνεζνύλ λα 

αληηιεθζείηε πην άκεζα ηελ δηαθνξεηηθή νκάδα ησλ νξγάλσλ πνπ αθνύηε. 

Μειεηείζηε ηα παξαθάησ ζηνηρεία γηα ην ζπλζέηε θαη ην έξγν ηνπ. 

 

 Βενιαμίν Μππίηηεν (1913 – 1976). Γελλήζεθα ην 1913 ζην άθνιθ ηεο 

Αγγιίαο. Η εκέξα ηεο γέλλεζήο κνπ, 22 Ννεκβξίνπ, Ημέρα ηης Αγίας 

Καικιλίας – κηα κέξα πνπ ηηκά ηελ Αγία Καηθηιία, σο πξνζηάηηδα ηεο 

κνπζηθήο - ήηαλ θαιόο νησλόο γηα ηε ζηαδηνδξνκία κνπ ζαλ ζπλζέηε, 

πηαλίζηα θαη Γηεπζπληή Οξρήζηξαο. πνύδαζα αξρηθά πηάλν θαη βηόια θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζύλζεζε ζην Βαζηιηθό Κνιιέγην Μνπζηθήο ηνπ Λνλδίλνπ όπνπ 

θέξδηζα δηάθνξα βξαβεία γηα ηηο ζπλζέζεηο κνπ. ηε δηάξθεηα ηεο 63ρξνλεο 

δσήο κνπ ζπλέζεζα νξρεζηηθά θαη ρνξσδηαθά έξγα, κνπζηθή δσκαηίνπ θαη 14 

όπεξεο. Οη θίινη κνπ κε ζεσξνύζαλ άλζξσπν κε έληνλεο πεπνηζήζεηο. Ο 

πόιεκνο γηα κέλα ήηαλ έλαο αλνξζόδνμνο ηξόπνο γηα λα ιύλνπλ νη άλζξσπνη 

ηηο δηαθνξέο ηνπο. Σν 1961 ζπλέζεζα ην Ρέθβηεκ ηνπ Πνιέκνπ γηα λα 

απνδώζσ θόξν ηηκήο ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο πνπ ράζεθαλ ζηνλ Β΄ 

Παγθόζκην Πόιεκν! Σν 1946 ζπλέζεζα ηε κνπζηθή γηα κηα ηαηλία κε ζθνπό 

λα γλσξίζσ ζηνπο λένπο ηα δηάθνξα όξγαλα πνπ απνηεινύλ κηα νξρήζηξα θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Αλαθάιπςε θαη ζπ πόζα δηαθνξεηηθά όξγαλα ερνύλ 

ζην έξγν κνπ Οδηγός για ηην Ορτήζηρα! 

 

 Σν 1945 ην Βξεηαληθό Τπνπξγείν Παηδείαο αλάζεζε ζηνλ Άγγιν ζπλζέηε 

Βεληακίλ Μπξίηηελ λα ζπλζέζεη έλα κνπζηθό έξγν γηα έλα θηλεκαηνγξαθηθό 

ληνθηκαληέξ: Τα όργανα ηης Ορτήζηρας, γηα εθθσλεηή θαη νξρήζηξα, ην νπνίν 

ζα πεξηέγξαθε ηε ρξήζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά δηαθόξσλ ηκεκάησλ ηεο 

νξρήζηξαο θαη ζα εηζήγαγε ηνπο λένπο ζηνλ θόζκν ηεο ζπκθσληθήο κνπζηθήο. 

Ο Μπξίηηελ απνθάζηζε λα ζπλζέζεη έλα Θέμα και Παραλλαγές, όπνπ ε θάζε 

παξαιιαγή ζα απεηθόληδε θαη κηα δηαθνξεηηθή νηθνγέλεηα νξγάλσλ: ηηο 

νηθνγέλεηεο ησλ μύιηλσλ θαη ράιθηλσλ πλεπζηώλ, ησλ εγρόξδσλ θαη ησλ 

θξνπζηώλ. Ο ζπλζέηεο επέιεμε ζαλ ζέκα δει. σο θύξηα κεισδία ηνπ έξγνπ 

ηνπ, κηα ελεξγεηηθή θαη ηδηαίηεξα ξπζκηθή κεισδία ελόο ζεκαληηθνύ Άγγινπ 

ζπλζέηε ηνπ 17
νπ

 αηώλα, ηνπ Υέλξπ Πέξζει (1659-1695).Η ηαηλία 

παξνπζηάζηεθε γηα πξώηε θνξά ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1946 από ηε Φηιαξκνληθή 

ηνπ Λίβεξπνπι. 

 

 Γπαζηηπιόηηηα 2
η
 - Ακπόαζη: Β.  Μππίηηεν,  «Οδηγός ηων Νέων για ηην 

Ορτήζηρα»/ Οδηγόρ Ακπόαζηρ. 

Αθνύζηε πξνζεθηηθά ην Θέκα από ην παξαπάλσ έξγν ηνπ Μπξίηηελ, θαη 

παξαθνινπζείζηε ηαπηόρξνλα ηνλ Οδεγό Αθξόαζεο.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οδηγός Ακρόαζης   
«Οδηγός ηων Νέων για ηην Ορτήζηρα» 

Βενιαμίν Μπρίηηεν 1913 – 1976 
 

1.Ακούγεηε 

όλη η 

Οπσήζηπα 

 

 

 

 

 

 

Ξύλινα πνεςζηά 

Σςμθωνική Οπσήζηπα - tutti 

Χάλκινα πνεςζηά 

Έγσοπδα Κποςζηά 

Σςμθωνική Οπσήζηπα - tutti 

 



Γπαζηηπιόηηηα 3
η
 – Τπαγούδι – κίνηζη. Σξαγνπδήζηε ηελ θύξηα κεισδία ηνπ 

κνπζηθνύ έξγνπ αθνύγνληαο ηε κεισδία ηνπ από ην ζρεηηθό βίληεν: 

«Οδηγός ηων Νέων για ηην Ορτήζηρα» - Θέμα 

                                                                                                       Σηίτοι: Ζωή Τζιλίκη 

              

1. Τα όπγανα αρ γνωπίζοςμε παιδιά                    2.  Σα ξύλινα αο αθνύζνπκε παηδηά 

ηα έγρνξδα, ηα πλεπζηά,                                     ηα θιάνπηα ηα ςειά, 

μύιηλα θαη ράιθηλα,                                              ηα όκπνε η’ απαιά, 

ηα ξπζκηθά ηα θξνπζηά,                                       ηα θιαξηλέηα γιπθά, 

    όια καδί δπλαηά,                                            θη όια ηα θαγθόηα, 

                     είλ΄ ε Μνπζηθή                                                ρακειά ερνύλ 

          πνπ παίδεη ε Οξρήζηξα ε πκθσληθή!                     θη απ’ όια πην βαζηά! 

3. Σα σάλκινα αο αθνύζνπκε παηδηά                4.  Σα έγσοπδα παηδηά αθνύζηε 

θόξλα, ηξνκπόληα πνιιά,                             ερνύλ κεισδηθά, 

       ηνύκπεο καδί ζηε ζεηξά                          θνληξακπάζα, βηνιηά, 

θη όιεο νη ηξνκπέηεο                                          βηόιεο, ηζέια, 

ιακπεξά ερνύλ θαη δπλαηά!                              παί – δνπλ θν - θηά! 

5. 1,2, κποςζηά είλαη πην ξπζκηθά 

1,2, θξνπζηά είλαη πην δπλαηά 

1,2 θαη πακ, 1,2 θαη πακ 

1,2, θαη πακ θαη πακ….. 

                                     Τα όπγανα αρ ακούζοςμε παιδιά … 

Άζκηζη: ρσξηζηείηε ζε 4 νκάδεο – θαηεγνξίεο κνπζηθώλ νξγάλσλ (έγρνξδα, μύιηλα 

πλεπζηά, ράιθηλα πλεπζηά θαη θξνπζηά) θαη αληηπξνζσπεύζηε ηελ αληίζηνηρε 

θαηεγνξία, παίδνληαο ην ξόιν ηνπ κνπζηθνύ ηεο νξρήζηξαο. 

 



Γπαζηηπιόηηηα 4
η
: οπγανική εκηέλεζη «Οδηγόρ ηων Νέων για ηην Οπσήζηπα» 

Υσξηζηείηε ζε ηξεηο νκάδεο. Υξεζηκνπνηείζηε ηα θξνπζηά ηεο ηάμεο (π.ρ. ηξίγσλα - 

μπιάθηα ή θαζεηίλεο - ληέθηα) ή αλ δελ ππάξρνπλ κνπζηθά όξγαλα ερεξέο θηλήζεηο 

(δάρηπια - παιακάθηα – ρηύπεκα ζηνπο κεξνύο) θαη πξνζπαζήζηε λα ζπλνδεύζεηε 

ξπζκηθά ην πξνεγνύκελν κνπζηθό απόζπαζκα. 

Δνοπσήζηπωζη:   Θέκα από ην έξγν «Οδεγόο ησλ Νέσλ γηα ηελ Οξρήζηξα». 

                 Α΄ ομάδα  

              

                  Β΄ ομάδα 

 

                                

               Γ΄ ομάδα 

                         

Γπαζηηπιόηηηα 5
η
: Γημιοςπγικέρ επγαζίερ. α) Υσξηζηείηε ζε νκάδεο θαη γξάςηε 

ζηίρνπο πάλσ ζηε βαζηθή κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνύ (α΄ζηξνθή) 

β) Σν γξάθεκα απεηθνλίδεη ηε δηάηαμε ησλ κνπζηθώλ ηεο Κ.Ο.Θ. ζηηο δηάθνξεο 

νκάδεο νξγάλσλ. Παξαηεξείζηε πξνζεθηηθά ηε ζέζε ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ. 

 



Σελίδα επγαζιών 

1) Σηο παπακάηω ζσήμα: ζπκπιεξώζηε ηα θελά κε ηηο νλνκαζίεο ησλ κνπζηθώλ 

νξγάλσλ ηεο πκθσληθήο Οξρήζηξαο, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμή  ηνπο ζην παξαθάησ 

παξάδεηγκα:  

        
    

        

 



 2) Σςμπληπώζηε ηα κενά ζηιρ παπακάηω πποηάζειρ  επιλέγονηαρ ηη ζωζηή 

απάνηηζη  από ηιρ λέξειρ ζηην παπένθεζη:   

(Οδηγός ζηην Ορτήζηρα για Νέοσς, Κροσζηά, Ορτήζηρα, Κ.Ο.Α, Χένρσ Πέρζελ, 

Ξύλινα, Κ.Ο.Θ, Έγτορδα, Ορτήζηρα, Χάλκινα.) 

 

1. Σα δπν κεγαιύηεξα κνπζηθά ζρήκαηα ζπκθσληθήο κνπζηθήο ζηελ Διιάδα 

είλαη:……………………………… θαη  ………………… 

2. Ο Μπξίηηελ επέιεμε κηα κεισδία ηνπ ………………γηα λα ζπλζέζεη ην έξγν 

ηνπ…………………………     

3. εκεηώζηε ηηο θαηεγνξίεο ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ όπσο αθξηβώο παξνπζηάδνληαη 

ζην Θέκα ηεο κνπζηθήο ηνπ Μπξίηηελ:  

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

3) Αναθέπεηε ηην καηηγοπία ζηην οποία ανήκοςν ηα παπακάηω μοςζικά όπγανα. 

            

 

    

 



            

 
 
 
 
 

               
 

         . 

          
 

      
. 
 

       

Δπγαζία για ηο ζπίηι: Να επηζθεθζείηε ην δηθηπαθό ηόπν 

http://peirpamakmusiclessons.wordpress.com θαη λα αθνύζεηε ηα ερεηηθά 

παξαδείγκαηα από θάζε κνπζηθό όξγαλν ηεο νξρήζηξαο. ηε ζπλέρεηα λα 

ζπκπιεξώζηε ηα νλόκαηα ησλ νξγάλσλ ζηελ παξαθάησ άζθεζε: 

 

1. Κ………………………. 

2.Τ………………………… 

3. Τ………………………… 

4. Τ………………………… 

1.Β……………………… 

2. Β……………………… 

3. Β……………………… 

4. Κ……………………… 

1. Τ………………….... 

2. Ξ…………………… 

3. Κ…………………… 

1. Κ……………………………… 

2. Φ…………………………….. 

3. Ο…………………………….. 

4.Φ…………………………… 

Ονομάζηε ηο  

Μοςζικό Σύνολο: 

………………………. 

 



 

 


