
Κύκλος μαθημάτων 
 

Υπέυθυνος: Νικήτας Κίσσονας 
 

Ιστορία της pop μουσικής 
 

(Διάρκεια:  1 ακαδημαϊκό έτος) 
 

  
Στην διάρκεια αυτού του κύκλου θα παρουσιαστεί ένας πλήρης οδηγός της 
γέννησης και της εξέλιξης της pop μουσικής με ιστορικά στοιχεία και μουσικές 
αναλύσεις του κάθε υποείδους.  
 
Η pop μουσική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την pop κουλτούρα. Ως εκ τούτου, 
όπως και η τελευταία, έτσι και η πρώτη άρχισε να δείχνει τις πρώτες τάσεις της 
τον 19ο αιώνα. Έχοντας ως μέσο την ραγδαία διάδοση της τεχνολογίας η άλλοτε 
μόνο αριστοκρατική ή εκκλησιαστική μουσική γίνεται μουσική της μάζας και 
φυσικά εκμεταλλεύεται εμπορικά. Πολλά είδη γεννιόνται καθώς ο 
πειραματισμός στην μουσική διαμορφώνει καινούργια πλαίσια και έτσι η pop 
μουσική αρχίζει και παίρνει την θέση της στις αναγνωρισμένες ακαδημαϊκά 
μορφές μουσικής. Στον κύκλο αυτών των σεμιναρίων θα αναλύσουμε την 
τεχνολογική αυτή εξέλιξη, τους πειραματισμούς που δοκιμάστηκαν, τα είδη που 
δημιουργήθηκαν καθώς και θα τα συγκρίνουμε όλα σε επίπεδο ιστορικό, ανά 
δεκαετία, αλλά και μουσικολογικό. Τα μαθήματα είναι 2ωρα και θα 
περιλαμβάνουν ακρόαση μουσικής και προβολή videos.    
 



Σεμινάριο 
 

Υπέυθυνος: Νικήτας Κίσσονας 
 

Η pop μουσική και τα μέσα διάδοσης της 
 

(Διάρκεια: 3 ώρες) 
 
 
 
Στο σεμινάριο αυτό θα παρουσιαστεί η τεχνολογική εξέλιξη των μέσων 
διάδοσης της μουσικής τους δύο τελευταίους αιώνες.  
 
 
 
Η ρυθμός και το μέγεθος της τεχνολογικής εξέλιξης δεν θα μπορούσε να αφήσει 
την μουσική ανεπηρέαστη. Καθώς η  τεχνολογία έγινε πιο φθηνή και φιλική 
προς τον μέσο καταναλλωτή η μουσική βρήκε έδαφος ώστε να εξαπλωθεί και το 
ακροατήριο να αυξηθεί με άμεση συνέπεια κάποια είδη να γίνονται πιο 
δημοφιλή και έτσι πιο εμπορικά. Η pop μουσική έχει την βάση της σε αυτήν την 
εξέλιξη της τεχνολογίας και σε αυτό το σεμινάριο θα παρουσιαστεί αυτή 
ακριβώς η πορεία. Το σεμινάριο θα συνοδεύεται με projection.  
 



 
Σεμινάριο 

 
Υπέυθυνος: Νικήτας Κίσσονας 

 

Η χρήση μουσικής στον κινηματογράφο ως συμβολιστικό μέσο . 
 

(Διάρκεια: 3 ώρες) 
 
 
 
Η χρήση προϋπάρχουσας μουσικής στον κινηματογράφο ως μέσο συμβολισμού 
και ενίσχυσης ιδεών που ήδη φέρουν. 
 
 
 
Η χρήση προϋπάρχουσας μουσικής, και όχι πρωτότυπης, στον κινηματογράφο 
έχει τις ρίζες της στις αρχές της 7ης τέχνης. Στην πορεία όμως και αφού πλέον οι 
δημιουργοί ταινιών είχαν την επιλογή, κάποιοι αποφάσισαν σε δεδομένες 
σκηνές ή και ολόκληρες ταινίες να τοποθετήσουν μουσική που είναι ήδη γνωστή 
ως περιγραφική μιας ιδέας με σκοπό να ενισχυθεί αυτή η σκηνή με αυτή την 
ιδέα και όχι με το αυθαίρετο αποτέλεσμα μιας πρωτότυπης μουσικής, είτε για 
παιχνίδι με τον θεατή είτε για να ενισχύσει θεματικά αλλά και συναισθηματικά 
το έργο του. Στο σεμινάριο αυτό θα παρουσιαστούν τέτοια παραδείγματα 
καθώς και μια μικρή ιστορική αναδρομή της χρήσης της μουσικής στον 
κινηματογράφο.       
 



 
Κύκλος μαθημάτων 

 
Υπέυθυνος: Νικήτας Κίσσονας 

 

Γνωριμία με τον κόσμο της μουσικής 
 

(Διάρκεια: 1 ακαδημαϊκό έτος) 
 
 
 
Συναντήσεις με φιλόμουσους, περίεργους, ερασιτέχνες μουσικούς και κάθε 
άνθρωπο που θέλει να μάθει τι κρύβεται πίσω από ένα κομμάτι μουσικής χωρίς 
ακαδημαϊσμό και μελέτη. 
 
 
 
Στην διάρκεια αυτών των συναντήσεων θα συζητηθούν βασικά θέματα της 
μουσικής με σκοπό να αυξηθεί η ευχαρίστηση της ακρόασης καθώς και να γίνει 
πιο κατανοητή η προσπάθεια που καταβάλουν όσοι σπουδάζουν μουσική. Κάθε 
συνάντηση θα βασίζεται στην ακρόαση κομματιών διαφόρων ειδών και στην 
ανάλυση τους με όρους απλούς και χωρίς να απαιτείται καμία προηγούμενη 
γνώση πάνω στην μουσική. Βασικά θέματα οργανογνωσίας, ιστορίας και 
τεχνογνωσίας επίσης θα καλυφθούν. Τέλος, στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας 
οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις πάνω σε θέματα 
που ίσως πάντα θα ήθελαν να ρωτήσουν έναν μουσικό, όπως πχ σε τι χρειάζεται 
ένας μαέστρος, γιατί οι ακαδημαϊκοί σνομπάρουν τα «σκυλάδικα», πώς 
λειτουργούν τα ωδεία κτλ. Η διάρκεια των συναντήσεων θα είναι 2 ώρες.  
 
 
 


