
  
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ω∆ΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ – CONSERVATOIRE 
 

 Οι εγγραφές συνεχίζονται  
 

70 Χρόνια κοντά στο παιδί, τον άνθρωπο, την κοινωνία, τη µουσική 
 

Τον εβδοµηκοστό χρόνο λειτουργίας του, διανύει το Ωδείο Βορείου Ελλάδος, µε το 
επίλεκτο διδακτικό προσωπικό και τα άρτια προγράµµατα σπουδών που απευθύνονται σε 
όλες τις ηλικίες. 
 

Ήδη, µε την Μουσική Προπαιδεία καλλιεργεί την σχέση των µικρών παιδιών µε τη 
Μουσική από την τρυφερή αυτή ηλικία, µε τις Μουσικές Εµπειρίες και την Ηχόγνωση 
προετοιµάζει το παιδί για την τελική επιλογή οργάνου µε επιτυχία. 

 

Κατά το σχολικό έτος 2010-2011, λειτουργούν όλες οι σχολές και τάξεις που οδηγούν 
στη χορήγηση κρατικού αναγνωρισµένου πτυχίου πιάνου, εγχόρδων, πνευστών, 
νυκτών, κρουστών, ανώτερων θεωρητικών, και µουσικοπαιδαγωγικής, µουσικής µε 
υπολογιστή, παιδική και νεανική χορωδία σε συνεργασία µε Χ.Α.Ν.Θ. και χορωδία ΚΟΡΑΗ,  
καθώς και 4 ξεχωριστές ορχήστρες για όλα τα επίπεδα των µαθητών µας. 
 

Τµήµατα Ανώτερων Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία µε µουσικές Ακαδηµίες 
του εξωτερικού. 
 

 
Νέα τµήµατα: Πρότυπη Ακαδηµία Jazz , Παιδική Όπερα Βορείου Ελλάδος 
 

• Τµήµα Κλασικού - Μοντέρνου Τραγουδιού. 
• Τµήµα Μουσικοπαιδαγωγικών Σπουδών (απευθύνεται σε φοιτητές, σπουδαστές 

µουσικής, νηπιαγωγούς, δασκάλους).   
• Τµήµατα MASTER CLASS µε κορυφαίους Σολίστ από Ελλάδα και Ευρώπη. 
• Τµήµατα Βυζαντινής Μουσικής, για παιδιά και ενήλικες. 
• Τµήµα ταλαντούχων παιδιών. - Υποτροφίες µετά από ακρόαση. 
• Τµήµα προετοιµασίας για τα Ελληνικά Πανεπιστήµια – Σχολή Μουσικολογίας. 
• Ειδικές τιµές σε φοιτητές - σπουδαστές στο Κεντρικό (δίπλα στη Καµάρα). 
• Ειδικές τιµές για οµαδικές εγγραφές από συλλόγους - φορείς - σωµατεία. 
 

Νέος Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής : Παύλος ∆ηµητριάδης 
 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται καθηµερινά, πρωί και απόγευµα, 
στη γραµµατεία του Ωδείου, στα 4 εκπαιδευτήρια του : 

Κεντρικό Εγνατίας  115, τηλ. 2310.262.244, 2310.269.922 
Ανατ. Θεσ/νίκη - 
Πολυχώρος Τέχνης Villarte 

Χαιρωνείας 16, τηλ. 2310.422.885, 2310.422.742 

Πανόραµα (ΝΕΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ)  Κοµνηνών 36, τηλ. 2310.346.422,  
Εύοσµος  Κεντρική Πλατεία – Παύλου Μελά 25, τηλ. 2310.760.778 

 
 

         Ιστοσελίδα: www.conservatoire.gr
e-mail: info@conservatoire.gr

http://www.conservatoire.gr/
mailto:info@conservatoire.gr
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