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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Το µουσικό εργαστήρι «Λαβύρινθος» παρέχει σε φοιτητές τη δυνατότητα υλοποίησης
της πρακτικής άσκησης µε σκοπό την αξιοποίησή της, σε πραγµατικές συνθήκες,
µέσα σε ένα µουσικό, πολυπολιτισµικό περιβάλλον.
Tο µουσικό εργαστήρι «Λαβύρινθος» ξεκίνησε το 1982 από τον Ross Daly, ως µια
δηµιουργική παρέα φίλων µε στόχευση την εξερεύνηση διαφορετικών τροπικών
µουσικών παραδόσεων ανά τον κόσµο, αλλά και τη δυνατότητα της δηµιουργικής
αλληλεπίδρασης µεταξύ τους. Από το 2000 προσανατολίζεται στη δηµιουργία
µόνιµης έδρας στη Κρήτη, κάτι το οποίο πραγµατοποιείται τελικά σε συνεργασία µε
τον ∆ήµο «Ν. Καζαντζάκης» το 2003 µε έδρα ένα αναπαλαιωµένο αρχοντικό, στο
xωριό Χουδέτσι της Κρήτης (20 χλµ. νότια του Ηρακλείου).
Από τότε έως και σήµερα διοργανώνει κάθε χρόνο:
• Ταχύρρυθµα, εβδοµαδιαία σεµινάρια µουσικής, "Ανοικτά" και "Master Classes", µε
αντικείµενο εκµάθησης διάφορες από τις τροπικές κυρίως µουσικές παραδόσεις του
κόσµου (Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, κεντρική Ασία, Ινδία, Βόρεια Αφρική, κ.α.)
• Συναυλίες µε τη συµµετοχή σπουδαίων δασκάλων/ µουσικών – κύριων
εκπροσώπων των παραδόσεων αυτών.
Η πρακτική εργασία στο µουσικό εργαστήρι «Λαβύριθος» αφορά όσους πραγµατικά
επιθυµούν να παρεβρεθούν στον χώρο αυτό και να συνεισφέρουν στην προσπάθεια
µας.
Οι ασκούµενοι θα αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, εφαρµογής των
γνώσεών τους καθώς και τη δυνατότητα να αποκτήσουν µία µοναδική εµπειρία ζωής,
συναναστρεφόµενοι (κατά την περίοδο των σεµιναρίων) µε τους δασκάλους/
µουσικούς και µαθητές/ µουσικούς από διάφορα µέρη του κόσµου.
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, επεξήγηση ή απορία, επικοινωνήστε µαζί µας στο
τηλ.: 2810 741 027 ή στο e-mail: info@labyrinthmusic.gr

Με εκτίµηση

Περιγραφή Θέσης :

Αριθµός απασχολούµενων: 2 – πλήρης απασχόληση
Περίοδος απασχόλησης: 25/6 – 8/9 (Σε περίπτωση υποχρεωτικής εξάµηνης
πρακτικής µπορεί να διαµορφωθεί ανάλογα η περίοδος απασχόλησης)
Φορέας εγγραφής: ∆ήµος Αρχανών – Αστερουσίων (µε «απόσπαση» στο µουσικό
εργαστήρι Λαβύρινθος)
Καθήκοντα:
•

•

•

Μαγνητοσκόπηση των σεµιναρίων µε κάµερα (σταθερή). Το πρόγραµµα των
µαθηµάτων είναι 3ωρες το πρωί και 3 το απόγευµα (οι λήψεις θα γίνονται
όποτε και όσο χρειάζεται σε συννενόηση µε τους φοιτητές).
Βοηθητικό προσωπικό - παρουσία στο χώρο του µουσικού εργαστηρίου για
επεξεργασία των video ("απλό" µοντάζ ) και δηµιουργία υλικού προβολής των
σεµιναρίων
(Παράδειγµα δουλειάς από φοιτητή Π.Α. 2017 :
https://www.youtube.com/watch?v=DW6BK4kHNxw,
https://www.youtube.com/watch?v=buUugVv6dpQ )
Παράδοση του υλικού προβολής (Videos κ.α.) από τα σεµινάρια µουσικής και
τις συναυλίες του εργαστηρίου «Μουσικές Παρασκευές 2018» κατά τη λήξη
της περιόδου της πρακτικής εργασίας.

Απαιτήσεις:
1. Καλό χειρισµό εφαρµογών επεξεργασίας κινούµενης ή µη, εικόνας
2. Συνέπεια, υπευθυνότητα και προθυµία για εργασία
3. Χαµόγελο και διάθεση για πολύ µουσική
Το εργαστήρι παρέχει:
1. ∆ωρεάν διαµονή για την περίοδο της υποχρεωτικής παρουσίας των φοιτητών
στο Χουδέτσι (2µηνο σεµιναρίων)
2. Έκπτωση στη σίτιση σε εστιατόρια του χωριού
3. Παρακολούθηση/Συµµετοχή στη διαδικασία στησίµατος των συναυλιών και
του soundcheck, εαν το επιθυµούν
4. Βασικό εξοπλισµός (2 κάµερες, Η/Υ κ.α.) - η διάθεση προσωπικού
εξοπλισµού των φοιτητών (Η/Υ, φωτογραφική µηχανή κλπ.) είναι κάτι που
µας ενδιαφέρει πολύ

