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H College Symphony Orchestra είναι μία συμφωνική ορχήστρα που 

απευθύνεται σε μαθητές που γνωρίζουν ένα συμφωνικό μουσικό όργανο, 

έγχορδο ή πνευστό σε καλό επίπεδο.  Στα τελευταία χρόνια της λειτουργίας της 

έχει σημειώσει θεαματική εξέλιξη, συμμετέχοντας σε σημαντικές μουσικές 

εκδηλώσεις. Η College Symphony Orchestra έχει συμπράξει με την Κρατική 

Ορχήστρα Αθηνών, την Ορχήστρα της ΕΡΤ και με το μουσικό σύνολο Tangartο. 

Τα μαθήματα γίνονται κάθε Πέμπτη 15.40-16.55 στο Μπενάκειο Διδακτήριο, 

Αίθουσα Μουσικής (321).  

 

Η Unplugged Orchestra είναι ένα μουσικό σύνολο rock μουσικής που 

δραστηριοποιείται καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, με πολλές 

εμφανίσεις σε εκδηλώσεις εντός και εκτός Σχολείου. Στην ορχήστρα μπορούν να 

συμμετάσχουν όσα παιδιά γνωρίζουν κάποιο μουσικό όργανο (πιάνο, βιολί, 

φλάουτο, σαξόφωνο, ακουστική κιθάρα, μπάσο, ντραμς, ηλεκτρική κιθάρα, 

κ.ά.) σε ικανοποιητικό επίπεδο. Τα μαθήματα γίνονται κάθε Τρίτη15.40-16.55 στο 

Μπενάκειο Διδακτήριο, Αίθουσα Μουσικής (321).  

 

Η Απογευματινή Χορωδία απευθύνεται σε μαθητές που αγαπούν το χορωδιακό 

τραγούδι και επιθυμούν να έρθουν σε επαφή τόσο με το σύγχρονο όσο και με 

το κλασικό ρεπερτόριο, μέσα από ένα βιωματικό πρόγραμμα διδασκαλίας 

(ασκήσεις φωνητικής ανάπτυξης, χαλάρωσης, σωστής τοποθέτησης της 

φωνής και ελέγχου της αναπνοής)το οποίο προάγει τόσο τη φωνητική όσο και 

την αισθητική  καλλιέργεια των μαθητών. Ta μαθήματα γίνονται κάθε 

Παρασκευή 15.40-16.55 στο κτήριο Ντέιβις, Αίθουσα Μουσικής. 

 

Το πρόγραμμα Guitar Project στηρίζεται στην ομαδική διδασκαλία κλασικής και 

ακουστικής κιθάρας (όχι ηλεκτρικής). Απευθύνεται σε μαθητές  που επιθυμούν 

να παίξουν κιθάρα και να βελτιώσουν το επίπεδο δεξιοτεχνίας τους μέσω της 

ομάδας. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές όλων των 

επιπέδων - ακόμα και αρχάριοι. Μέσω ενός ταχύρρυθμου προγράμματος οι 

μαθητές ξοικειώνονται σύντομα με τις βασικές αρχές της κιθάρας και έρχονται 

σε επαφή με ένα ευρύ ρεπερτόριο.  Οι συμμετέχοντες στο 

πρόγραμμα πραγματοποιούν συναυλίες κατά τη διάρκεια της χρονιάς σε 

εκδηλώσεις του Κολλεγίου. Τα μαθήματα γίνονται κάθε Παρασκευή 15.40-

16.55 στο Μπενάκειο Διδακτήριο, Αίθουσα Μουσικής (321).  

 

 


