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“Δημήτρης Καβράκος: Masterclass Tραγουδιού”
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To Κοινωφελές Ίδρυμα Αγγελίνης – Χατζηνίκου με 
μεγάλη χαρά ανακοινώνει πως ο διεθνούς φήμης 
μπάσος Δημήτρης Καβράκος από τη Μετροπόλιταν 
Όπερα της Νέας Υόρκης, επιστρέφει για 2η χρονιά 
στο μαγευτικό Χόρτο του Νοτίου Πηλίου για 
να δώσει masterclass λυρικού τραγουδιού στα 
πλαίσια του 33ου Θερινού Φεστιβάλ.

Ως ένας από τους πλέον ειδήμονες, ο κ. Καβράκος 
θα εστιάσει στην αναπνοή ως θεμελιώδη βάση 
για το τραγούδι και στην τεχνική του bel canto. 
Το masterclass απευθύνεται σε τραγουδιστές 
όλων των κατηγοριών φωνής, επιπέδου και 
ηλικίας, καθώς και σε ακροατές. Όι επιλεχθέντες 
τραγουδιστές θα έχουν τη δυνατότητα να 
μελετήσουν με τον κ. Καβράκο άριες του ιταλικού, 
κυρίως, ρεπερτορίου. Μέσα από καθημερινές 
ασκήσεις αναπνοής, coachings, συμβουλές για την 
παραγωγή ήχου και την εκφορά των γλωσσών, 
οι συμμετέχοντες θα έχουν μια σπάνια ευκαιρία 
να μελετήσουν με έναν από τους παγκοσμίως 
αναγνωρισμένους λυρικούς καλλιτέχνες, με μεγάλη εμπειρία και γνώση τόσο της 
τεχνικής του τραγουδιού όσο και της μουσικής ερμηνείας και σκηνικής παρουσίας.
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Ρεπερτόριο

Κάθε τραγουδιστής θα παρουσιάσει μέχρι δύο (2) άριες από όπερες του Mozart (ιταλικές 
ή γερμανικές) ή/και του ιταλικού οπερατικού ρεπερτορίου (bel canto & verismo). 
Τουλάχιστον μία (1) άρια πρέπει να έχει recitativo. Εάν επιθυμείτε να παρουσιάστε 
κάποια άρια σε άλλη γλώσσα (αγγλική, γαλλική, ρώσικη κ.λπ.), παρακαλούμε όπως την 
αναφέρετε στην αίτηση συμμετοχής σας.
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Πρόγραμμα

Ημέρα Αφιξης: Παρασκευή, 21/7. Στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον κ. 
Καβράκο.

Ημέρα Αναχώρησης: Σάββατο, 29/7.

Τα πρωινά μαθήματα θα λαμβάνουν χώρα 10:40 – 14:00 και τα απογευματινά 18:00 – 
21:20.

Κάθε τραγουδιστής θα έχει τέσσερα (4) 40λεπτα ανοικτά μαθήματα με τον κ. Καβράκο.
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Η εβδομάδα θα περιλαμβάνει:

• Ανοικτά masterclasses προς όλους.

• Πρωινές ασκήσεις αναπνοής και ζέσταμα, συμπεριλαμβανομένων των ακροατών.

• Αναφορές του κ. Καβράκου στην τεχνική της αναπνοής, του bel canto και της 
σπουδαιότητας του recitativo.

• Ελεύθερη είσοδο στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις εκείνης της εβδομάδας.

• Συναυλία των συμμετεχόντων την Παρασκευή, 28/7 στις 21:00.

• Το masterclass θα διεξαχθεί στα ελληνικά.

• Η πιανίστα Ίωάννα Ίσμυρίδη θα συνοδεύσει τους συμμετέχοντες, αλλά οι 
τραγουδιστές είναι ελεύθεροι να έρθουν με τον δικό τους πιανίστα αν το επιθυμούν.
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