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Θεσσαλονίκη, Κέντρο, Ανατολικά Προάστια, Δυτικά Προάστια, Μαθήματα μέσω Skype

Προσεγγίζω ανθρωπιστικά την διδασκαλία της μουσικής έτσι ώστε να ξυπνήσουμε και
να καλλιεργήσουμε τις μουσικές ποιότητες που ενυπάρχουν εντός του προσώπου του
κάθε μαθητή. Η στάση μου είναι πως ο δάσκαλος και μαθητής κάνουν μαζί την
διδασκαλία, η εμπειρία της διδασκαλίας είναι μια ζωντανή διαδικασία που γεννά την
γνώση, την χαρά της ανακάλυψης, την επικοινωνία, την ζεστή σχέση. Ως μεθοδολογία
διατηρώ ευελιξία και προσαρμοστικότητα αναλόγως το επίπεδο του κάθε μαθητή, την
ηλικία του, τους στόχους του, διατηρώντας όμως την δομή στην διδασκαλία και τον
σωστό βηματισμό ώστε ο εν δυνάμει μουσικός-μαθητής να καταρτίζεται σταθερά και
να ενσωματώνει συνεχώς τα δομικά στοιχεία της μουσικής (αρμονία, ρυθμός και
μελωδία), νέες διευρυμένες αντιλήψεις, γνώσεις και τεχνικές. Μετά το πέρας των
μαθημάτων (σπουδών) θα είσαι ένας έτοιμος και άρτια καταρτισμένος μουσικός με
κατεύθυνση την δημιουργικότητα και την έκφραση. Διδάσκω ένα ευρύ ρεπερτόριο
από την jazz, την ροκ, τα μπλουζ, την έντεχνη μουσική, την pop, την κλασική μουσική
και μεταλαμπαδεύω τα απαραίτητα εφόδια, γνώσεις και εργαλεία της μουσικής όπως
οι κλίμακες, τα διαστήματα, συγχορδίες με προεκτάσεις, fingerstyle, τεχνικές όπως
bending, slide, vibrato, legato.

Εκπαίδευση
- Τμήμα Κλασικής και Ηλεκτρικής Κιθάρας, Μουσική Σχολή Σάρισα (2002).
- Τμήμα jazz αρμονίας και αυτοσχεδιασμού με τον καθηγητή Ευάγγελο Βαλατσό και
Τμήμα ηλεκτρικής κιθάρας με τον καθηγητή Πέτρο Παρασκευά (De Facto), Modern
Music School (2009).
- Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Θεσσαλονίκης.
- Παρακολούθηση σεμιναρίων από σημαντικούς μουσικούς και εκπαιδευτές όπως
ο Δημήτρης Μυστακίδης, ο Γιώργος Σερεμέτης, ο Γιάννης Παυλίδης και ο Γιώργος
Καρακάσης.
- Διαδικτυακά μαθήματα (Masterclasses) με τους διακεκριμένους κιθαρίστες Sylvain
Luc (Jazz) και Jens Larsen (Jazz-Rock).

Επαγγελματική Εμπειρία
- 12ετής εμπειρία στα ιδιαίτερα μαθήματα σε αρχάριους και προχωρημένους μαθητές
όλων των ηλικιών που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.
- Ενεργό μέλος συγκροτημάτων για τουλάχιστον 15 έτη στην πόλη της Θεσσαλονίκης
από την rock-jazz-blues σκηνή έως και την έντεχνη λαϊκή μουσική.
- Συνεργασία με αξιόλογους μουσικούς και τραγουδιστές όπως η Ρούλα Μανισάνου, ο
Σάκης Λάιος, ο Βαγγέλης Βαλατσός και ο Νίκος Ευθυμιάδης. Η συνεργασία ήταν τόσο
σε επίπεδο συναυλιών όσο και σε διαδικασίες ηχογράφησης.
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 Antonis Stanitsopoulos

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Εκπόνηση Εργασιών

 Προσωπικές Σημειώσεις

 Φροντιστηριακές Σημειώσεις

 Χρήση Εξωσχολικών Βιβλίων

 Συχνά Διαγωνίσματα

 Διδασκαλία σε Γκρουπ

 Δωρεάν το 1ο Μάθημα

 Μαθητές Δημοτικού

 Μαθητές Γυμνασίου / Λυκείου

 Μαθησιακές Δυσκολίες

 Υποστήριξη Φοιτητών

 Προετοιμασία Πανελλαδικών

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 Προσωπική Σελίδα

 Υoutube Κανάλι

Μουσική  Έως 15 ευρώ

 https://stanitsopoulos.gr/ 
 https://www.youtube.com/channel/UCIoMBeWvX1ZtrA4M0i1pBpw 

