
Κωνσταντίνα Σταυροπούλου
Μάθημα τραγουδιού και φωνητικής έκφρασης
 Όλα τα Επίπεδα | Εμπειρία 10 έως 15 ετών |  Προσαρμόσιμη

Αθήνα, Δάφνη, Νέα Σμύρνη, Ηλιούπολη, Καλλιθέα, Ταύρος, Γλυφάδα, Άλιμος

Είναι δύσκολο να αντιληφθούμε το μηχανισμό του τραγουδιού, αλλά
αντιλαμβανόμαστε άμεσα και εύκολα τα αποτελέσματα μιας πηγαίας φωνητικής
ερμηνείας. Κι αυτό γιατί το τραγούδι αποτελεί πάντα μια μικρή ιστορία, μια σύντομη,
αλλά ολοκληρωμένη θεατρική παράσταση, που εκφράζει συναισθήματα και σκέψεις
με τον πιο άμεσο τρόπο τη φωνή. Τo μάθημα κινείται γύρω από τους εξής άξονες:
ανατομία του φωνητικού οργάνου, κατανόηση του μηχανισμού παραγωγής ήχου,
σωματική χαλάρωση, αναπνοή, τοποθέτηση φωνής, υποκριτική και τραγούδι. Το
μάθημα απευθύνεται σε τραγουδιστές, ηθοποιούς αλλά και σε άτομα όλων των
ηλικιών που αγαπούν το τραγούδι και επιθυμούν να ανακαλύψουν τη δύναμη της
φωνής ως μέσω έκφρασης. Μπορεί να είναι ατομικό ή ομαδικό.

Εκπαίδευση
- Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(2009).
- Πτυχίο σύγχρονου τραγουδιού, Ωδείο Μουσικοί Ορίζοντες.
- Μαθήματα πιάνου με το σολίστα Πέτρο Μπούρα, καθώς και μαθήματα κλασικού
χορού, σύγχρονου και τζαζ.
- Παρακολούθηση του σεμιναρίου μουσικού θεάτρου Jacob’s pillow in Athens με
καθηγητές τους Chet Walker (χορός) και Ric Ryder (φωνή), τις χρονιές 2007, 2008
και 2009.
- Συμμετοχή σε εργαστήριο θεατρικής μετάφρασης του Ελληνικού Κέντρου του
Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (Ι.Τ.Ι) με καθηγήτρια την κ. Χριστίνα Μπάμπου-
Παγκουρέλη (2010).
- Μαθήματα jazz phrasing και αυτοσχεδιασμού στο Ωδείο Athenaeum, με καθηγητή
τον κ. Σύλβιο Σύρρο.
- Σεμινάριο φωνοθεραπείας για τραγουδιστές της μεθόδου Integrated Voice Therapy
(IVT) με την φωνοθεραπεύτρια και ειδική λογοθεραπεύτρια κ. Ελπίδα Κουτσουμπάκη.

Επαγγελματική Εμπειρία
- Ιδρυτικό μέλος και τραγουδίστρια του rock-cabaret συγκροτήματος StarWound.
Πραγματοποίηση εμφανίσεων σε μεγάλες σκηνές της Αθήνας και του εξωτερικού.
- Εργασία ως καθηγήτρια σύγχρονου τραγουδιού στα ωδεία Μουσικοί Ορίζοντες και
Αθηναϊκό Ωδείο.
- Φωνητική προετοιμασία ηθοποιών για ακροάσεις, παραστάσεις και εργασία ως
δασκάλα θεάτρου σε ομάδες παιδιών και εφήβων.
- Συμμετοχή σε πλήθος μουσικοθεατρικών παραστάσεων στα θέατρα Τζένη Καρέζη,
Αλκμήνη, Αθηναϊκή Σκηνή, Olvio και αλλού.
- Συμμετοχή ως τραγουδίστρια στο θέατρο Bozzar των Βρυξελλών, στα πλαίσια
εκδήλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους πρόσφυγες (2015).
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ΠΟΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 Αθήνα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 6976287292

 kon.stav@yahoo.gr

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

Μουσική  Έως 20 ευρώ

 https://fb.com/konstantina.stavropoulou.18 

