
ΤΡΟΜΠΟΝΙ 
 

Junior Κατηγορία 
 

 ∆ιαγωνιζόµενοι µέχρι 13 ετών (12 ετών και 12 µηνών), συµπληρωµένα µέχρι την ηµεροµηνία 
του διαγωνισµού. 
 
Ένας κύκλος:  ∆ιάρκειας µέχρι 7΄ µε πρόγραµµα δύο έργα ελεύθερης επιλογής 
 
 
 Α΄ Κατηγορία 

 
∆ιαγωνιζόµενοι ηλικίας από 13-16 ετών (15 ετών και 12 µηνών) συµπληρωµένα µέχρι την 

ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 
   
Προκριµατικός κύκλος: ∆ιάρκεια προγράµµατος µέχρι 10΄. 
 

• M.Bordogni: Melodious Etudes for Trombone No.4 
 
και 

• B.Marcello: Σονάτα (original for violoncello) in Fa  (Α΄ και Β΄ µέρος) 
 
Τελικός κύκλος: ∆ιάρκεια προγράµµατος µέχρι 12 ΄.  
 
 

• A.Vivaldi: 1η Σονάτα in Bb (original for violoncello) 
 
 
  
Β΄ Κατηγορία 

 
 ∆ιαγωνιζόµενοι ηλικίας 16-20 ετών (19 ετών και 12 µηνών) συµπληρωµένα µέχρι την 
ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 
 

Προκριµατικός κύκλος: ∆ιάρκεια προγράµµατος µέχρι 12΄. 
 
Ένα από τα παρακάτω έργα: 
 

• A.Guilmant : Morceau Symphonique pour Trombone et Piano 

• K.Serocki : Σονατίνα fur Posaune und Klavier 
 
Τελικός κύκλος: ∆ιάρκεια προγράµµατος µέχρι 15 ΄.  
 
Ένα από τα παρακάτω έργα: 
 

• N. Rimsky-Korsakov: Κοντσέρτο για Τροµπόνι 
• F.Grafe: Κοντσέρτο για Τροµπόνι και πιάνο  

 
 

 

 

 

Γ΄ Κατηγορία 

 
∆ιαγωνιζόµενοι ηλικίας 20-25 ετών (24 χρονών και 12 µηνών), συµπληρωµένα µέχρι την 

ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 
 

Προκριµατικός κύκλος: ∆ιάρκεια προγράµµατος µέχρι 15΄. 
 
Ένα από τα παρακάτω έργα: 



• Stjepan Sulek: Σονάτα για Τροµπόνι και πιάνο  

• J.Guy Ropartz : Piece en mi be mol mineur  για Τροµπόνι και πιάνο  

• E.Bozza : Ballade για Τροµπόνι και πιάνο  
 
 
Τελικός κύκλος: ∆ιάρκεια προγράµµατος µέχρι 20 ΄.  
 
Ένα από τα παρακάτω έργα: 
 

• L. Grondahl : Κοντσέρτο για Τροµπόνι και πιάνο  

• F. David: Concertino op.4 για Τροµπόνι και πιάνο 

• Nino Rota: Κοντσέρτο για Τροµπόνι και ορχήστρα  
 

Βραβεία 

 

• Σε κάθε κατηγορία µουσικών οργάνων, (για κάθε µουσικό όργανο χωριστά), θα δοθεί Α ́ , Β ́ 
βραβείο και Γ΄ βραβείο. Η κριτική επιτροπή ενδέχεται να απονείµει και επαίνους. 

• Χρηµατικό Βραβείο  ̈Τάσος Παππάς ̈ (500 ευρώ) για την κατηγορία του πιάνου και για την 
κατηγορία των πνευστών. 

• Τα Α΄ Βραβεία της κάθε κατηγορίας θα συµµετάσχουν σε συναυλία που θα πραγµατοποιηθεί 
σε αίθουσα εκδηλώσεων της Θεσσαλονίκης και στο 7th International Aegean Arts Festival 
‘Rising Stars' 2020 στην Κρήτη. 

• Τα Α΄ Βραβεία της Γ΄ κατηγορίας πιάνου θα συµµετάσχουν σε µια κοινή συναυλία µε έργα, για 
4 χέρια ή για 2 πιάνα µε τον διακεκριµένο πιανίστα Βασίλη Βαρβαρέσο. 

• Τα Α΄ βραβεία όλων των Κατηγοριών των πνευστών , θα συµµετάσχουν σε Master Class και 
συναυλία µε τον διακεκριµένο οµποΐστα, ∆ηµήτρη Κίτσο και το µουσικό σύνολο Orpheus 
Soloists. 

• Όλα τα βραβεία θα συµµετάσχουν στον καλλιτεχνικό χώρο https://handmadepiano.eu στην 
Νέα Γωνιά, Χαλκιδικής σε µια συναυλία-γιορτή “Κάτω από τα αστέρια’’ και θα έχουν την 
δυνατότητα µετά από αξιολόγηση να συµµετάσχουν σε ό,τι επιµορφωτικά προγράµµατα θα 
προκύψουν στον χώρο αυτό (masterclasses – φεστιβάλ). 

 
 
 
Κριτική Επιτροπή πνευστών 2020 

 

• ∆ηµήτρης Κίτσος   Σόλο οµποΐστας, Α' Κορυφαίος Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης 
• Νικολός ∆ηµόπουλος  Σόλο φλαουτίστας, Α' Κορυφαίος Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης 
• Σπύρος Τζέκος  Σόλο κλαρινετίστας, Α' Κορυφαίος Ορχήστρα Εθνικής Λυρικής Σκηνής 
• Κώστας Βαβάλας  Σόλο φαγκοτίστας, Α' Κορυφαίος Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης 
• Γιώργος Λασκαρίδης  Σόλο τροµπετίστας, Β' Κορυφαίος Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης 
• Φιλήµων Στεφανίδης  Σόλο τροµπονίστας, Α' Κορυφαίος Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης 
• Θεόφιλος Σωτηριάδης  Σολίστ, καθηγητής σαξοφώνου στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης 

 
 


