
Από τους μαθητές:

 Ταμάρα Αρομπελίτζε 

 Ελευθερία Εμέζι 

 Ιννα Γκίκα

 Μαρίσσα Καλλιβάτσι



Η Γαλλική Hip-Hop 



Η Γαλλική Hip-Hop είναι μια διαφορετική 
εκδοχή της Αμερικάνικης Hip-Hop

Το στυλ αυτό της μουσικής γεννήθηκε 
στην Αμερική την δεκαετία του '70 



Κατάφερε να είναι  σήμερα η δεύτερη 
χώρα στην παραγωγή Hip-Hop 
μουσικής

Έχοντας ήδη επιτυχία ,έφτασε στην 
Γαλλία στα τέλη του '80. 

Κρατώντας την Γαλλική κουλτούρα  και 
με πιο κοινωνικά θέματα, 



 Ρατσισμός  

 Η πολιτική και οι πολιτικοί 

 Η αντίσταση κατά τις αρχές και των “πρέπει” της 
σημερινής κοινωνίας 

Αυτά είναι τα κυρίως θέματα που θα ασχοληθούν 
οι Γάλλοι rappers.



Η έμπνευση προέρχονταν κυρίως από τα 
προάστια μεγάλων πόλεων της Γαλλίας όπως:

 Παρίσι 

 Μεσσαλια 

 Λυών 

 Λιλ (κ.λ)



Το πρώτο μεγάλο αστέρι της  Γαλλικής Hip-Hop  
ήταν ο MC Solaar με καταγωγή από το Ντακάρ 
της Σενεγάλης

Στα 6 του , λόγο πολίτικων προβλημάτων στην 
Σενεγάλη μετανάστευσε στα προάστια του 
Παρισιού .



Καλλιτεχνες οπως:

 Dee Mosty 

 Lionel D 

 Oxm Puccino 

 Sinik  

 Keny Arkana

Έκαναν επίσης μεγάλη επιτυχία φτάνοντας και 
στους πιο προσφάτους 

 Indila 

 Faune 

που αγαπήθηκαν αμέσως από το ελληνικό κοινό.



Οπερα ...



Τι είναι η όπερα;

Όπερα , λέξη που στα Ιταλικά σημαίνει έργο, είναι 
ένα είδος σκηνικής τέχνης οπού ένα θεατρικό 
κείμενο αποδίδεται από τους καλλιτέχνες 
τραγουδιστά, με συνοδεία ορχήστρας.

Η όπερα αντλεί την ξεχωριστή της γοητεία απο 
την ένωση μουσικής και λογού στο πλαίσιο ενός 
σκηνικού θεάματος.  



Όλα τα ειδή των τεχνών  
ενσωματώνονται στην όπερα

 Μουσική 

 Δράμα 

 Χορός

 Εικαστικές  τέχνες (κ.α)



Τα θέματα τους είναι από διάφορες 
πήγες:

 Μυθολογία

 Ιστορία

 Παραμύθια 

 Θρύλους

 Τεχνολογικά έργα (κ.α)



Η μουσική έρχεται να περιγράψει, να ερμηνεύσει 
να ορίσει όλες τις ανθρώπινες καταστάσεις 
όπως είναι: 

 κάλο και το κακό

 Μίσος και αγάπη 

 ζωή και θάνατος

Ο συνδυασμός της μουσικής και του λογού είναι 
αυτός που προκαλεί στην όπερα, και γενικά σε 
όλα τα είδη μουσικού θεάτρου, τόσο ισχυρά 
συναισθήματα 



Όπερα και 20ος αιώνας

 Δημιουργούνται πολλά ρεύματα στις τέχνες και 
στην μουσική

 Ορισμένοι σκηνοθέτες θέλουν να απαλλαγούν 
από τον τρόπο έκφρασης του ρομαντισμού

 Άλλοι επηρεάζονται από την παραδοσιακή 
μουσική ασιατικών πολιτισμών

 Σε άλλους το σοβιετικό καθεστώς επιβάλλει 
πως θα γράφουν 



 Κάποιοι άλλοι συνθέτουν αντιδρώντας στο 
ναζιστικό καθεστώς που τελικά οδήγησε στον Β' 
παγκόσμιο πόλεμο .

 Στην ανατολική ευρωπη εμφανίζετε αρκετοί 
σύνθετες με ξεχωριστή μουσική γλωσσά 

 Μέτα τον Β' παγκόσμιο πόλεμο όλο και 
περισσότεροι αμερικάνικοι σύνθετες 
ασχολούμουν με την όπερα .



Όπερα στην Ελλάδα 

Υπάρχουν σύνθετες από 19ο αιώνα . 

Εμπνεύστηκαν από την ελληνική επανάσταση 

 Ο Παύλος Καρρέρ 

 Ο Μάρκος Μπότσαρης  

 Η Κυρα Φροσύνη  



ΤΕΛΟΣ

Στον 20ο αιώνα ο κυριότερος Ελληνας σύνθετης 
όπερας είναι ο Μανώλης καλομοίρης που 
μεταξύ άλλων έχει μελοποιήσει έργα του Νίκου 
Καζαντζάκη.


