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TUNE (Traditional Music Undergraduate Network in Europe,  
Δίκτυο Προπτυχιακών Φοιτητών Παραδοσιακής Μουσικής στην Ευρώπη) 2021-2024 

Εναρκτήρια συνάντηση : 16 με 18 Φεβρουαρίου 2022, Rauland, Νορβηγία  
 
 

Η επίσημη εναρκτήρια συνάντηση του έργου TUNE, που συγχρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο South-
Eastern Norway της Νορβηγίας (USN), θα λάβει χώρα στο Rauland, στη Νορβηγία, στις 17 και 
18 Φεβρουαρίου 2022. Εκτός από το USN, στο έργο συμμετέχουν: το pôle Aliénor (Poitiers, 
Γαλλία), η Ακαδημία Πολιτισμού του Viljandi από το Πανεπιστήμιο Tartu (Viljandi Culture 
Academy, Εσθονία), το Ανώτατο Κονσερβατόριο Μουσικής της Vigo (Superior de Música de 
Vigo, Ισπανία), η Ευρωπαϊκή Ένωση Κονσερβατορίων (European Association of 
Conservatories, AEC), καθώς και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και συγκεκριμένα το Τμήμα 
Μουσικών Σπουδών, που εδρεύει στην Άρτα. 

Το TUNE είναι ένα τριετές έργο, με στόχο τη δημιουργία ευκαιριών συνεργασίας για τους 
προπτυχιακούς φοιτητές παραδοσιακής μουσικής των συνεργαζόμενων ακαδημαϊκών 
ιδρυμάτων σε ένα διαδραστικό περιβάλλον μάθησης, ανταλλαγής, ανάπτυξης και επιτέλεσης 
ευρωπαϊκών παραδοσιακών μουσικών. Το έργο στοχεύει επίσης στη θεμελίωση ενός 
βιώσιμου δικτύου ανάμεσα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα που συμμετέχουν σε αυτό.  

Βασικό στοιχείο του έργου είναι η λειτουργία μιας διαδικτυακής μαθησιακής πλατφόρμας, 
που θα χρησιμοποιείται για να συνδέει ομάδες φοιτητών μεταξύ τους, αλλά και με τους  



 
 

 

καθηγητές των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 
έτους. Η ψηφιακή πλατφόρμα θα περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες ψηφιακής μάθησης 
και γνωριμίας με την παραδοσιακή μουσική και τα μουσικά όργανα κάθε συνεργαζόμενης 
χώρας και θα υποστηρίζει το κοινό μάθημα που θα διαμορφωθεί στα πλαίσια του έργου για 
όλους τους φοιτητές που θα συμμετάσχουν.  

Τα αποτελέσματα αυτών των συνεργειών θα παρουσιάζονται σε μια «εντατική εβδομάδα» 
που θα λαμβάνει χώρα σε άλλο πανεπιστήμιο κάθε έτος και θα περιλαμβάνει σεμινάρια, 
διαλέξεις, εργαστήρια μουσικών συνόλων και επιτελέσεις σε μουσικά φεστιβάλ.  

Η πρώτη «εντατική εβδομάδα» του TUNE θα οργανωθεί από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα από τις 30 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου 2022. 

 

Επικοινωνία:  

Ειρήνη Παπαδάκη,  
επίκουρη καθηγήτρια,  
Τμήμα Μουσικών Σπουδών,  
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
e-mail: papadaki@uoi.gr  
 

 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute endorsement of the 
contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which 
may be made of the information it contains. 

 

 
 
 


