
 
 
 
 

[για ελληνικά γυρίστε προχωρήστε στην επόµενη σελίδα] 
 

Synaesthetic Improvisations – Sound, Colour, Image 
A 3-day workshop with Miriam den Boer & Dimitra Kousteridou 
 
 
 
 
Daily schedule  
Friday, October 12 - Workshop day I - doors 17:30 
 
Registration & fees 
 
18:00 Welcome, Introduction 
18:30 Introduction to multidisciplinary art forms:  
concepts of synaesthesia, brief historical overview of relevant artists 
18:45 Active (deep) listening exercises: 
indoors and outdoors with the use of zoom recorders 
 
--short break-- 
 
19:45 Understanding of colours in combination of sound: 
experiment with textures, colours, movement, visualising sound 
20:30 Performative painting: 
using individual canvases with contact microphones, working on composition, colour perception, 
movement and interaction. 
 
Saturday, October 13 - Workshop day II - doors 12:00 
 
12:30 Musical improvisation in groups: 
exploring textures, instant composing and conduction 
13:30 Multidisciplinary exercises: 
using word/sound/image to create a composition 
 
--short break— 
 
15:00 movement in space: 
awareness of the body in space when performing 
 
Sunday, October 14 - Workshop day III - doors 16:30 
 
17:00 Recapitulation and individual evaluation of the past days 
17:45 Collective interaction:  
going through some improvisational tools and techniques  
____________________ 
19:00 doors for audience 
19:30 Performance with all participants!! 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Συναισθητικοί Αυτοσχεδιασµοί: Ήχος, Χρώµα, Κίνηση 
Ένα τριήµερο εργαστήριο µε τις Miriam den Boer Δήµητρα Κουστερίδου 
 
 
 
 
 
Αναλυτικό πρόγραµµα εργαστηρίου 
Παρασκευή 12 Οκτωβρίου, 1η µέρα – οι πόρτες ανοίγουν στις 17:30 
 
Εγγραφές και πληρωµή 
 
18:00 Καλωσόρισµα, εισαγωγή 
18:30 Εισαγωγή σε δια-τοµεακές µορφές τέχνης 
η έννοια της συναισθησίας, σύντοµη αναδροµή σε σχετικούς καλλιτέχνες 
19:00 Ασκήσεις ενεργητικής («βαθιάς») ακρόασης 
σε κλειστό και σε ανοιχτό χώρο, µε τη βοήθεια µικροφώνων 
 
--σύντοµο διάλειµµα-- 
 
19:45 Κατανόηση του χρώµατος σε συνδυασµό µε τον ήχο 
πειραµατισµός µε υφές, χρώµατα, κίνηση και οπτικοποίηση του ήχου 
20:30 Επιτελεστική Ζωγραφική 
σε ατοµικούς καµβάδες µε µικρόφωνα επαφής, άσκηση στη σύνθεση, την αντίληψη χρώµατος, της κίνησης 
και της διάδρασης µεταξύ τους 
 
Σάββατο 13 Οκτωβρίου, 2η µέρα – οι πόρτες ανοίγουν στις 12 
 
12:30 Οµαδικός µουσικός αυτοσχεδιασµός 
εξερεύνηση της υφής, της στιγµιαίας σύνθεσης και της µεταβίβασης/αγωγιµότητας 
13:30 Ασκήσεις µε διαφορετικά µέσα σε συνδυασµό 
λόγος/ήχος/εικόνα για τη δηµιουργία µιας σύνθεσης 
 
--σύντοµο διάλειµµα-- 
 
15:00 Κίνηση στο χώρο 
επίγνωση του σώµατος σε κίνηση στο χώρο σε παραστατικό πλαίσιο 
 
Κυριακή 14 Οκτωβρίου, µέρα 3η – οι πόρτες ανοίγουν στις 16:30 
 
17:00 Ανακεφαλαίωση και προσωπική αξιολόγηση των προηγούµενων ηµερών 
17:45 Συλλογικές αλληλεπιδράσεις 
εργαλεία και τεχνικές αυτοσχεδιασµού 
_______________________________ 
19:00 οι πόρτες ανοίγουν για το κοινό 
19:30 Παράσταση/συναυλία µε όλους και όλες τους/τις συµµετέχοντες και συµµετέχουσες!!  


