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Ο ηλεκτρονικός ήχος 
Η πρώτη ύλη της ηλεκτρονικής µουσικής είναι ήχοι που 
παράγονται ή επεξεργάζονται ηλεκτρονικά. Τα όργανα που 
τους παράγουν είτε είναι ηλεκτρικά - φυσικά ή 
ηλεκτροµηχανικά όργανα εξοπλισµένα µε κυκλώµατα 
ενίσχυσης - είτε ηλεκτρονικά: αναλογικές ή ψηφιακές 
γεννήτριες, virtual instruments ή/και D/A µετατροπείς. 
Ο πιό διαδεδοµένος τρόπος ελέγχου - χειρισµού των 
οργάνων αυτών είναι το πληκτρολόγιο µε την βοήθεια 
controllers, όπως αυτά υλοποιούνται στην σύγχρονη µορφή 
των keyboards (synths, mother keyboards, 
keyboard controllers, arrangers, workstations) και 
η χρήση υπολογιστών και ειδικού λογισµικού. 
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Τι ονοµάζουµε 
ηλεκτρονική µουσική; 

Το μουσικό προίόν σήμερα 
βασίζεται στην ηλεκτρονική 
τεχνολογία - παραγωγή, 
διανομή και κατανάλωση. 
Ακόμη και ο “υλικός φορέας” 
της μουσικής είναι άϋλος: το 
διαδίκτυο. Ειδικότερα λοιπόν, 
ηλεκτρονική μουσική είναι 
αυτή που εστιάζει στον 
ηλεκτρονικό ήχο και στην 
ψηφιακή επεξεργασία ώστε 
αυτά να μεταφέρουν το 
μουσικό μήνυμα σχεδόν 
αποκλειστικά. 

"EDM": Electronic 
Dance Music 

Εκτός από την αυτονόητη 
techno, περιλαμβάνει το dub, 
το ambient, το chillout, το 
deep house, το italo disco, το 
drum 'n' bass... down tempo, 
epic-cinematic, experimental, 
drone... Ένα μεγάλο κομμάτι 
της παγκόσμιας μουσικής 
επιχείρησης, ένα απέραντο 
πεδίο όπου η εξερεύνηση κι ο 
πειραματισμός είναι βασικά 
χαρακτηριστικά της 
καλλιτεχνικής δημιουργίας. 

Keyboards / VSTs 

Ό,τι χρειάζεται να ξέρεις γι' 
αυτά - και για τις λούπες... 

ΣΥΝΘΕΣΑΪΖΕΡΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 
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Η Σύγχρονη παραγωγή και ο 
ηλεκτρονικός ήχος 
Οι εξαιρετικές δυνατότητες των "εργαλείων" αυτών 
βρίσκουν εφαρµογή σε όλα τα είδη της σύγχρονης 
µουσικής παράλληλα µε την EDM. Ο συνδυασµός των 
υπολογιστών µε την ψηφιακή τεχνολογία ηχογράφησης τα 
έχει κάνει απαραίτητα σε όλες τις φάσεις της µουσικής 
παραγωγής, ζωντανά και στο στούντιο. Μπορούµε να 
ανιχνεύσουµε την εξάπλωση του ηλεκτρονικού ήχου σε όλα 
τα µουσικά είδη: λόγια (έντεχνη, κλασσική), παραδοσιακή 
κι εµπορική (ποπ, ροκ, R'n'b, Hiphop κοκ). Ο συνδυασµός 
αυτός διαµορφώνει το DIY πρόσωπο της µουσικής 
παραγωγής που κινεί την µουσική βιοµηχανία σήµερα. 

Οι βασικές γνώσεις για την λειτουργία και τον 
χειρισµό των ηλεκτρονικών, είναι αναγκαίες σε 
κάθε µουσικό, ανεξάρτητα µε το είδος της µουσικής 
ή το βασικό του όργανο. Για το σκοπό αυτό και στα 
πλαίσια των δύο projects αποφοίτησης , σε κάθε 
συνάντηση στο στούντιο, δουλεύουµε µαζί σε επιµέρους 
µουσικές “κατασκευές” που τελικά ο σπουδαστής θα 
ενσωµατώσει σε δικές του, πρωτότυπες συνθέσεις ή 
διασκευές της επιλογής του.
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Συνθεσάϊζερ και 
Σύγρονη Ηλεκτρονική 
Μουσική 

Ο κύκλος αυτός είναι ένα 
“εργαστήρι εμπειρίας” παρά 
ένα τυπικό, ακαδημαϊκό 
πρόγραμμα σπουδών. Είναι 
επικεντρωμένο στην πράξη - 
περιλαμβάνοντας βέβαια τα 
εντελώς απαραίτητα 
θεωρητικά στοιχεία.


Χωρίζεται σε δύο γνωστικά 
πεδία της μουσικής 
παραγωγής: Το ένα είναι η 
“καθαρή”, ορχηστρική 
ηλεκτρονική μουσική (όπως 
την συναντάμε σε ειδικευμένα 
playlists, soundtracks και 
production music - music 
libraries), και το άλλο οι 
εφαρμογές του ηλεκτρονικού 
ήχου και τεχνολογίας στην 
(κυρίως pop) τραγουδοποιΐα 
και την ζωντανή εκτέλεσή 
της. Παράλληλα με την


✦ εξοικείωση με τα εργαλεία 
και την λειτουργία τους σε 
διαφορετικά μουσικά 
περιβάλλοντα 

✦ θα γνωρίσουμε και τους 
ιδιαίτερους μουσικούς 
κανόνες σύνθεσης, δομής 
και ενορχήστρωσης 
ηλεκτρονικής μουσικής,


✦ αποκτώντας εν τω μεταξύ 
και βασική κατάρτιση 
προγραμματισμού και 
ηχοληψίας.


