
Στο παρόν mail σας έχω επισυνάψει 1)το τραγούδι της αρχής (δικό μου)    2) το τραγούδι 
του τέλους (δικό μου και δεν το προλάβαμε )     3) το κομμάτι se responde  
4) το Seven Jumps (κύκλος -παλαμάκια -πόδια γόνατα, αγκώνες κεφάλι) θα το θυμηθείτε 
μόλις το ακούσετε , 5)το μικρό μου το μπαλόνι που πατάει πάνω στο κομμάτι se 
responde και τέλος 6) το παιχνίδι μας τώρα ξεκινά της Πολυξένης Ματέϋ.  
Και παρακάτω σας έχω τους συνδέσμους από 2 κομμάτια που δουλέψαμε 
Για οτιδήποτε θέλετε με βρίσκετε και στο Fb : Xrysanthi Zertopouli  και στο 
mail  xrysapmlp@hotmail.com 
Επίσης εάν κάποια έχει φωτογραφίες που θα μπορούσε να μου στείλει θα το εκτιμούσα 
πολύ για το δικό μου αρχείο. 
Εις το επανιδείν (με φόρμες, καφέ και όρεξη) 
Χρυσάνθη Ζερτοπούλη 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________ 
- Arvo Part - Fratres  https://www.youtube.com/watch?v=7vdgZAJVnes  
 κομμάτι ζεστάματος με θέμα "σύννεφο"  (ξυπνάω όταν βγει ο ήλιος, σηκώνομαι, '02:23' 
:χαιρετώ τους φίλους δίπλα, πάνω, κάτω, '05:13' : αέρας-επιτόπια κίνηση, βροχή και 
κεραυνός ,06:27 ηρεμία ,επιστροφή στην αρχική μου θέση και ύπνος ) 
 
 

 

Arvo Pärt - Fratres 
www.youtube.com 
Fratres, for violin, string orchestra and percussion (1977, 1992) Gil Shaham, violin Roger Carlsson, percussion Gothenburg Symphony 
Orchestra Neeme Järvi Fratres is ... 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________ 
 
 
- Όταν έρχονται τα σύννεφα https://www.youtube.com/watch?v=_n5WuerwZbw 
 
ένα παράδειγμα στον κύκλο που κάναμε φόρμα : παίρνω πινέλο ,  
                                                                               0:08 (Α)βάφω όλο τον χώρο μπροστά μου , στην 
επανάληψη αλλάζω χέρι, 
                                                                               0:28 (Β) πιτσιλιές με δάχτυλα (κοφτή κίνηση) 
πάλι στην επανάληψη αλλάζω χέρι,  
                                                                               0:46 (στη γέφυρα) το σβήνω παίρνω πινέλο με 
άλλο χρώμα κλπκλπ 
ή στον χώρο Α: συννεφάκια σε ζευγάρια βόλτα  
                       Β: βροχή (δάχτυλα ) και  
                       Γέφυρα: κεραυνούς με πόδια στο πάτωμα κλπκλπ 
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Όταν Έρχονται Τα Σύννεφα - Μάνος Χατζιδάκις 
www.youtube.com 
Απο το άλμπουμ το Χαμόγελο της Τζοκόντας του 1965. All rights go to their respective owners. 
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