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Πρόλογος 

Η παρακάτω πτυχιακή εργασία αναφέρεται στο body percussion την 
προέλευση του, την εφαρμογή στη ζωή μας και την εξέλιξη του μέσα από 
γνωστούς παγκοσμίως καλλιτέχνες . Το body percussion είναι ένας τρόπος 
να παίξει κανείς μουσική με το σώμα του. Επέλεξα αυτό το θέμα γιατί το 
body percussion δεν είναι γνωστό σε πολύ κόσμο, όπως δεν ήτανε και σε 
εμένα πριν από μερικά χρόνια, ενώ είναι ένας τρόπος για να παίξουν όλοι 
μουσική. Γνώρισα το body percussion μέσα από τα μαθήματα του κ. 
Βασιλειάδη καθώς το χρησιμοποιούσαμε ως μέρος των παραστάσεων που 
διοργανώναμε στα πλαίσια των μαθημάτων του. Με τον καιρό διαπίστωσα 
ότι είναι ένας διασκεδαστικός, θεαματικός και εύκολος τρόπος να παράγει 
κάποιος μουσική. Είχα την ευχάριστη ευκαιρία να συμμετάσχω σε αρκετές 
παραστάσεις που μέρος τους ήταν το body percussion και έτσι ανακάλυπτα 
περισσότερα πράγματα για αυτό. Το body percussion μπορεί να έχει 
εφαρμογές σε πολλούς τομείς της καθημερινότητας μας όπως η 
εκπαίδευση, η υγεία και πολλές φορές υπάρχει σε μικρές καθημερινές 
κινήσεις που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε ότι μπορούν να 
είναι ένα μέρος ενός μουσικού συνόλου. Το body percussion παρόλο που 
είναι ένας νέος σχετικά όρος ζει ανάμεσα στους ανθρώπινους πολιτισμούς 
εδώ και αιώνες. Πιστεύω πως μπορεί να μας βοηθήσει να διαδώσουμε τη 
χαρά της μουσικής ανάμεσα στον κόσμο μέσω της εκπαίδευσης και των 
παραστάσεων και να βελτιώσει της ζωές πολλών ανθρώπων. Στις 
παρακάτω σελίδες θα αναφερθώ σε πολιτισμούς που είχαν στη ζωή τους το 
body percussion, σε μεθόδους εκπαίδευσης, τρόπους ενεργοποίησης 
μέρων του εγκεφάλου μας, τη συνεισφορά του στον τομέα της υγείας και  
ανθρώπους που προσπαθούν να δείξουν στον κόσμο τι είναι το  body 
percussion μέσα από παραστάσεις, συναυλίες, σεμινάρια, έρευνες και 
φεστιβάλ. Στο τέλος θα σας παρουσιάσω μια μικρή παράσταση η οποία 
γράφτηκε από εμένα καθαρά με body percussion και συμμετέχουν 
εθελοντικά μερικοί μαθητές του τμήματος.     
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1. Η μουσική του σώματος 

Η μουσική περιπέτεια ενός ανθρώπου ξεκινάει μέσα στο σώμα της μητέρας 
του με σταδιακές και απότομες αλλαγές των παλμών της καρδιάς, της 
αναπνοής και ήχων από το εξωτερικό περιβάλλον. Η πρώτη αναπνοή 
συνοδεύεται με ένα κλάμα, το οποίο είναι και ο πρώτος ήχος που κάνουμε 
σαν άνθρωποι. Οι πρώτες μας ανακαλύψεις επάνω στο σώμα μας και όχι 
μόνο (π.χ. το πρώτο μας παιχνίδι) είναι ικανές να παράγουν ήχους με την 
κίνηση μας. Αργότερα εμφανίζονται οι ήχοι από τα βήματα, τα παλαμάκια, 
τα ρουθούνια μας και πολλές άλλες κινήσεις οι οποίες παράγουν ήχους, 
μέσα σε αυτά και η ανάπτυξη της ικανότητας της ομιλίας και του τραγουδιού 
με τον καιρό. Όλοι αυτοί οι ήχοι οι οποίοι παράγονται από το σώμα μας 
είναι τα εργαλεία μας για την «μουσική του σώματος» ή αλλιώς το body 
percussion. Η μουσική του σώματος είναι η μουσική και ο χορός που 
παράγονται από ήχους που προκαλούνται από  τις κινήσεις του σώματος 
(παλαμάκια, χτυπήματα επάνω στο σώμα μας, στράκες, βηματισμούς και 
με την φωνή). Αυτό το είδος μουσικής εφαρμόζεται σε παραδοσιακά αλλά 
και σύγχρονα ρυθμικά και κινητικά μοτίβα. 

Το Body percussion είναι ένα είδος μουσικής στο οποίο χρησιμοποιείς τα 
χέρια σου, τα πόδια σου και το ίδιο σου το σώμα ως ένα μουσικό όργανο. 
Αυτό το φαινόμενο συνδυάζει ταυτόχρονα την μουσική αλλά και την κίνηση 
του ίδιου μας του σώματος. Ο οργανοπαίχτης και το όργανο είναι το ίδιο 
άτομο, αυτό προσδίδει μια μοναδικότητα στο Body percussion. Η 
διαδικασία κατά την οποία παίζεις με το σώμα σου παράγοντας μουσική 
είναι στην πραγματικότητα ένα ταξίδι ανακάλυψης και επίγνωσης του ίδιου 
σου του εαυτού μέσω του ρυθμού, της μουσικής, της κίνησης και της 
γλώσσας. Σε αυτή την διαδικασία μαθαίνουμε να αφήνουμε τους εαυτούς 
μας ελεύθερους. Το Body percussion, η μουσική του σώματος και ο 
μουσικός χορός αρχίζουν να δημιουργούνται όταν έχουμε επίγνωση για το 
τι ήχο παράγει κάθε μας κίνηση και όταν αποκτάμε την ικανότητα να 
αφήνουμε τον εαυτό μας ελεύθερο στην βαρύτητα. 

Στην καθημερινή μας ζωή οι άνθρωποι παράγουμε μια μεγάλη ποικιλία από 
ήχους που συνήθως δεν τους σκεφτόμαστε ως ένα είδος μουσικής. Αυτό 
μας δίνει μια οπτική γωνία κατά την οποία βλέπουμε πως οι ανθρώπινες 
ηχητικές αντιδράσεις μας αντανακλούνε την ξεχωριστή κουλτούρα του 
καθένα μας ακόμα και όταν δεν το καταλαβαίνουμε οι ίδιοι. Μέσα από αυτό 
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μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η ομιλία μας και οι εκφραστικές μας 
κινήσεις έχουν μια φυσική ροή στην καθημερινή μας ζωή. Όλοι οι ήχοι οι 
οποίοι παράγονται από το σώμα μας είναι σημαντική και ερμηνεύονται από 
τη γλώσσα του σώματος, η μουσική του σώματος απλά περιλαμβάνει όλους 
τους ήχους που παράγονται από το σώμα μας σε καθημερινή βάση. Κάθε 
άνθρωπος έχει τη δίκη του μουσική ταυτότητα όσον αφορά τους ήχους που 
παράγει το σώμα του. Αυτό προκύπτει για το λόγο ότι κάθε άνθρωπος έχει 
ξεχωριστά χαρακτηριστικά όπως διαφορετικό μέγεθος χεριών, άλλο ύψος 
φωνής, διαφορετικό σωματότυπο και διαφορετική ευκολία στο να παράγει 
συγκεκριμένους ήχους. 

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις για το πότε ξεκίνησε η ιστορία της 
μουσικής του σώματος. Ίσως αυτό να είναι το μέρος ενός υπαρκτού 
ερωτήματος. Παρόλα αυτά  υπάρχουν κάποιες υποθέσεις. Η ηθοποιία, το 
τραγούδι, τα παλαμάκια, η ήχοι με το πόδια και τα δάχτυλα είναι μέρος από 
διαφορετικές παραδόσεις σε όλο τον κόσμο όπως η μουσική του Μπαλί, η 
Αφρικανική μουσική και πιο συγκεκριμένα ο χορός gumboot , ο 
παραδοσιακός χορός της Ινδονησίας Shaman dance, ο Ιρλανδέζικος χορός 
( Irish step dancing), το Αφρο-Αμερικάνικο hambone και τα palmas στο 
Ισπανικό flamenco. 

Σήμερα η μουσική του σώματος (Body percussion) έχει γίνει ένας τομέας 
έρευνας, πρακτικής και εφαρμογής σε τομείς της μουσικής, του θεάτρου, 
του χορού και της εκπαίδευσης. Υπάρχουν επίσης σολίστες μουσική του 
Body percussion και μουσικά σύνολα οι οποίοι δίνουν παραστάσεις, 
ηχογραφούνε CD και DVD από παραστάσεις τους αλλά και από ομαδικά 
εργαστήρια. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα οργανώνονται παγκόσμια 
φεστιβάλ κατά τα οποία συμμετέχουνε σχήματα και σολίστ από όλο τον 
κόσμο θέλοντας να δείξουνε το έργο τους και να βοηθήσουνε στο να 
εξελιχθεί το Body percussion. Τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται ακόμα και 
ακαδημαϊκές συμμετοχές οι οποίες διεξάγουν έρευνες όσον αφορά το 
ανθρώπινο σώμα και τη μουσική που παράγεται από αυτό. Το ανθρώπινο 
σώμα και η μουσική που παράγουμε με αυτό είναι ακόμα λέξεις κλειδιά για 
έρευνες που αφορούν επιστημονικά παιδία όπως η φιλοσοφία, η 
ανθρωπολογία και η ιατρική. 

BODY MUSIC and SOCIO-CULTURAL CHANGE M.Özgü Bulut  

Παραδόσεις που περιέχουν το Body percussion 

1.1 Μπαλί 
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Το Μπαλί έχει μια από τις πλουσιότερες καλλιτεχνικές κληρονομιές σε όλων 
τον κόσμο. Αυτό συμβαίνει για το λόγο ότι οι άνθρωποι αυτής της χώρας 
δεν έχουν ξεχωριστή λέξη για τον όρο «τέχνη». Η ιδεολογία τους και η 
παράδοση τους συμβάλανε στο να τους μάθουνε ότι αυτό που ονομάζουμε 
εμείς τέχνη το χρησιμοποιούν αυτοί σε ότι κάνουν στην καθημερινή τους 
ζωή και έτσι βρίσκετε υποσυνείδητα στον τρόπο ζωής τους. Η μουσική 
συμπεριλαμβάνεται σε όλα τα στάδια της ζωής τους καθώς υπάρχει μέσα 
στις τελετές τους, τις γιορτές τους, το χορό, κάποιες θεατρικές παραστάσεις 
(στις οποίες συμμετείχαν άνθρωποι ή ορισμένες φορές παίζονταν με 
κούκλες), τις κηδείες τους και όλη τους την καθημερινή ζωή καθώς είχαν 
τραγούδια για την εργασία, το φαγητό, το παιχνίδι και παιδικά 
νανουρίσματα.  

Η μουσική του Μπαλί δεν δείχνει ποτέ κάτι εντυπωσιακό προς τον ακροατή, 
σχηματίζει μονάχα ένα μουσικό υπόβαθρο χωρίς να αποκτά το δικό του 
χαρακτήρα ή προσωπικότητα και συμβαδίζει με το θέμα της εκάστοτε 
γιορτής, χορού ή οποιαδήποτε άλλης εκδήλωσης. Η μουσική ποτέ δεν 
υπήρξε ξεχωριστά σαν ένα συναυλιακό μέρος αλλά πάντα ήτανε μέρος της 
εκάστοτε εκδήλωσης. Υπάρχουν πολλά είδη μουσικής αλλά πάντα ο στόχος 
είναι ο ίδιος η δημιουργία ενός υπόβαθρου ταιριαστού με την τελετή που 
γίνεται. Ο κάθε μουσικός έχει την ευκαιρία να προσθέσει μια προσωπική 
πινελιά στο κομμάτι που παίζουνε κάθε φορά χωρίς όμως αυτό να σημαίνει 
πως αυτή πάντοτε θα είναι μέρος της μουσικής ερμηνείας. Εξ αιτίας αυτού 
του γεγονότος τα μουσικά κομμάτια σπάνια είναι ακριβός ίδια ακόμα και αν 
παρακολουθούμε το ίδιο είδος τελετής. 

Σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή μουσική οι μουσικοί του Μπαλί δεν είναι 
ποτέ σίγουροι για τις αλλαγές και την ακριβής ρυθμική ή μελωδική 
ακολουθία του κάθε κομματιού. Έτσι μαθαίνουν να προσαρμόζονται στο 
μουσικό πλαίσιο το οποίο βρίσκονται κάθε φορά. Οι πρόβες πάντα είναι 
δημόσιες, με αυτόν τον τρόπο η μουσική γίνεται μέρος της καθημερινότητας 
όλης της κοινωνίας και το παιδιών ακόμα περισσότερο, τα οποία πολλές 
φορές παρακολουθούν από κοντά και αποκτούν από μικρή ηλικία πολλές 
μουσικές γνώσεις οι οποίες τα κάνουν ικανά να συμμετέχουν και τα ίδια σε 
μουσικά σύνολα. Τα κομμάτια δεν είναι γραμμένα πουθενά αλλά περνάνε 
από στόμα σε στόμα και από χωριό σε χωριό, για αυτό το λόγο συνήθως η 
κάθε κοινωνία έχει και την δική της ξεχωριστή εκτέλεση του εκάστοτε 
κομματιού. 

Με την επέκταση και την «θεοποίηση» της Ευρωπαϊκής με τον καιρό 
ξεθωριάζουν πολλές μουσικές παραδώσεις καθώς ο κάθε τόπος έχει μια 
οργανωμένη υπό αυτά τα πρότυπα της ορχήστρας ή  της μπάντας. Παρόλα 
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αυτά η μουσική του Μπαλί διατηρείτε ως ένδειξη της ιστορίας της χώρας 
αυτής. Γίνονται ακόμα τελετές οι οποίες έχουν στοιχεία της παράδοσης του 
λαού αυτού για να δείξουνε την κληρονομιά τους σε πολλούς τουρίστες οι 
οποίοι παραβρίσκονται εκεί κάθε χρόνο.  

Music, Society, Education Christopher Small 
 

1.2 Ισπανία, Jaleo, Palmas, Pitos, Taconeo στο Flamenco 

Το Flamenco είναι παραδοσιακός Ισπανικός χορός ο οποίος περιλαμβάνει 
τη συνοδεία  κιθάρας, τραγουδιού και ρυθμικών σχημάτων τα οποία 
γίνονται με τα χέρια (της παλάμες ή τα δάχτυλα των χεριών) και τα πόδια. 
Τα jaleo, palmas, pitos, taconeo όπως και οι καστανιέτες προσθέτουν μια 
μουσική ιδιαιτερότητα σε αυτό το είδος μουσικής καθώς είναι ο κύριος 
τρόπος αποτύπωσης του ρυθμού.  

Το jaleo είναι ένα επιφώνημα το οποίο το χρησιμοποιεί κάποιος κατά τη 
διάρκεια της μουσικής ώστε να εμψυχώσει τον χορευτεί και να δημιουργήσει 
μια έντονη ατμόσφαιρα η οποία είναι μοναδική στον χορό και τη μουσική 
του flamenco. Αυτοί οι μουσικοί βρίσκονται στην σκηνή μαζί με τον χορευτή 
ή ακόμα και ανάμεσα στο ίδιο το κοινό. Χαρακτηριστικά επιφωνήματα είναι 
τα ‘’ole, ole’’, ‘’asi se canta’’, ‘’asi se toca’’, ‘’ asi se baila’’. Πολλές φορές ο 
ίδιος μουσικός χρησιμοποιεί και τα palmas για να κρατάει τον ρυθμό και να 
δημιουργεί άρσης με ακρίβεια και ταχύτητα η οποία είναι εντυπωσιακή. 

Τα palmas είναι ένας τρόπος να χτυπάς παλαμάκια. Υπάρχουν δυο είδη τα 
Fuertes (δυνατά) και τα Sordas(σιγανά). Τα Fuertes χρησιμοποιούνται κατά 
την διάρκεια δυνατών και έντονων χτυπημάτων με τα πόδια που προκαλεί ο 
ίδιος ο χορευτής. Καταφέρνουμε να έχουμε μεγάλη ένταση στα παλαμάκια 
μας χτυπώντας τα τρία δάχτυλα από το ένα χέρι στην παλάμη του άλλου, 
έτσι σχηματίζεται ένας σκληρός ήχος ο οποίος ξεχωρίζει. Τα sordas 
χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια εισαγωγικών κομματιών από την 
κιθάρα, σε συνδυασμό με το τραγούδι για να μην το καλύπτουνε και σε πιο 
ήσυχες σκηνές του χορευτικού ώστε να μην αποσπούν την προσοχή του 
χορευτή. Οι παλάμες σχηματίζουν μια ελαφριά καμπύλη ώστε όταν τα 
χτυπάμε μεταξύ τους να σχηματίζεται ένα κενό ανάμεσα τους. Τα δάχτυλα 
του ενός χεριού εφαρμόζονται ακριβώς ανάμεσα από τον αντίχειρα και τον 
δείκτη του άλλου χεριού. Κατά την διάρκεια τον κοπανιαμέντον στην κιθάρα 
δίνεται έμφαση σε κάθε χτύπο ξεχωριστά και ιδιαίτερα στην αρχή και στο 
τέλος των μουσικών φράσεων. Αυτό επιτυγχάνεται εύκολα χτυπώντας 
παλαμάκια λίγο πιο δυνατά στους συγκεκριμένους χτύπους. 
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Τα pitos χρησιμοποιούνται για να κάνουν πιο εντυπωσιακό το κομμάτι. 
Παίζονται με τα δάχτυλα τον χεριών (στράκες), συνήθως παίζονται 
ταυτόχρονα ή εναλλάξ το ένα χέρι με το άλλο ανάλογα το ρυθμικό μοτίβο 
και την έμφαση που θέλουν να δώσουν. Όταν χρησιμοποιούνται εναλλάξ το 
ένα χέρι χτυπάει στη θέση και το άλλο στην άρση.  

Το taconeo είναι μια τεχνική κατά την οποία χτυπάς το ρυθμό ή κάποια 
ρυθμικά μοτίβα με τις φτέρνες των παπουτσιών σου. Συνήθως συνδυάζετε 
με τον χορό αλλά έχει ένα ανεξάρτητο ρυθμικό μοτίβο από αυτόν. Είναι 
αναμφίβολα η πιο εντυπωσιακή τεχνική του flamenco καθώς ο βιρτουόζος 
μπορεί να αλλάξει δυναμικές, ταχύτητα, χρωματισμούς (ανάλογα και με το 
παπούτσι) και μπορεί να χρησιμοποιήσει οτιδήποτε άλλο βρει και θέλει από 
τη σκηνή. 

Όλες αυτές οι τεχνικές χρειάζονται χρόνια εξάσκησης ώστε να μπορέσεις να 
χρησιμοποιείς μεγάλη ποικιλία ρυθμικών μοτίβων και να έχεις ελευθερία 
κινήσεων επάνω στο χορό. Καθώς και πέρα από τα περίπλοκα ρυθμικά 
σχήματα ένα βασικό απλό αλλά και ταυτόχρονα δύσκολο ρυθμικά μοτίβο 
είναι να κρατάς σταθερό το tempo του κομματιού για όση ώρα χρειάζεται. 

Schreiner, Claus (2003). Flamenco: Gypsy Dance and Music from 
Andalusia. Amadeus Press. 

 

1.3 Aφρο-Αμερικάνικο hambone 

Το hambone δημιουργήθηκε από σκλάβους Αφρικανούς οι οποίοι 
μεταφέρθηκαν στη Βόρεια Αμερική. Για το λόγο ότι τους απαγόρευαν να 
χρησιμοποιήσουν τα τύμπανα τους οι σκλάβοι βρήκανε τρόπους να 
παίζουνε ρυθμούς με αυτοσχέδια όργανα και με το ίδιο τους το σώμα 
χρησιμοποιώντας παλαμάκια και χτυπήματα στους μηρούς( αργότερα 
ονομάστηκε ‘’Pattin’Juba’’). Η ονομασία hambone αναφέρεται στις 
καθημερινές εργασίες των πρώτον Αφρο-Αμερικάνικων κοινωνιών από 
σκλάβους. Η ονομασία προέρχεται από την έκφραση bone of ham, το οποίο 
ήταν ένα είδος σούπας το οποίο είχαν για να τρέφονται εκείνα τα χρόνια. 
Ύστερα η ονομασία hambone υιοθετήθηκε για τα ρυθμικά μοτίβα που 
παίζανε ως σκλάβοι με το σώμα τους γιατί δεν τους αφήνανε να έχουν τα 
δικά τους τύμπανα. Με αυτό τον τρόπο μπορούσαν να αναβιώσουν της 
παραδώσεις τους, τις τελετές και τα είδη χορών τους. 

Juba dance Britannica online Encyclopedia 
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Juba dance- dance history archieves 

1.4 Αφρικανικός χορός Gumboot 

Η Αφρικανική μουσική έχει τεράστια ιστορία ξεκινώντας από τα χρόνια των 
πολεμιστών των Zulu και συνεχίζοντας μέχρι της μέρες μας μέσα από 
γνωστά ήδη μουσικής όπως η jazz και τα blues. Η Αφρικανική μουσική είναι 
μια πνευματική μουσική η οποία προέρχεται από τις τελετές των πρώτων 
χωριών στην Νότια Αφρική και πέρασε στη καθημερινότητα της ζωής των 
Αφρικανών μέσα από τα χρόνια. 

Η ψυχή της μουσικής τους πέρα από το ρυθμό ο οποίος παίζει σημαντικό 
και αναντικατάστατο μέρος είναι και η φωνή, την οποία χρησιμοποιούν και 
παραλλάσουν δημιουργώντας μεγάλες κορώνες, σταθερές νότες ψηλές ή 
και χαμηλές, ψίθυρους, σφυρίγματα θέλοντας πολλές φορές να μιμηθούν 
τους ήχους των ίδιων των ζώων. Παρόλα αυτά το μεγαλύτερο κατόρθωμα 
της Αφρικανικής μουσικής είναι αδιαμφισβήτητα το μεγαλείο του ρυθμού 
της. Ο ρυθμός σε αυτή τη μουσική είναι τόσο σημαντικός όσο και η αρμονία 
στην κλασική Ευρωπαϊκή μουσική. Οι ρυθμοί αυτοί έχουν την ιδιαιτερότητα 
να συνδυάζουν πολλά απλοϊκά ρυθμικά μοτίβα δημιουργώντας ένα 
εντυπωσιακό και αφάνταστο αποτέλεσμα. Αυτό το φαινόμενο παρατηρείτε 
σε όλα τους τα κομμάτια καθώς πάντα υπάρχουν πολλαπλά ρυθμικά 
μοτίβα που δημιουργούνε μια ρυθμική σύγκρουση. Είναι πολύ απλό για 
τους Αφρικανούς να τραγουδούνε κομμάτια με συνεχή εναλλαγή ρυθμών 
ενώ ταυτόχρονα παίζεται κάποιο άλλο ρυθμικό μοτίβο. Συχνά εμφανίζονται 
έξι με οχτώ διαφορετικοί ρυθμοί μέσα σε ένα κομμάτι, οι οποίοι παίζονται 
από κρουστά όργανα και χρησιμοποιώντας το ίδιο τους το σώμα για να 
παράγουν μουσική (Body percussion). Παρόλη αυτή τη ρυθμική τους 
πολυπλοκότητα τα μελωδικά τους μέρη έχουν μεγάλη ποικιλία κάτι που 
οφείλεται στο γεγονός ότι το ίδιο κομμάτι παίζετε σε διαφορετική τονικότητα 
ή με αποκλίσεις από μέρος σε μέρος. 

Ο χορός gumboot είναι ένας Αφρικανικός χορός ο οποίος αποτελείτε από 
χορευτές που φοράνε εργατικές μπότες. Οι μπότες μπορεί να έχουν επάνω 
τους κουδουνάκια ώστε να κουδουνίζουν καθώς χτυπάνε με τα πόδια τους 
το έδαφος. Αυτός ο ήχος σε μερικές περιπτώσεις χρησίμευε και ως κώδικας 
ώστε να επικοινωνούνε άτομα σε κοντινή απόσταση. Αυτός ο τρόπος 
χρησιμοποιούνταν στα ορυχεία καθώς απαγορευόταν η ομιλία μεταξύ τους. 
Ο χορός αυτός δημιουργήθηκε στα μαύρα ορυχεία της Νότιας Αφρικής ως 
μια εναλλακτική για τα κρουστά όργανα τα οποία απαγορευόντουσαν από 
τις αρχές. Ακόμα ένας λόγος ήταν για τους μεταλλωρύχους που καθώς 
δουλεύανε τραγουδούσαν. Αυτός ο χορός είναι πλέων γνωστός 
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παγκοσμίως σε σχολεία από παιδιά που χορεύουν αυτό το χορό. Ακόμα 
λέγεται πως οι εργάτες χρησιμοποιούσανε τις μπότες τους ώστε να 
μεταφέρουν μηνύματα καθώς δεν θέλανε τα αφεντικά τους να ακούσουνε 
τις ομιλίες τους. Μια παλαιότερη παραλλαγή αυτού του χορού λεγότανε 
isicathulo, το οποίο ήτανε ένας χορός των πολεμιστών Zulu όταν 
γυρνούσανε πίσω στο χωριό τους. Η λέξει σημαίνει παπούτσι ή σανδάλι και 
αναφέρεται στα δερμάτινα υποδήματα που είχαν εκείνη την εποχή ώστε να 
προστατεύουν τα πόδια τους. 

Music, Society, Education Christopher Small 
South African Music: A Century of Traditions in Transformation tome 1, 
Carol Ann Muller 
 
Post-Colonial Drama: Theory, Practice, Politics Helen Gilbert, Joanne 
Tompkins 

African Dance Kariamu Welsh-Asante 

1.5 Ιρλανδέζικος χορός 

Ο χορός είναι από τη φύση του κάτι το εφήμερο. Καθώς χορεύουμε 
ακούγονται ήχοι όταν τα πόδια μας χτυπάνε το πάτωμα και όπως τα 
ξανασηκώνουμε για να συνεχίσουμε το χορό εμφανίζονται μικρές παύσεις. 
Αυτά τα δυο σε συνδυασμό χωρίς να το καταλάβουμε σχηματίζουνε 
ρυθμικά μοτίβα τα οποία μας συνοδεύουν καθ’ όλη τη διάρκεια ενός χορού 
με το συνδυασμό πάντα της εκάστοτε μουσικής. Ο χορός είναι ένας τρόπος 
διασκέδασης, ένα μέσο χαράς το οποίο το χρησιμοποιούμε για να 
γιορτάσουμε ένα γάμο, μια αποφοίτηση ή οτιδήποτε άλλο μας προσφέρει 
χαρά. Όπως τώρα για παρόμοιους λόγους χρησιμοποιείτε ο χορός εδώ και 
χρόνια στην Ιρλανδία. 

Η αρχή της ιστορίας αυτού του χορού προέρχεται από πολλά κράματα 
ανθρώπων και φυλών που μέσα από μεταναστεύσεις ή επιδρομές 
ενώνονταν και γίνονταν ένας ενιαίος πολιτισμός. Υπάρχει μόνο ασαφή 
αναφορές για τις ρίζες του Ιρλανδέζικου χορού αλλά υπάρχουν στοιχεία 
που μας δείχνουν πως προήλθε από δρυΐδες καθώς αυτοί χορεύανε 
κυκλικά θέλοντας να τιμήσουν τα δέντρα και τον ήλιο. Αυτών των ειδών οι 
χοροί φτάσανε με τα χρόνια ως τις μέρες μας. Όταν οι Κέλτες φτάσανε στην 
κεντρική Ευρώπη πριν από δυο χιλιάδες χρόνια πριν μετέφεραν μαζί τους 
δικούς τους παραδοσιακούς χορούς. Αργότερα οι Αγγλονορμαδικοί 
κατακτητές έφεραν δικά τους έθιμα και παραδόσεις στην Ιρλανδία. Ο 

https://www.google.gr/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Helen+Gilbert%22
https://www.google.gr/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Joanne+Tompkins%22
https://www.google.gr/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Joanne+Tompkins%22
https://www.google.gr/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kariamu+Welsh-Asante%22
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παραδοσιακός Νορμανδικός χορός αποτελούνταν από ένα τραγουδιστή ο 
οποίος περικυκλώνονταν από χορευτές. Το κράμα όλων αυτών των 
επιρροών δημιούργησε τους Ιρλανδικούς χορούς που με το πέρασμα το 
χρόνων χορεύονταν σε κάστρα και σε πλατείες χωριών. 

Οι χορευτές καθώς χορεύουν δημιουργούνε διάφορους σχηματισμούς. 
Ένας άντρας και μία γυναίκα χορεύουν σαν ζευγάρι, χορεύουν όλοι μαζί σε 
ένα κύκλο, σχηματίζουν μία ή δύο σειρές από τις οποίες στην μια μπαίνουν 
άντρες και στην άλλη γυναίκες. Υπάρχουν πολλά είδη χορού τα οποία 
ξεχωρίζουν το ένα με το άλλο από το είδος παπουτσιών που φοράνε οι 
χορευτές και το ρυθμό της μουσικής. Οι ονομασίες τον χορών που χτυπάνε 
τα πόδια τους στο πάτωμα είναι Reel, slip jig, hornpipe, jig και τέλος οι 
παραδοσιακοί Ιρλανδέζικοι χοροί.  Οι χοροί Reel (σε 2/4 ή 4/4 ρυθμό) και 
slip jig (σε 9/8 ρυθμό) θεωρούνται οι πιο ελαφριοί και χαρούμενοι, για 
αυτούς τους χορούς χρησιμοποιούνται μαλακά παπούτσια. Ο χορός 
hornpipe είναι σε ρυθμό /4 ή 4/4 και οι χορευτές φοράνε σκληρά 
παπούτσια. Στο είδος χορού jig συνήθως δημιουργούνται χορευτικοί 
διαγωνισμοί και χωρίζονται σε κατηγορίες. Είναι το light και το single ή hop 
jig τα οποία χορεύονται με μαλακά παπούτσια σε ρυθμό 6/8. Στη συνέχεια 
το treble jig στο οποίο χρησιμοποιούνται σκληρά παπούτσια και χορεύεται 
σε αργό ρυθμό 6/8. Τέλος το slip jig που χορεύεται με σκληρά παπούτσια 
σε ρυθμό 9/8. Οι παραδοσιακοί χοροί αλλάζουν από περιοχή σε περιοχή 
ανάλογα με τους χορευτές και τις ξεχωριστές παραδώσεις του κάθε τόπου.  

Οι χοροί αρχικά μαθαίνονταν από δασκάλους οι οποίοι ταξιδεύανε από 
χωριό σε χωριό και μαθαίνανε βήματα και είδη χορού σε οικογένειες που 
δίνανε κάποιο αντάλλαγμα. Διοργανώναμε ακόμα χορούς σε αχυρώνες 
τους οποίους νοίκιαζαν από ντόπιους αγρότες και ως αντάλλαγμα δείχνανε 
και στους ίδιους πώς να χορεύουν. Οι Ιρλανδικοί χοροί χαρακτηρίζονται 
από το σχεδόν ακίνητο άνω μέρος του σώματος και τις διάφορες φιγούρες 
καθώς και ρυθμικά σχήματα που δημιουργούνε με τα πόδια τους όπως τα 
χτυπάνε στο πάτωμα. Ο κάθε δάσκαλος έχει δικά του μοναδικά βήματα και 
αναφέρονται σε χαρακτηριστικές σχολές. Κάθε βήμα είναι μέρος μιας 
ακολουθίας κινήσεων που περιλαμβάνουν κινήσεις με τα πόδια και άλματα 
τα οποία χωρίζονται πάντα σε οχτώ μουσικά μέτρα, ξεκινώντας πάντα από 
το δεξί πόδι. Χαρακτηριστικές κινήσεις των ποδιών είναι το χτύπημα από τις 
φτέρνες των ποδιών μεταξύ τους, τα δάχτυλα των ποδιών να χτυπάνε το 
πάτωμα, όλη η πατούσα να χτυπάει το πάτωμα και ένας αμέτρητος 
συνδυασμός αυτών των κινήσεων. Τα παπούτσια έχουν πολλά διαφορετικά 
σημεία για να παράγουν ήχους. Αυτά είναι η γλώσσα του παπουτσιού, η 
πατούσα, τα πλαϊνά και το πίσω μέρος του παπουτσιού καθώς και τα 
πλαϊνά μέρη του τακουνιού όπως και το κάτω του μέρος.   
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The Story of Irish Dance Helen Brennan 
 
 Irish Step Dancing A Brief History By: Don Haurin & Ann Richens 

A Short History of Irish Dance bbc article  

 

1.6 Ινδονησία, Shaman dance 
 
Ο χορός shaman ή αλλιώς χορός τον χιλίων χεριών είναι ένας από τους πιο 

γνωστούς χορούς σε όλη την Ινδονησία. Προέρχεται από την φυλή των 

Gayo που ζούσανε στα βουνά εκείνης της περιοχής πριν από αρκετούς 

αιώνες. Ο χορός αυτός είναι πλέον γνωστός γιατί προσελκύει τουρίστες 

από όλο τον κόσμο για να μάθουν σχετικά με τα έθιμα και τις παραδώσεις 

της Ινδονησίας και έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως ένα 

αριστούργημα προφορικής και κινησιολογικής κληρονομιάς. 

 

Ο χορός συνήθως συνοδεύεται από μερικά κρουστά στις μέρες μας, το 

κυρίως ρυθμικό μοτίβο ακούγεται από τις κινήσεις των χορευτών οι οποίοι 

τραγουδάνε και την μελωδία. Αρχικά ο χορός αυτός δεν συνοδευότανε από 

κάποιο μουσικό όργανο και όλοι οι ήχοι που ακουγόντουσαν ήταν 

αποκλειστικά από την μουσική του σώματος (body percussion). Ο χορός 

καθοδηγείτε από έναν αρχηγό ο οποίος βρίσκετε στη μέση του συνόλου. Οι 

χορευτές είναι καθισμένοι στα γόνατα τους σε όλη τη διάρκεια της 

παράστασης του ενώ ταυτόχρονα κινούνται ώστε να σχηματίσουν διάφορα 

σχέδια. Γενικά είναι δυναμικός χορός για αυτό και αρχικά χορευότανε μόνο 

από άντρες που συνολικά φτάνανε τα δώδεκα με δεκαεφτά άτομα. 

 

Ο χορός ξεκινάει ενώ βρίσκονται όλοι οι χορευτές σε μια ευθεία γραμμή. 

Ανάλογα με την θέση που έχει ο καθένας έχει και κάποια ξεχωριστή 

ιδιαιτερότητα σε σχέση με τους υπόλοιπους χορευτές. Στη θέση νο9 κάθεται 

ο κεντρικός χαρακτήρας, ο οποίος καθορίζει τις κινήσεις που θα κάνουν οι 

χορευτές, την ταχύτητα του κομματιού και το τι ποιήματα να πούνε μέσα 

στο τραγούδι και σε τι θα αναφερθούνε. Οι θέσεις νο8 και νο10 έχουν 

χορευτές οι οποίοι έχουν ξεχωριστές κινήσεις σε μερικές περιπτώσεις και 

κάνουν κάποια βοηθητικά φωνητικά. Οι χορευτές στις θέσεις 2 έως 7 και 11 

έως 16 είναι απλοί χορευτές οι ακολουθούν τις κινήσεις του κεντρικού 

χαρακτήρα και κρατάνε συνήθως τα βασικά ρυθμικά μοτίβα. Στις θέσεις 1 

και 17 αυτοί είναι οι ακριανοί χορευτές και είναι υπεύθυνοι για την σωστή 

θέση όλων των χορευτών ανάλογα με το σχεδιασμό που κάθονται. 
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Οι κινήσεις του πάνω μέρους του σώματος είναι περιορισμένες καθώς οι 

χορευτές έχουν συγκεκριμένες στάσεις του κορμού του σώματος τους 

σχηματίζοντας γωνίες έως 60 μοίρες με τα γόνατα τους. Παρόλα αυτά 

έχουνε αρκετούς τρόπους ώστε να παράγουν ήχους με το σώμα τους. 

Βασικές τεχνικές είναι να χτυπάνε τις παλάμες μεταξύ τους σε αρκετά 

γρήγορα ρυθμικά σχήματα, να χτυπάνε τη παλάμη του ενός χεριού με τα 

δάχτυλα του άλλου, να χτυπάνε το στήθος τους με κλειστές γροθιές ή με 

ανοιχτές παλάμες, να τρίβουν με τα χέρια τους σημεία του σώματος τους 

ώστε να παράγουν διαφορετικούς ήχους και όλα αυτά συνδυάζονται μεταξύ 

τους με μια αρμονία κινήσεων και ήχων. Ακόμα προκαλούνε ήχους 

χτυπώντας τους γλουτούς τους και το πάτωμα.  Κατά την διάρκεια της 

παράστασης ο κεντρικός χορευτής δίνει νοήματα στους υπολοίπους με 

διαφορετικούς ήχους που βγάζει με το στόμα του σε διαφορετικές 

τονικότητες, μεγάλες ή μικρές διάρκειες και κοφτούς ή συνεχόμενους ήχους. 

Αυτοί οι ήχοι λειτουργούν ως συνθηματικά για την συνέχεια της 

παράστασης. 

 

Οι χορευτές αρχικά φορούσανε σκουρόχρωμες στολές που συμβολίζανε τη 

φύση και το σημαντική ήτανε για αυτούς. Τα θέματα που είχανε τα 

τραγούδια είναι θρησκευτικά, ρομαντικά ή ακόμα και κωμικά. Όλες οι 

κινήσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται συμβολίζουν τις καθημερινές τους 

ζωές και το φυσικό τους περιβάλλον. Πλέον οι αρχηγοί αυτών των 

χορευτικών συνόλων λιγοστεύουν καθώς μεγαλώνουν σε ηλικία και 

προσπαθούν να περάσουν τις γνώσεις τους στις νέες γενιές. 

 

Yearbook for Traditional Music,  International Council for Traditional Music 

 
PERFORMING ART AS A PRODUCT OF CULTURAL TOURISM IN 

ACEHNESE CULTURAL CONTEXT: Case Study of Saman Dance, 

Indonesia, F.Wardhana 

Shaman dance, unesco, culture, Intangible Heritage  

 

 

http://www.jstor.org/publisher/ictm


14 
 

2. Body percussion εφαρμογή στην εκπαίδευση και 

άλλες επιστήμες 

2.1 Διαδραστικό μαθησιακό περιβάλλον  μέσω του Body 

percussion 

Η μουσική είναι μια πλευρά της ζωής που ο καθένας βλέπει ως ακροατής ή 

ως δημιουργός. Ο στόχος της μουσικής εκπαίδευσης είναι να ενθαρίνει τους 

μαθητευόμενους να δημιουργούνε μουσική και να γίνουν ειδικοί ακροατές. 

Ο ορισμός της μουσικής στο μυαλό πολλών ανθρώπων που έχουν περάσει 

μια αξιοπρεπή μουσική εκπαίδευση συνήθως έχει αχρείαστα όρια, για το 

λόγο ότι μάθανε την μουσική σαν θεωρεία αρχικά. Αυτή η θεωρητική 

προσέγγιση της μουσικής απομακρύνει αρκετούς μαθητευόμενους μακριά 

από τη μουσική δημιουργία. Στις μέρες μας υπάρχει η ιδεολογία πως η 

μουσική είναι μόνο για να την ακούμε εκτός και αν είμαστε ταλαντούχα 

άτομα, μας ενθαρρύνουν και μας καθοδηγήσουν ή είμαστε κάποιο 

ανερχόμενο αστέρι όπως λένε να μέσα μαζικής ενημέρωσης (Bulut, 2011). 

Κανείς δεν ασχολείται με τη μουσική εκτός και αν κάποιος επαγγελματίας 

τον ενθαρρύνει. Η μουσική εκπαίδευση παρόλα αυτά πρέπει να δίνει 

κίνητρα σε όλους να ασχοληθούν με τη αυτήν γιατί όλοι μπορούν να 

παίξουν με τους ήχους της. Η μαθησιακή ανικανότητα προκαλείται από την 

ιδέα ότι «δεν είμαι ταλαντούχος» ή « δεν είμαι αρκετά καλός» και το χάσμα 

ανάμεσα στη μουσική και τον άνθρωπο προκύπτει από τα θεωρητικά όρια 

που μας βάζει η μουσική εκπαίδευση. Οι μαθητές, νομίζοντας πως δεν θα 

μπορέσουν ποτέ να καταφέρουν να παίξουν μουσική, απομακρύνονται σιγά 

σιγά από αυτήν. 

Το πιο σημαντικό βήμα για να μάθει κάτι είναι να αποκτήσεις εμπειρία πάνω 

σε αυτό το αντικείμενο.  « Η μάθηση είναι αυτό που συμβαίνει σε έναν 

οργανισμό ως αποτέλεσμα κάποιας εμπειρίας. Οι αλλαγές της 

συμπεριφοράς είναι αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουμε κατανοήσει πλήρως 

κάτι» (Lefrancois 2006:5). Σε αυτήν την περίπτωση ένα χρήσιμο βήμα στον 

σχεδιασμό μαθήματος είναι να παρέχουμε το σωστό περιβάλλον για να 

αποκτήσουμε εμπειρίες κάτι το οποίο ονομάζεται «μαθησιακό περιβάλλον». 

Όσον αφορά τους ήχους η μίμηση είναι η ο τρόπος που μαθαίνουν να 

μιλάνε εξ αρχής. Αφού και η μουσική είναι θέμα παραγωγής ήχων, 
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παρέχοντας ένα παρόμοιο φυσικό περιβάλλον για την εκμάθηση μουσικής 

στο οποίο οι μαθητές μιμούνται τους δασκάλους τους θα ήταν μια σωστή 

προσπάθεια.  

Τα απαραίτητα υλικά για τη παραγωγή της μουσικής είναι η ποικιλία ήχων 

αλλά και παύσεων. Το ερώτημα είναι το εξής, πως εμείς μπορούμε να 

ορίσουμε τους ήχους ως μουσική; « Ένας ήχος από μόνος του δεν είναι 

μουσική. Ο ήχος μετατρέπεται σε μουσική μέσω της ακρόασης, όταν, όπως 

σε μια γλώσσα, μεταφράζεις τους ήχους στο μυαλό σου και τους δίνεις ένα 

νόημα. Το νόημα που δίνεις σε αυτούς τους ήχους θα είναι διαφορετικό από 

αυτό που θα δώσει κάποιος άλλος.» (Gordon, 2007: 3). Η προσεκτική 

ακρόαση δεν είναι πάντα απαραίτητη ώστε να διακρίνουμε τη μουσική, 

πολλές φορές μπορούμε να διακρίνουμε τη μουσική απλά ακούγοντας το 

περιβάλλον γύρω μας. Με άλλα λόγια μουσική είναι μια σειρά από ήχους 

και παύσεις τα οποία έχουν μια λογική σειρά για να τα κατανοήσουμε. 

Παρατηρήσεις και εμπειρίες από φεστιβάλ body percussion, συναντήσεις, 

συναυλίες και εργαστήρια μας δείχνουν ότι η μουσική του σώματος (body 

percussion ) είναι ένα ισχυρό εργαλείο που μας παρέχεται για την 

διαδραστική μάθηση όλων των επιπέδων της μουσικής. Το body percussion 

είναι ένας συνδυασμός χορού και μουσικής μέσα από κινήσεις όπως τα 

βήματα, τα παλαμάκια, τα χτυπήματα στο στήθος ή στα πόδια μας κ.α. Το 

body percussion είναι η μουσική που κάποιος μπορεί να μιμηθεί, να δει και 

να αντιδράσει μέσα από αυτήν. (Terry Keith, 2002) Το body percussion 

είναι ένα τρόπος να μάθεις μουσική σε ένα πλήθος ανθρώπων με  

διαδραστικό τρόπο. Η κίνηση είναι τα θεμέλια για να παράγεις μουσική, 

καθώς για να παίξει κανείς σωστά πρέπει κάποιος να μάθει να κινείτε 

σωστά. Ακόμα το body percussion είναι ένας οικονομικός τρόπος 

εκμάθησης μουσικής καθώς η αγορά κάποιου οργάνου δεν είναι 

απαραίτητη. Αυτοί είναι μερικοί σημαντικοί λόγοι για τους οποίους το body 

percussion προτείνεται για τη μουσική εκπαίδευση σε όλα τα εκπαιδευτικά 

επίπεδα. Συχνά παιχνίδια που εμφανίζονται σε μουσικά εργαστήρια είναι 

αυτά του καθρέφτη και της ηχού. Σε αυτά τα παιχνίδια κάποιος καθοδηγεί 

το σύνολο των ατόμων που συμμετέχουν. Αρχικά μπορεί να είναι ο 

δάσκαλος αλλά αργότερα μπορούν και οι ίδιοι οι μαθητές να πάρουν αυτό 

το ρόλο. 
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Introduction to the interactive learning environment of body music, Muzaffer 

OzguBulut 

Music learning theory, Gordon Edwin 

Body-music, Keith Terry  

2.2 The BANPE method 

Η μέθοδος Banpe έχει στόχο να καλλιεργήσει πολλαπλούς τομείς 

εξυπνάδας του ανθρώπου μέσω του body percussion βασισμένη σε πέντε 

χαρακτηριστικούς τομείς της επιστήμης, τη βιομηχανική, την ανατομία, την 

νευρολογία, την ψυχολογία και την εθνομουσικολογία. Κάθε ένας από 

αυτούς τους τομείς έχει θέση γερά θεμέλια τα οποία δημιουργούνε ένα 

συστηματικό σχέδιο θεωρητικών και πρακτικών ασκήσεων και ταυτόχρονα 

σχηματίζουν τη μέθοδο Banpe. Αυτή η μέθοδος μας δίνει την βάση και ένα 

συστηματικό προσχέδιο στη μεθοδολογία. Ωστόσο οι πολλαπλοί τομείς της 

ευφυΐας  είναι αυτοί που μας προσφέρουν τα εργαλεία, τις τεχνικές και τους 

στόχους για κάθε άσκηση. (Gardner 1983) Οι μαθητές αντιλαμβάνονται, 

ενθαρρύνονται και καταλαβαίνουν αρκετούς από τους στόχους που 

αφορούν τις σωματικές εκφράσεις μέσα από τη μέθοδο BANPE, επειδή 

έχουν συνέχεια στο μυαλό τους την αντίληψη του σώματος τους, ως 

παραγωγοί κινήσεων και ήχων οδηγούνται σε ένα συσχετισμό με τα 

ρυθμικά μοτίβα, που εν τέλει τους σε μια εσωτερική ακοή. Το σωστό 

κίνητρο με το οποίο το σώμα αισθάνεται, αντιλαμβάνεται και καταλαβαίνει 

είναι σημαντικό ούτως ώστε να καταλάβουμε τα πιθανά ρυθμικά μοτίβα και 

τις κινήσεις στο χώρο με τον σωστό τρόπο. Με τα μέσα αυτών των πέντε 

τομέων αυτό που προτείνεται να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς μέσα από την κίνηση και την έκφραση του body 

percussion.Αναλυτικότερα ο κάθε τομέας προσφέρει ξεχωριστά πράγματα 

τα οποία μπορούνε να συνδυαστούν όλα μαζί.  

Η βιομηχανική μας βοηθάει να καταλάβουμε πως το ανθρώπινο σώμα 

κινείτε μέσα στο χώρο. Έχει πολύ σημαντικό ρόλο στο body percussion 

γιατί μας επιτρέπει να δομήσουμε τις ασκήσεις μας από την οπτική πλευρά 

μιας μηχανής. Αυτός ο τομέας έχει ως στόχο τη μελέτη της μηχανικής δομής 

των ζωντανών οργανισμών.  
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Η ανατομία μας δείχνει τις ακριβείς κινήσεις των σκελετικών μας κινήσεων 

και συγκεκριμένων μυών. Η ανατομία της κίνησης είναι ζωτικής σημασίας 

επειδή πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει σε μυϊκό και σκελετικό επίπεδο κατά 

την διάρκεια των ασκήσεων. Η ανάλυση και η μελέτη των μυών και των 

κοκάλων χρησιμοποιείτε σε συγκεκριμένες ασκήσεις η οποίες μας δείχνουν 

λεπτομερή αποτελέσματα τα οποία βελτιώνουν το σώμα μας σε διάφορες 

αθλητικές δραστηριότητες. Μπορεί να βελτιώσει τα αντανακλαστικά μας , 

την προσοχή και την αντίδραση σε όλων των ειδών τα ερεθίσματα.  

Η ψυχολογία μας βοηθάει να χρησιμοποιήσουμε την κίνηση για 

θεραπευτικούς σκοπούς. To body percussion ως ένα θεραπευτικό μέσω 

είναι ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους της μεθόδου Banpe . Με μια 

ψυχολογική υποστήριξη, το body percussion μέσα από τη μουσική και την 

κίνηση προσφέρει ένα σημαντικό θεραπευτικό θεμέλιο, βοηθώντας τους 

ασθενείς με Parkinson’s, Alzheimer’s, εγκεφαλική βλάβη, ADHD, δυσλεξία, 

κινητικά προβλήματα, αυτισμό, προβλήματα όρασης, κατάθλιψη και πολλές 

άλλες αρρώστιες. Μέσα από συγκεκριμένες ασκήσεις στις οποίες δίνονται 

προσεκτικές οδηγίες ανάλογα με την κάθε αρρώστια ο ασθενής μπορεί να 

ωθηθεί σε έναν καλύτερο τρόπο ζωής σε νοητικό αλλά και ψυχολογικό 

επίπεδο. Η ικανότητα να δουλεύουνε σε μία ομάδα ή μία κοινωνία, να 

τραγουδάνε και να παίζουνε μουσική σαν ένα, να παίζουνε μουσική ο ένας 

στον άλλον, να προσέχουν ο ένας τον άλλον, να δουλεύουν με ένα μη 

ιεραρχικό τρόπο, να αισθάνονται πως υποστηρίζονται από μία ομάδα από 

συμμαθητές, όλα οδηγούν προς την ενδυνάμωση πολλών θεραπευτικών 

πλευρών που μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με την κάθε μια 

αρρώστια.  

Από νευρολογικής πλευράς σημαντικοί ερευνητές όπως ο Altenmuller 

(2006), Thaut (2004) και Fujioka (2012) έχουν αποδείξει τη σημασία του 

ρυθμού σε νευρολογικό επίπεδο. Ο συνειρμικός και ο συναισθηματικός 

φλοιός του εγκεφάλου έχουν χαρακτηριστεί ως περιοχές ειδικές για την 

κατανόηση ρυθμικών συντονισμών. Ωστόσο τα επίπεδα και η φύση της 

κινήσεις μετατοπίζονται σε άλλες περιοχές του εγκεφάλου ανάλογα με της 

απαιτήσεις της κάθε άσκησης. Συνεπώς ανάλογα με την ρυθμική άσκηση 

που χρησιμοποιούμε στο body percussion  μπορούμε να παρατηρήσουμε 

και διαφορετικές πτυχές των κινήσεων του εγκεφάλου μας. 
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Η εθνομουσικολογία μας βοηθάει να καταλάβουμε τις κινήσεις του σώματος 

μέσα σε διαφορετικές κουλτούρες και πως τα ρυθμικά μοτίβα διαφέρουν 

από ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες και ηπείρους. Το body 

percussion έχει μια ξεκάθαρη σύνδεση με μουσικές παραδώσεις σε όλες 

της ηπείρους. Σαν ένα είδος μουσικής έκφρασης σχηματίζει διαφορετικές 

πολιτιστικές ταυτότητες ανθρώπων ανά των κόσμο. Μέσα από τη μέθοδο 

Banpe προσφέρετε μια εξήγηση τον νοημάτων και των λειτουργιών του 

body percussion μέσα από την εθνομουσικολογία. 

Sience and art of body percussion, Francisco Javier Romero Naranjo  

Music, motor control and the brain. Altenmuller E. 

Martin Ja. Manual de antropologia de la musica  

SHEEHAN CP. Songs in their heads 

 

 2.4 Πολλαπλοί τομείς ευφυΐας  

Ο Howard Gardner (1983) πρότεινε ένα νέο τρόπο αντίληψης της ευφυΐας ο 

οποίος ραγδαία προσαρμόζεται στα σχολικά προγράμματα. Στη θεωρία του 

για τους πολλαπλούς τομείς ευφυΐας ο Gardner διευρύνει την έννοια της 

ευφυΐας ώστε να περιλαμβάνουν περιοχές όπως η μουσική, οι χωροταξικές 

σχέσεις και οι διαπροσωπικές γνώσεις επιπρόσθετα στη μαθηματική και 

γλωσσική ικανότητα. Ο Gardner ορίζει την ευφυΐα ως «την ικανότητα 

επίλυσης προβλημάτων ή δημιουργίας αποτελεσμάτων τα οποία 

εμπεριέχονται σε ένα ή παραπάνω πολιτιστικά περιβάλλοντα.» (Gardner & 

Hatch, 1989) Χρησιμοποιώντας βιολογικές αλλά και πολιτιστικές έρευνες 

δημιούργησε μια λίστα από εφτά τομείς ευφυΐας. Αυτή η νέα οπτική γωνία 

για την ευφυΐα του ανθρώπου διαφέρει αρκετά από την παραδοσιακή 

πλευρά που συχνά αναγνωρίζει μόνο δύο τομείς, τον λεκτικό και τον 

μαθηματικό. Οι εφτά τομείς ορίζονται ως εξής. 

Ο λογικός, μαθηματικός τομέας ο οποίος περιλαμβάνει την ικανότητα 

κάποιου να διακρίνει μοτίβα, την συμπερασματική επιχειρηματολογία  και τη 

λογική σκέψη. Αυτός ο τομές συχνά σχετίζεται με επιστημονική και 

μαθηματική σκέψη. 
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Ο γλωσσικός τομέας περιλαμβάνει την κυριαρχία κάποιου όσον αφορά τις 

γλώσσες. Αυτός ο τομές περιλαμβάνει την άριστη χρήση της γλώσσας για 

να εκφραστεί ρητορικά ή ποιητικά. Ακόμα επιτρέπει σε αυτόν που κατέχει 

τον τομέα αυτό να χρησιμοποιεί την γλώσσα ως μέσω απομνημόνευσης 

πληροφοριών. 

Ο χωροταξικός τομέας δίνει την δυνατότητα σε κάποιον να δημιουργεί και 

να χειρίζεται νοητικές εικόνες για να λύνει προβλήματα. Αυτήν η ικανότητα 

δεν περιορίζεται μόνο σε άτομα κατέχουν την αίσθηση της όρασης αλλά και 

σε άτομα που είναι τυφλά. 

Ο μουσικός τομέας περιλαμβάνει την ικανότητα της αναγνώρισης και 

δημιουργίας μουσικών τόνων, ήχων και ρυθμικών μοτίβων. Η ακοή 

χρειάζεται για την ανάπτυξη της αναγνώρισης και δημιουργίας μουσικών 

τόνων και ήχων αλλά όχι για την γνώση των ρυθμικών μοτίβων. 

Ο σωματικός, κινητικός τομέας περιλαμβάνει την ικανότητα κάποιου να 

χρησιμοποιεί το μυαλό του για τον άριστο συντονισμό του σώματος του. 

Αυτός ο τομέας προκαλεί την κοινή γνώμη, που λέει πως η νοητική και η 

σωματική κίνηση δεν έχουν σχέση μεταξύ τους. 

Ο προσωπικός τομέας εμπεριέχει τα διαπροσωπικά συναισθήματα και την 

αλληλεπίδραση τους με άλλο κόσμο. Η διαπροσωπική ευφυΐα είναι η 

ικανότητα να καταλαβαίνουμε τα συναισθήματα και της προθέσεις κάποιου. 

Παρόλο που ο προσωπικός και ο διαπροσωπικός τομέας είναι δυο 

ξεχωριστοί τομείς σε πολλές κοινωνίες αναφέρονται ως ένας και για αυτό το 

λόγο ταξινομούνται μαζί. 

Παρόλο που όλοι οι τομείς της ευφυΐας χωρίζονται ο ένας με τον άλλον 

σπάνια μπορούν να λειτουργήσουνε ο ένας χωρίς τον άλλο. Ακόμα οι 

τομείς χρησιμοποιούνται συνδυαστικά για την ανάπτυξη ικανοτήτων και την 

επίλυση προβλημάτων. Όσον αφορά τη διδασκαλία η θεωρία των 

πολλαπλών τομέων ευφυΐας μπορεί να την επηρεάσει προς μια θετική 

κατεύθυνση. Με την χρήση της ο δάσκαλος θα μπορεί να αναπτύξει και 

άλλα ταλέντα τον παιδιών κατά την διάρκεια τον μαθημάτων. Ακόμα 

εφαρμόζοντας αυτή τη θεωρία ο δάσκαλος θα μπορεί να προσεγγίζει ένα 

θέμα από πολλές οπτικές γωνίες παρέχοντας περισσότερους τρόπους 

κατανόησης του στα παιδιά και δίνοντας τους περισσότερα ερεθίσματα που 
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θα τους τραβήξουν το ενδιαφέρον και έτσι θα κρατήσει την προσοχή τους 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Όλοι γεννιούνται έχοντας αυτούς τους 

τομείς ευφυΐας αλλά κάθε άνθρωπος καλλιεργεί διαφορετικές από αυτές. 

Αυτό σημαίνει πως κάθε παιδί έχει τις δικές του δυνάμεις και αδυναμίες, 

αυτό εξαρτάτε από το πόσο εύκολα μαθαίνει κάτι όταν το αντικείμενο αυτό 

αφορά μόνο έναν τομέα. Ο δάσκαλος μπορεί με τον καιρό να δείξει στους 

μαθητές τους πώς να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες τους ώστε να 

καλύψουν τις αδυναμίες που μπορεί να έχουν σε μερικούς τομείς. 

Multiple Intelligences: Gardner’s Theory, Eric Digest  

A school for all intelligences, Blythe T. & Gardner H. 

2.5 Το body percussion μέσα στην εκπαίδευση 

Τα τελευταία χρόνια γίνονται έρευνες οι οποίες προσπαθούν να βελτιώσουν 

τον τρόπο διδασκαλίας της μουσικής φέρνοντας νέες ιδέες οι οποίες 

παρεκκλίνουν από τον κλασικό τρόπο εκμάθησης της μουσικής που αφορά 

πρώτα την θεωρία και μετά την πράξη. Διαπιστώθηκε πως μέσα από το 

body percussion  μπορούμε να περάσουμε βασικές έννοιες της μουσικής 

πιο πρακτικά, με περισσότερο ενδιαφέρον για τα παιδιά και μπορούμε 

προελκύσουμε ακόμα και κόσμο ο οποίος φοβότανε να δημιουργήσει 

μουσική και θεωρούσε πως δεν είχε το απαραίτητο ταλέντο.  

Ένα πρώτο παράδειγμα παιδαγωγού ο οποίος συνδύασε το body 

percussion με την εκμάθηση της μουσικής είναι ο J.Dalcroze (1865-1950). 

Περνώντας αρκετά χρόνια στην Βόρεια Αφρική και συγκεκριμένα στην 

Αλγερία απέκτησε μια εθνογραφική οπτική η οποία εστιάζει στον ρυθμό και 

την κίνηση στην εκπαίδευση άλλων χορών. Αργότερα ο ίδιος άρχισε να 

χρησιμοποιεί το body percussion μέσα από βασικές κινήσεις (παλαμάκια, 

χτυπήματα στα πόδια και χτυπήματα με τα πόδια)  για την βασική μουσική 

μάθηση. Παρόλα αυτά είναι σημαντικό να αναφερθεί πως αυτό δεν ήταν το 

κύριο του ενδιαφέρον. Η μεθοδολογία του βασίζεται σε ασκήσεις οι οποίες 

μέσα από της μυϊκές κινήσεις δημιουργούνε μια εσωτερική αντίληψη του 

ήχου και του ρυθμού. Με αυτό τον τρόπο μπόρεσε να βελτιώσει την ακοή 

και το παίξιμο αρκετών νεαρών μουσικών. 
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Έπειτα ο C.Orff ανέπτυξε μια συγκεκριμένη χρήση του body percussion  

στην μουσική εκπαίδευση δημιουργώντας συγκεκριμένες ασκήσεις που 

συνδύαζαν την καθομιλουμένη γλώσσα και το body percussion. Η βάση 

αυτής της μεθόδου βασίζεται στην μουσική, την κίνηση και την γλώσσα. 

Ένα παιχνίδι το οποίο βασίζεται επάνω στη μέθοδο του Orff είναι το “Sik 

Sak Tak Bum”. Το παιχνίδι έχει δημοσιευθεί από την τουρκική εφημερίδα 

“Hurriyet” και σχεδιάστηκε από τους Ayse Akarsu και Gokce Gurcay υπό 

την επίβλεψη του Tugay Basar. Το παιχνίδι αποτελείται από δύο ζάρια τα 

οποία σε κάθε μία πλευρά τους έχουν ρυθμικά σχήματα που 

περιλαμβάνουν παλαμάκια, χτυπήματα στο στήθος, χτυπήματα με τα πόδια 

και συλλαβές. Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί με πολλούς τρόπους με τη 

μέθοδο του καθρέφτη ( κάποιος ρίχνει τα ζάρια και οι όλοι ακολουθούν ότι 

κάνει εκείνη τη στιγμή) και τη μέθοδο του αντίλαλου ( παίζει κάποιος ένα 

ρυθμικό μοτίβο και μετά επαναλαμβάνεται). Μπορούν να δημιουργηθούν 

πολλές παραλλαγές και μέσα από ένα διασκεδαστικό τρόπο να μάθουμε 

πολλά ρυθμικά σχήματα και βασικές έννοιες της μουσικής.  

Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται πολλές έρευνες οι οποίες 

αναπτύσσουν τεχνικές και μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιούνε το body 

percussion ως μέσω εκμάθησης της μουσικής. Αυτό οφείλεται και στο 

γεγονός ότι το body percussion δεν έχει απαιτήσεις όπως κάποιο μουσικό 

όργανο ή κάποιο εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Ακόμα δεν χρειάζεται 

απαραίτητα μεγάλο χώρο καθώς μπορεί κανείς να οργανώσει τα άτομα στα 

οποία διδάσκει σε ένα η μικρότερους κύκλους, σε ζευγάρια ή κουαρτέτα, σε 

δυο ευθείες γραμμές και πολλούς άλλους συνδυασμούς. 

Introduction to the interactive learning environment of body music Muzaffer 

OzguBulut 

Science & art of body percussion, FRANCISCO JAVIER ROMERO 

NARANJO  

Visibilizando los entornos educativos de percusión corporal 

2.6 Body percussion και ομαδικότητα  

Η ομαδικότητα είναι μια μεθοδολογία κατά την οποία μαθαίνεις μέσα από 

τις εμπειρίες. Η εμπειρική μάθηση προσφέρει μια ευκαιρία για την εκμάθηση 
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σημαντικών γνώσεων μέσα από την εξερεύνηση και τον πειραματισμό. Στη 

περίπτωση της ομαδικότητας η μάθηση βασίζεται στη ουσιαστική 

συνεργασία επάνω σε μια δημιουργική και εποικοδομητική ατμόσφαιρα. Η 

δημιουργία μιας ομάδας αποτελείτε από παράγοντες όπως η ηγεσία, ο 

συμβιβασμός, η κριτική και η δημιουργικότητα. Τα κύρια χαρακτηριστικά 

μιας αποτελεσματικής και επιτυχημένης ομάδας περιλαμβάνουν την 

ομαδική ταυτότητα, συλλογισμό, συνεργασία, αμοιβαία εμπιστοσύνη, 

υπευθυνότητα και συντονισμό. 

Το body percussion, σύμφωνα με τη μέθοδο BAPN, μέσα από το ρυθμό και 

τη χρήση του ίδιου σου του σώματος ως ένα όργανο σκοπεύει να εντάξει τη 

μουσική και την κίνηση σε ένα νέο σενάριο το οποίο ενώνει το συναίσθημα 

και τις κοινωνικές σχέσεις. Μέσα από τις μεθοδολογικές διαδικασίες, η 

εργασία είναι άκρως διαδραστική, ασχέτως αν τα άτομα της ομάδας 

σχηματίζουν κύκλο, ημικύκλιο, κουαρτέτα ή ζευγάρια. Με το ξεκίνημα του 

ρυθμικού μοτίβου η πολλαπλότητα των επιδράσεων και η απαραίτητη 

φυσική επαφή για να πραγματοποιηθούν οι ασκήσεις, το body percussion 

γίνεται μια θεμελιώδης πηγή για την ομαδική δουλειά ώστε να αυξηθεί η 

ομαδική συνοχή και να προσφέρει τα μέρη της ομάδας μια αίσθηση 

ομαδικής ταυτότητας και θέσης μέσα σε αυτήν. 

Ο ουσιαστικός σκοπός της ομαδικότητας είναι να παράγει λόγους στα μέλη 

της ομάδας να εξετάσουν την ίδια τους συμπεριφορά και να τους επιτρέψει 

να έχουν μια ενεργή τροχιά για να βελτιώσουνε την αποδοτικότητα τους. Οι 

περισσότεροι άνθρωποι δείχνουν την ανάγκη τους για προσωπική ανέλιξη 

και ανάπτυξη, συνεπώς χρειάζονται ένα αντίστοιχο περιβάλλον και μία 

ατμόσφαιρα που να τους δημιουργεί αρκετές προκλήσεις. Η εργατική ομάδα 

είναι μια σχετική αναφορά από μια ψυχολογική οπτική γωνία και ορίζει ότι οι 

άνθρωποι θέλουν να γίνονται αποδεκτοί και να αλληλεπιδρούν σε ένα 

σύνολο. Για να επιτευχθεί η αποτελεσματικότητα της ομάδας τα μέλη της 

πρέπει να βοηθάνε τον αρχηγό. 

Μια από τις ιδιομορφίες του body percussion και της μεθόδου BAPNE είναι 

η μεγάλη ποσότητα από κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που προσφέρει. Όλοι 

αυτοί οι τρόποι αλληλεπίδρασης είναι τρόποι ώστε να προσεγγίζεις κάποιον 

άλλον. Οι περισσότερες από της επαφές είναι σωματικές, χτυπώντας το 

πόδι ενός αγνώστου ή έστω και μόνο με την οπτική επαφή, ως ένα μέρος 
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μιας συγχρονισμένης κίνησης. Η οπτική επαφή, η ακοή, το άγγιγμα είναι 

τρόποι μέσα στην κίνηση που έχουν σημαντικό ρόλο για τον σχηματισμό 

κοινωνικών δεσμών. Στη πραγματικότητα το body percussion 

πραγματοποιείτε σε ομάδες, εγκαθιστώντας βασικές γνώσεις κοινωνικών 

και επικοινωνιακών χαρακτηριστικών.  

Η εργασία σε ένα κύκλο δίνει εναύσματα που περιλαμβάνουν τη δουλειά και 

προάγουν την ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων. Η εργασία σε δύο 

ομόκεντρους κύκλους μετριάζει τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις καθώς δεν 

υπάρχουν αποστάσεις και όλοι σχετίζονται μεταξύ τους. Το ομόφωνο 

τραγούδι παράγει μια ευχάριστη αντίληψη του ήχου και κινεί το ενδιαφέρον, 

καθώς παράγει μια ορμόνη που σχετίζεται με την εμπιστοσύνη και τη 

γενναιοδωρία μεταξύ των σχέσεων. Αυτά τα είδη των ομάδων προωθούν τη 

προσωπική εδραίωση μέσα στις κοινωνικές σχέσεις, οι ενεργοί 

συμμετέχοντες δημιουργούνε ένα σταθερό δεσμό με την ομάδα. Την ίδια 

στιγμή το body percussion είναι το μέσω έκφρασης όπου το σώμα μιλάει, 

εμείς εκφραζόμαστε και η προσωπική και κοινωνική αναγνώριση 

δημιουργούνται. Για αυτούς τους λόγους αυτή η μεθοδολογία προωθεί ένα 

τύπο εκμάθησης που δείχνει τα διαφορετικά μοτίβα που συνδέονται μεταξύ 

τους, αυτό περιλαμβάνει τη σωματική επαφή, την ισότητα, την αμοιβαία 

εμπιστοσύνη, τα ομαδικά συναισθήματα και την ομαδική ταυτότητα. 

Έχοντας κατά νου όλα τα παραπάνω η αποτελεσματικότητα μίας ομάδας 

εξαρτάτε από τα ακόλουθα. Αρχικά ένας ηγέτης που θα πρέπει να οδηγεί 

την ομάδα, αυτός όμως μπορεί να εναλλάσσετε ώστε να υπάρχει μια 

ισότητα ανάμεσα στα μέλη ( λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι ο εκάστοτε 

ηγέτης θα μπορεί να καθοδηγήσει την ομάδα). Η αφοσίωση στην ομάδα η 

οποία προσφέρει υποστήριξη σε όλα τα μέλη της. Μια δημιουργική 

ατμόσφαιρα καθώς και η επιθυμία για να επιτύχουν είναι επίσης σημαντικά 

συστατικά για την κατάκτηση των στόχων μιας ομάδας. Μέσα σε μια ομάδα 

χρειάζεται ακόμα η προσωπική εξέλιξη όπως και μια δημιουργική κριτική η 

οποία βοηθάει τα μέλη μιας ομάδας στο να βελτιωθούν και να φτάσουν τους 

προσωπικούς τους στόχους. Τέλος μια ομάδα χρειάζεται αποτελεσματικούς 

τρόπους εργασίας και θετικές σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. 

Το body percussion είναι ένα μέσο για να επιτευχθούνε πολλοί από αυτούς 

τους στόχους καθώς βοηθάει στην ομαλή συνοχή μιας ομάδας. Μέσα από 
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τα χαρακτηριστικά του το body percussion δημιουργεί τρόπους για να 

μετριάσει την αμηχανία των διαπροσωπικών σχέσεων και να βοηθήσει 

θετικά  στην επίτευξη τους. Η συνεργασία μέσα από το body percussion 

δημιουργεί ένα αίσθημα εμπιστοσύνης που είναι απαραίτητο για τη σωστή 

λειτουργία μιας ομάδας. 

Body percussion and team building through the BAPNE  method, A.A. 

Romero- Naranjo, F.J. Naranjo, Laura Moral Bofill 

 

Science & Art of Body percussion Romero Naranjo  

2.7 Οι θεραπευτικές ιδιότητες του body percussion 

Το body percussion πέρα από τις εφαρμογές του στην εκπαίδευση έχει 

αρχίσει να βρίσκει εφαρμογές ως μια θεραπευτική ιδιότητα μέσω της 

μεθόδου της μουσικοθεραπείας και κινησιοθεραπείας σε αρκετές αρρώστιες 

όπως Alzheimer, Parkinson, δυσλεξία, διάσπαση προσοχής, ασθενείς με 

κρανιακά και νευρολογικά τραύματα, περιπτώσεις εθισμού, κατάθλιψης και 

έντονου άγχους. Το body percussion μας προσφέρει βελτιώσεις σε τρείς 

κυρίους τομείς: τον σωματικό, καθώς δίνει μια ευκαιρία να γνωρίσεις το 

σώμα σου, να μάθεις να ελέγχεις τις κινήσεις σου και τη μυϊκή σου δύναμη, 

να βελτιώσεις τον συντονισμό και την ισορροπία σου, τον πνευματικό 

επειδή βελτιώνει την συγκέντρωση, την μνήμη και την αντίληψη ενός 

ατόμου και τέλος τον επικοινωνιακό-συναισθηματικό τομέα ο οποίος 

βοηθάει στο χτίσιμο ισορροπημένων σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους 

και μειώνει το άγχος στις κοινωνικές μας αλληλεπιδράσεις. Αυτοί τρείς 

τομείς έχουν θετική επιρροή σε πολλές ψυχολογικές μεταβλητές όπως η 

αυτοεκτίμηση, η επικοινωνία και η απομόνωση που προκαλείται από 

διάφορες αρρώστιες όπως το Alzheimer, η κατάθλιψη και το άγχος. 

Από το μέρος της μουσικοθεραπείας το body percussion χρησιμοποιεί τη 

μουσική και τα συναισθήματα μέσα από τη διαδικασία των τραγουδιών, των 

μελωδιών, και των ρυθμικών μοτίβων. Από το μέρος της κινησιοθεραπείας  

δημιουργεί ένα σύνδεσμο ανάμεσα στη κίνηση και το συναίσθημα μέσω του 

χορού, της κίνησης και της χορογραφικής ρουτίνας. Έχουν αρχίσει να 

εφαρμόζονται πολλές θεραπείες από τα μέσα του 20ου αιώνα, καθώς και 
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υπάρχουν αρκετές έρευνες που μας δείχνουν τις θετικές επιπτώσεις της 

μουσικής και του χορού στην ανθρώπινη υγεία. Οι θεραπευτικές ιδιότητες 

του body percussion στοχεύουν  να εντάξουν μέσα στη μουσική και το χορό 

ένα νέο περιβάλλον το οποίο ενώνει τα συναισθήματα και τις κοινωνικές 

σχέσεις. Αυτό επιτυγχάνεται για το λόγο ότι μέσα από τις ασκήσεις 

δημιουργείτε μεγάλη διαδραστική αλληλεπίδραση ανάμεσα στα άτομα που 

συμμετέχουν μέσα από διαφορετικές ομαδοποιήσεις των ατόμων 

(σχηματισμοί κύκλου, ημικύκλιου, ζευγαριών, κουαρτέτα ή ευθείες 

γραμμές). Μέσα από το ρυθμό του ως πυρήνα, οι ποικίλες διαφορετικές 

αλληλεπιδράσεις και σωματικές επαφές χρειάζονται για να επιτευχθούνε 

πολλές από τις ασκήσεις, αυτό σημαίνει ότι το body percussion μπορεί να 

γίνει ένα θεραπευτικό μέσω μεγάλης σημασίας. Μέσα από τις κινήσεις, το 

τραγούδι και τα ρυθμικά μοτίβα ενεργοποιούνται πολλαπλά τμήματα του 

εγκεφάλου που αποτελούν εναρκτήριο έναυσμα για πολλές θετικές ιδιότητες 

του οργανισμού μας. Ωστόσο είναι σωστό να μην ξεχνάμε και τα 

συναισθηματικά οφέλη και τις επιρροές τους καθώς μέσα από τις ασκήσεις 

δημιουργούνε το σωστό κίνητρο το οποίο βοηθάει στην βελτίωση της 

νοητικής εργασίας η οποία πραγματοποιείτε ταυτόχρονα. Μέσα από 

έρευνες έχουν καθιερωθεί ασκήσεις οι οποίες ανταπεξέρχονται σωστά στις 

απαιτήσεις κάθε αρρώστιας από αυτές που έχουν αναφερθεί παραπάνω. Οι 

θεραπευτικές ιδιότητες του body percussion μέσα από τη μέθοδο BAPNE 

έχει τρία κύρια στοιχεία το ρυθμό, την παραγωγή ήχου μέσα από το ίδιο μας 

το σώμα, την επαφή, καθώς και τα τραγούδια μέσα από τα οποία 

πραγματοποιείτε η κοινωνική αλληλεπίδραση. 

Ο ρυθμός είναι το κεντρικό στοιχείο του body percussion. Κατά μία γενική 

προσέγγιση, το body percussion μπορεί να οριστεί ως μια ελεγχόμενη ροή 

κίνησης ικανή να διατάξει διάφορους παράγοντες (Carvajal Perez, 2008). Ο 

ρυθμός είναι μια βασική αρχή στη ζωή μας καθώς μπορεί κανείς να δει 

ξεκάθαρα παραδείγματα του στην αναπνοή και στου καρδιακούς παλμούς. 

Υπάρχουν και άλλες βιολογικές λειτουργίες οι οποίες ακολουθούνε ρυθμικά 

μοτίβα που ελέγχονται από τον εγκέφαλο μας. Όλο το εσωτερικό μας ρολόι 

προσαρμόζεται ή συγχρονίζεται με τους ρυθμούς γύρω μας μέσα από την 

καθημερινή μας ρουτίνα. Ο ρυθμός αποτελείτε από μοτίβα τα οποία 

περιλαμβάνουν ήχους, συχνούς και καμιά φορά όχι τόσο, ισχυρούς ή πιο 

αδύναμους, σύντομους ή διαρκείς, τα οποία είναι μέρος της μουσικής. Ο 
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μουσικός ρυθμός περιλαμβάνει οτιδήποτε σχετίζεται με την κίνηση η οποία 

ελέγχει την μουσική μέσα στο χρόνο. Μέσα στα πλαίσια του body   

percussion ο ρυθμός είναι μια δυναμική αρχή η οποία οδηγεί τις 

ψυχοσωματικές διαδικασίες που παράγονται καθώς χτυπάμε το σώμα μας 

ως ένα μουσικό όργανο. Οι ήχοι που παράγονται κατά αυτήν την διαδικασία 

λειτουργούνε διαδραστικά με πολλά μέρη του εγκεφάλου μας μέσω του 

ακουστικού συστήματος μας και της αίσθησης μας. Αυτές οι πληροφορίες 

φαίνεται πως είναι χρήσιμες σε ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις ( 

Parkinson’s, Huntigton’s) και ασθενείς με εγκεφαλικές βλάβες. Επιπλέον 

έχει παρατηρηθεί πως οι ασθενείς που έχουν επηρεαστεί από το Parkinson 

όταν έχουν ερεθίσματα με ρυθμικούς ήχους βιώνουν αυξημένη εγκεφαλική 

δραστηριότητα. 

Το ανθρώπινο σώμα και η φωνή είναι το κύριο μουσικό όργανο του 

ανθρώπου από την εμφάνιση του στη γη. Στην εξερεύνηση του ανάμεσα 

στους ήχους ανακάλυπτε και καινούριους τρόπους έκφρασης των 

συναισθημάτων του μέσα από το σώμα του και τη φωνή του. Το body 

percussion μέσα στα χρόνια έχει χρησιμοποιηθεί ως ένα εργαλείο το οποίο 

δίνει ζωή στην κοινωνία και έχει πολλές λειτουργίες όπως τελετουργική και 

συμβολική, έχει χρησιμοποιηθεί σε παιδικά τραγούδια, παιχνίδια 

συντονισμού, ως μέσω πολιτιστικής έκφρασης, σε παραστάσεις και ως 

μέσω κοινωνικής έκφρασης. Αυτό καθεαυτό το body percussion  μας 

πηγαίνει πίσω στα πρωτόγονα μας ένστικτα και μας προσκαλεί να 

δράσουμε και να εκφραστούμε, κάτι που δείχνει τα εσωτερικά μας 

συναισθήματα. «Οι αλλαγές στον τρόπο που κινούμαστε μπορούν να 

παράγουν αλλαγές στην ψυχολογία και να ενισχύσουν την σωματική και 

πνευματική μας υγεία» (Buades and Rodriguez, “Music and Health”). Από 

αυτήν την οπτική γωνία μπορούμε να προτείνουμε ότι το body percussion 

μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές συμπεριφοράς σε πολλές 

νοητικές ασθένειες.   

Ένα από τα μοναδικά χαρακτηριστικά της μεθόδου BAPNE είναι ο μεγάλος 

αριθμός κοινωνικών αλληλεπιδράσεων που παρέχει. Αυτές οι 

αλληλεπιδράσεις παρέχουνε μέσα επικοινωνίας ανάμεσα στους 

ανθρώπους. Πολλές από αυτές τις αλληλεπιδράσεις είναι σωματικές, να 

χτυπάς το σώμα κάποιου άλλου, ενώ άλλες είναι απλά οπτικές, 

σχηματίζοντας ένα μέσο συνεργασίας. Η επαφή είναι ένα ευεργετικό και 
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απαραίτητο στοιχείο στην ανθρώπινη φύση. Είναι μια από την βασικές 

ψυχολογικές ανάγκες του ανθρώπου. Ωστόσο είναι σημαντικό να τονίσουμε 

ότι ο καθένας ανταποκρίνεται στην επαφή με τον δικό του τρόπο. Αυτό 

εξαρτάτε την ικανότητα κάθε ανθρώπου να έρχεται σε επαφή με τα ίδια του 

τα συναισθήματα, καθώς πολλοί άνθρωποι έρχονται σε επαφή μόνο σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις ή αρνούνται μερικές φορές να αντιμετωπίσουν 

ένα παρόμοιο περιστατικό. Κάθε άνθρωπος έχει ένα ευαίσθητο σημείο, ένα 

φανταστικό πλαίσιο φόβου το οποίο εμείς το χρησιμοποιούμε για να 

ορίσουμε την ποσότητα, τη ποιότητα και το χρόνο επαφής, και βαθμό 

σωματικής απόστασης με ένα άλλο άτομο (Martin, 2006). Όταν ένας 

άνθρωπος μένει μέσα στην περιοχή φόβου του, από τρόμο, υπάρχει το 

ενδεχόμενο να μειωθεί ο βαθμός επαφής με άλλα άτομα το οποίο οδηγεί σε 

μία βαθιά αίσθηση απομόνωσης. Η οπτική επαφή είναι ένα είδος 

επικοινωνίας, όπως το τραγούδι, η ακοή και η αίσθηση. Το body percussion 

μπορεί να επιτύχει μια ομαλή επαφή μέσα από μια διαδικασία ασκήσεων. Η 

οπτική επαφή είναι μέρος του συντονισμού, καθώς ακόμα ευνοεί την 

αντίληψη και την οπτική επαφή με άλλα άτομα. Η ακοή είναι μια ζωντανή 

και ενεργή επαφή αφού τα ηχητικά κύματα εισέρχονται στον εγκέφαλο μας. 

Το body percussion δημιουργεί μια αίσθηση ομαδικότητας σχηματίζοντας 

ρυθμικά μοτίβα τα οποία οι ασθενής τα επαναλαμβάνουν ομαδικά 

δημιουργώντας συνεχόμενες μελωδίες. Η αίσθηση είναι η πιο άμεση μορφή 

επαφής. Τα χτυπήματα , τα χάδια, οι αγκαλιές και τα παλαμάκια είναι 

μερικοί από του πιο προφανείς τρόπος να αποκτήσεις επαφή με ένα άλλο 

άτομο.  Μέσα από το body percussion επιδιώκετε η σωματική επαφή με 

παλαμάκια, αγγίγματα και συνεργατικές κινήσεις οι οποίες απαιτούνε 

επαφή. Οι επαφές αυτές γίνονται σταδιακά και επιδιώκονται μέσα από τις 

ασκήσεις καθώς είναι σημαντικές γιατί βελτιώνουν την αίσθηση της 

εμπιστοσύνης με τα άλλα άτομα. Μέσα από ομαδικές ασκήσεις 

επιτυγχάνονται οι κοινωνικοί δεσμοί, η επικοινωνία και η άνεση ανάμεσα 

στα άτομα που συμμετέχουν στην ομαδική άσκηση. Μέσα από το ομαδικό 

τραγούδι παρέχεται η αίσθηση της δημιουργικότητας. Την ίδια στιγμή το 

body percussion είναι ένας τρόπος έκφρασης όπου ανοιγόμαστε σε μια 

ομάδα ανθρώπων και δημιουργούμε ισχυρούς δεσμούς μεταξύ μας. Μιλάμε 

για τρόπους επανίδρυσης δεσμών, αναφερόμενη στην αίσθηση της 

αίσθησης επικοινωνίας με τους ανθρώπους. Επιπλέον πρέπει να τονίσουμε 

πως ο σκοπός αυτόν των ασκήσεων είναι να είναι επιτυχημένες ψυχολογικά 
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και όχι μουσικά. Για άτομα με νοητικές παθήσεις προτείνονται ασκήσεις οι 

ενισχύουν την προσοχή, την συγκέντρωση και την επιλεκτικότητα και 

ασκήσεις που στοχεύουν στην βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη μνήμη. 

Για άτομα με Parkinson’s προτείνονται ασκήσεις που ενισχύουν την 

κινητήρια λειτουργία του εγκεφάλου όπως και ασκήσεις συνεργασίας. Για 

άτομα με τη νόσο του Alzheimer προτείνονται ασκήσεις που περιέχουν 

κίνηση σε συνδυασμό με κάποια μελωδία. Για τα άτομα με κατάθλιψη 

προτείνονται ασκήσεις σε ομάδες, με αρκετή επαφή δίνοντας στα άτομα την 

αίσθηση ότι ανήκουν σε ένα σύνολο μέσα από ομόφωνα τραγούδια και 

ρυθμικά σύνολα. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπουμε το ρίσκο του 

ανταγωνισμού και καλλιεργούμε την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη μέσα 

στην ομάδα. 

Therapeutic benefits of body percussion, A.A Romero-Naranjo, J.A. Jauset-

Berrocal, F.J. Romero- Naranjo, A. Liendo- Cardenas 

Los instrumentos musicales utilizados en musicoterapia, Aznar Sanchez 

Cerebro y musica, Jauset J.A.    

2.8 Ενίσχυση της μνήμης των ηλικιωμένων μέσω του Body 

percussion 

Η μουσική και η κίνηση προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα στην υγεία 

και τον συναισθηματικό χαρακτήρα τον ηλικιωμένων ανθρώπων. Η έλλειψη 

συγκέντρωσης και μνήμης είναι συχνά φαινόμενα που δημιουργούνται από 

διαδικασία της γήρανσης που με τη σειρά της προκαλεί κούραση, 

προβλήματα ισορροπίας και απώλεια μνήμης. Η άνοια με τη σειρά της 

επηρεάζει σημαντικές λειτουργίες και αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά 

συμπτώματα. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως αυτή η αρρώστια είναι 

αναστρέψιμη ανάλογα με την πηγή της.  Υπάρχουν αρκετά είδη άνοιας τα 

οποία χωρίζονται σε κατηγορίες. Η φλοιώδης άνοια είναι αυτή που 

προκαλεί τον εκφυλισμό των εγκεφαλικών κυττάρων και έχει ως 

αποτέλεσμα οι ασθενής της να έχουν αμνησία, αφασία, απραξία και 

δυσκολίες στην υπάρχουσα μνήμη τους όπως η νόσο του Alzheimer. Η 

ημιφλοιώδης άνοια που μειώνει τη λευκή και γκρίζα ουσία στον εγκέφαλο 

μας με αποτέλεσμα να εξασθενούν συγκεκριμένες συνδέσεις από τμήματα 
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του εγκεφάλου μας. Οι ασθενής της παρουσιάζουν αλλαγές στα επίπεδα 

επίγνωσης τους και στις ικανότητες χειρισμού τους. Ακόμα έχουν δυσκολία 

στην επεξεργασία πληροφοριών, ψυχοσωματικές καθυστερήσεις, δυσκολίες 

στο να θυμηθούνε πληροφορίες και την ικανότητα να αντιμετωπίζουν 

περίπλοκα προβλήματα. Όλα αυτά μπορούν εν τέλει να προκαλέσουν 

κατάθλιψη, απάθεια, Parkinson’s και παράλυση.  Η αξονική άνοια είναι ένα 

ακόμα είδος που προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην συγκράτηση 

πληροφοριών, αποπροσανατολισμό, αμνησία και απροσεξία. 

Μέσα από είδη ασκήσεων του body percussion τα επίπεδα της 

συγκέντρωσης μπορούν να βελτιωθούν, όπως και η προσοχή, η μνήμη και 

ο διαχωρισμός του άνω και κάτω μέρους του σώματος. Οι 

χρησιμοποιούνται διαφορετικά είδη ασκήσεων ανάλογα με την ασθένεια και 

τα αποτελέσματα που επιδιώκουμε να επιτύχουμε. Μέσα από 

προγράμματα ασκήσεων τα οποία είναι εφικτά από άτομα ανεξαρτήτως 

ηλικίας καθώς απαιτούν λίγο χρόνο και δεν εξουθενώνουν τους ασθενείς 

μπορεί να βελτιωθεί η προσοχή, η συγκέντρωση, η μνήμη και 

συγκεκριμένες εγκεφαλικές λειτουργίες. Μέσα από ασκήσεις body 

percussion υπό την μεθοδολογία μεθόδων όπως η BAPNE οι ηλικιωμένοι 

άνθρωποι μπορούν να αποκτήσουν ξανά την ικανότητα να διατηρούν την 

προσοχή τους για ένα χρονικό διάστημα. Ακόμα μπορεί να βελτιωθεί η 

επιλεκτικότητα τους ή και να καταφέρουν να κάνουν δυο πράγματα 

ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας και τα δύο τμήματα του εγκεφάλου τους. Με 

τον καιρό μπορεί να βελτιωθεί η προσοχή τους τόσο ώστε να 

συγκεντρώνονται στην ακοή, την όραση ή σε άλλα ερεθίσματα. Είναι 

σημαντικό να αναφερθεί πως βελτιώνεται ακόμα η διάθεση αυτών των 

ατόμων και αποκτάνε τη θέληση να συμμετέχουν σε ενεργές 

δραστηριότητες, έτσι βελτιώνεται η ποιότητα της ζωής τους. 

Body percussion and memory for elderly people through the BAPNE 

method, Francisco Javier Romero-Naranjo 

Introduction to the interactive learning environment of body music, Bulut M. 

2.9 Body percussion και δυσλεξία  

Η δυσλεξία είναι μια από τις πιο κοινές μαθησιακές διαταραχές που 

επηρεάζουν τους μαθητές στις μέρες μας. Χαρακτηρίζεται από μια 
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συγκεκριμένη καθυστέρηση στο διάβασμα, το γράψιμο, καθιστώντας το ένα 

πρόβλημα το οποίο σε δυσκολεύει στη συζήτηση, την ανάλυση και την 

απομνημόνευση γραμμάτων ή κειμένων. Τα κύρια χαρακτηριστικά που 

αντιμετωπίζουν άτομα με δυσλεξία είναι τα εξής. Δυσκολίες και αντιληπτά 

λάθη με οπτικό ή γλωσσικό περιεχόμενο, σε αντιληπτές και μηχανικές 

λειτουργίες, στην αντίληψη ακουστικών λαθών, στην οπτική μνήμη και με 

δυσκολίες στην ακρόαση. Δυσκολίες και λάθη στην ανάγνωση και τη 

μετάφραση. Έλλειψη προσοχής, όταν διαβάζει πρέπει να δίνει έμφαση σε 

αυτό που κάνει, ακόμα έλλειψη κατανόησης σε περίπλοκες φράσεις και 

κείμενα. Δυσκολίες στη γραφή, με κατακερματισμό φράσεων και λέξεων. Η 

έλλειψη συγκέντρωσης και προσοχής και άλλα είδη ανασφάλειας οδηγούνε 

σε προσωπικά χαρακτηριστικά (Romero-Naranjo, 2012). Τα παιδιά με 

δυσλεξία παρουσιάζουν ένα πρόβλημα στις διαδοχικές διαδικασίες, οι 

οποίες είναι υπεύθυνες για την φωνητική κωδικοποίηση που διαχειρίζονται 

στον κροταφικό λοβό. Έχοντας μια έλλειψη στην νοητική μνήμη μιας σειράς 

από ήχους ή γραμμάτων δημιουργεί προβλήματα στη διάρθωση του λόγου 

ενός κειμένου ότι αυτή η διαδικασία εμπεριέχει μια απαραίτητη συνοχή. 

Το body percussion μπορεί να προσφέρει μέσα από ασκήσεις βελτίωση στη 

συγκέντρωση, την προσοχή, την μυϊκή και τη σωματική μνήμη, τη ρυθμική 

μνήμη, δεξιότητες και έλεγχο των κινήσεων, συναισθηματική υποστήριξη, 

ομαδικότητα, κίνητρο και ενεργοποίηση όλων των εγκεφαλικών τομέων που 

σχετίζονται με τα παραπάνω. Όλοι αυτοί οι παράγοντες βοηθάνε την 

ανάκτηση μνήμης, την έλλειψη συγκέντρωσης, γραφικές-οπτικές-λεκτικές 

δυσκολίες, τις ανασφαλείς κινήσεις και τα συναισθηματικά προβλήματα. Οι 

ασκήσεις συνδυάζουν την γλώσσα, τη μελωδία και το ρυθμό, τα οποία όλα 

μαζί προσφέρουν ενίσχυση στα γλωσσικά, νευρολογικά και κινητικά 

χαρακτηριστικά. Η μουσική και οι διαδοχικές κινήσεις σχηματίζουν κινητικά-

σωματικά, λεκτικά και οπτικά δομικά χαρακτηριστικά που οργανώνουν τη 

νοητική διαδικασία. 

Body percussion and dyslexia. Theoretical and practical contribution 

through the BAPNE method, Natalia Crespo Colomino, Francisco Javier 

Romero Naranjo 

Science & art of Body percussion, Romero-Naranjo 
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3. Σολίστες, Σύνολα και διοργανώσεις του Body 

percussion 

3.1 KEITH TERRY 

Ο Keith Terry είναι ένας κρουστός/ρυθμικός χορευτής του οποίου η εργασία 

εμπεριέχει ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών παραστάσεων που 

περιλαμβάνουν τη μουσική, το χορό, το θέατρο και τις παραστασιακές 

τέχνες τα οποία συνδυάζοντας τα όλα μαζί δημιουργεί ένα καλλιτεχνικό 

θέαμα που σπάνια συναντάει κανείς. Ως ένας αυτοαποκαλούμενο μουσικός 

του body percussion χρησιμοποιεί ως μουσικό όργανο το παλαιότερο 

μουσικό όργανο στον κόσμο, το ίδιο του το σώμα, καθώς και τα βασικά της 

εξερεύνησης του, την ανάμειξη παραδόσεων και το συγχρονισμό ρυθμικών 

μοτίβων και κινήσεων. 

Ξεκίνησε τη μουσική του πορεία ως κρουστός οργανοπαίχτης της jazz αλλά 

με τον καιρό άρχισε να παίζει τα ρυθμικά του μοτίβα με τις παλάμες του και 

τα πόδια του. Σύντομα τα κρουστά γίνανε χορός, το σώμα του ένα όργανο 

και το δικό του είδος μουσικής εμφανίστηκε. Οι επιρροές του προέρχονται 

από τις παραδώσεις της Ιαπωνίας του Μπαλί, της Βόρειας Αμερικής και της 

Αιθιοπίας. Η δουλειά είναι περισσότερο γνωστή από τα σολιστικά του έργα, 

τα οποία έχουν παρουσιαστεί στην Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και σε 

φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο.  Έχει συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες και 

έχει δημιουργήσει γκρουπ και φεστιβάλ σχετικά με το body percussion. 

Συνηθίζει να  δημιουργεί project με άτομα από πολλούς διαφορετικούς 

μουσικούς κλάδους σχηματίζοντας νέα θεάματα για τον κόσμο. Ως 

μουσικός, παραγωγός και συνθέτης έχει δημοσιεύσει πέντε άλμπουμ και 

τρία βίντεο. Έχει εμφανιστεί στο ραδιόφωνο και έχει δημιουργήσει μερικά 

soundtrack για ταινίες και διαφημίσεις.  

Ως δάσκαλος έχει διεξάγει ομαδικά μαθήματα, εργαστήρια, ειδικές 

παρουσιάσεις σε φεστιβάλ και σε μουσικά και χορευτικά προγράμματα 

πανεπιστημίων. Έχει πάρει αρκετά βραβεία για τη δουλειά του  από τους 

national endowment of the arts, Asian Cultural Council, Meet the 

Composer’s International Collaborations, Arts International and the 

California Arts Council και άλλα. Το όραμα του είναι να γεφυρώσει τη 

μουσική με το χορό κάτι που έχει τουλάχιστον τέσσερις δεκαετίες που το 
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ξεκίνησε. Ακόμα  έχει διδάξει σε σεμινάρια που αφορούν τη μουσική και το 

χορό, την εσωτερική ακοή, τον συγχρονισμό, το σωστό timing στη μουσική 

και τη διαπολιτισμική επικοινωνία μέσα από τη μουσική. Είναι ακόμα 

ιδρυτής του προγράμματος Crosspulse και του International Body Music 

Festival, ένα ετήσιο εξαήμερο φεστιβάλ που ανακαλύπτει τη γλώσσα της 

μουσικής του σώματος από κουλτούρα σε κουλτούρα. Το Crosspulse είναι 

ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ασχολείται με την καταγραφή και 

την εκμάθηση διαπολιτισμικών τεχνών που έχουν σχέση με τη μουσική και 

το ρυθμό και την δημιουργία παραστάσεων με αυτές. To International Body 

Music Festival ιδρύθηκε το 2008 παρουσιάζει σύγχρονη και παραδοσιακή 

μουσική του σώματος (body percussion), καθώς και συνεργασίες, 

εργαστήρια, εκπαιδευτικές διαλέξεις, παρουσιάσεις, σχολικά προγράμματα, 

διδασκαλία εκπαιδευτικών και μικρότερα φεστιβάλ. Έχουν διοργανωθεί 

φεστιβάλ στην Αμερική, την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Τουρκία και τη Βραζιλία. 

Crosspulse.com 

3.2  Stomp (theatrical show) 

Οι Stomp είναι μια ομάδα κρουστών, η οποία εδρεύει στην Αγγλία. 

Χρησιμοποιεί ως μέσω μουσικής το σώμα, καθημερινά αντικείμενα και 

δημιουργούνε παραστάσεις με ακροβατικά, παντομίμα και ρυθμικά μοτίβα. 

Το γκρουπ δημιουργήθηκε από τους Luke Cresswell, John MCAuley  και 

Steve McNicholas στο Brighton το 1991. Ξεκίνησαν ως ένα μικρό 

συγκρότημα και μια θεατρική ομάδα παρουσιάζοντας μια σειρά από 

κωμικές μουσικές παραστάσεις του δρόμου στο φεστιβάλ του Εδιμβούργου. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας απέκτησαν δύο άλμπουμ και κάνανε 

μια περιοδεία στην Ευρώπη, επίσης ένα μέρος από την παράσταση τους το 

χρησιμοποιήσανε σε μια διαφήμιση της μπύρας Heineken. 

Ανάμεσα στις χρονιές 1987 και 1990 σκηνοθετήσανε τέσσερις μεγάλης 

κλίμακας εξωτερικές παραστάσεις, ανάμεσα σε αυτές και το “Beat the 

Clyde”.  Όλες η παραστάσεις εμπεριείχανε μεγάλες μπάντες κρουστών 

φτάνοντας έως τον αριθμό των εκατόν είκοσι ατόμων. Το καλοκαίρι του 

1991 χρηματοδότησαν και σκηνοθέτησαν το αρχικό Stomp show, 

παρουσιάζοντας το στο Bloomsbury Theatre στο Λονδίνο και κάνοντας της 

πρεμιέρα του στο Εδιμβούργο, όπου και απέσπασε πολλές θετικές κριτικές. 
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Αρχικά η ομάδα ξεκίνησε με εφτά άτομα φτάνοντας τους οχτώ την άνοιξη 

του 91’. Από το 1991έως το 1994 παίξανε σε πολλές παραστάσεις σε όλων 

των κόσμο, κερδίζοντας βραβεία όπως “Best Entertainment Award” και 

“Best Choreography Award in a West End show”. Έπειτα συνέχισαν με 

σημαντικές εμφανίσεις στην Αμερική, μια ταινία , αρκετά ακόμα βραβεία, 

πολλές παραστάσεις σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη και Λας Βέγγας καθώς και στο 

Συντνεϊ και στο κλείσιμο των καλοκαιρινών Ολυμπιακών αγώνων το 2012 

στο Λονδίνο. 

“Stomp comes to The Mayflower this September” Music & Culture News 

Mister roger’s Neighborhood “Mad Feelings” 

Stomponline.com 

3.3 Barbatuques 

Είναι μια ομάδα μουσικών από τη Βραζιλία η οποία έχει ως κύριο μέσω 

μουσικής το body percussion. Δημιουργήθηκε το 1995 από τον Fernando 

Barba. Δημιουργούνε τραγούδια και παραστάσεις αποκλειστικά με το body 

percussion και τη φωνή τους. Έχουνε ηχογραφήσει 7 cd, έχουν συμμετέχει 

στη μουσική ταινιών και συμμετείχαν στο κλείσιμο των Ολυμπιακών 

Αγώνων του Ρίο το 2016. Η ομάδα αποτελείτε από δεκαπέντε άτομα. 

Andre Hosoi  

Μουσικός, συνθέτης και δάσκαλος καλλιτεχνικών είναι  ο κύριος 

συντονιστής του συγκροτήματος και μέλος από τον αρχικό σχηματισμό του. 

Η τελευταίες του δουλειές αποτελούνται από τραγούδια της ταινίας Rio 2 και 

τη μουσική για το παιχνίδι Angry Birds Rio 2. Ακόμα έχει γράψει μουσική για 

αρκετές ταινίες και show.  

Charles Raszl 

Είναι κιθαρίστας, θεατρικός και μουσικός παραγωγός, συνθέτης και 

διασκευαστής. Από το 2013 διδάσκει για την κουλτούρα της Βραζιλίας στο 

ινστιτούτο Brincante. Έχει κάνει έρευνες για της τεχνικές του body 

percussion και τους παραδοσιακούς Βραζιλιάνικους χορούς. Ακόμα 

διοργανώνει σεμινάρια σε αρκετές χώρες όπως Γερμανία, Πολωνία, Ιταλία 
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και Τουρκία παρουσιάζοντας και διδάσκοντας  το έργο της έρευνας του, 

καθώς και τεχνικές του body percussion (gumboot, American tap dance, 

Hambone). 

Tais Balieiro  

Είναι χορεύτρια με κλακέτες και κρουστή. Είναι μέρος της ομάδας από το 

2013 ενώ ξεκίνησε να συμμετέχει σε παραστάσεις μαζί τους από το 2012. 

Ακόμα είναι χορογράφος και έχει συμμετάσχει σε σημαντικά σεμινάρια σε 

όλο τον κόσμο για χορευτές με κλακέτες. Γνώρισε το body percussion στην 

Ισπανία όπου και συμμετείχε σε αρκετές ομάδες. 

Andre Venegas 

Έχει συμμετάσχει σε πολλά σεμινάρια στη Βραζιλία και όλο τον κόσμο 

διδάσκοντας σε μεγάλη πληθώρα ατόμων και ηλικιών από παιδιά έως 

άτομα τρίτης ηλικίας. Έχει συμμετάσχει σε πολλά μιούζικαλ και ήτανε 

βοηθός σκηνοθέτη στο “Cia de Artes” το 2002. 

Fernando Barba 

Είναι συνθέτης, ιδρυτικό μέλος της ομάδας και σκηνοθέτης μιούζικαλ στην 

ομάδα. Διεξάγει σεμινάρια που αφορούν την μουσική του σώματος, το 

ρυθμό, τη δυναμική και την τεχνική. Έχει συνεργαστεί με πολλούς 

καλλιτέχνες στον τομέα του body percussion και έχει συμμετάσχει στο 

International Body Music Festival.  

Flavia Maia 

Είναι μουσική εκπαιδευτικός και έχει ενσωματωθεί στην ομάδα το 2002. 

Έχει σπουδάσει κρουστά, βιολί, πιάνο, τραγούδι και Βραζιλιάνικο χορό. 

Είναι δασκάλα μουσικής εκπαίδευσης για παιδιά και έχει ανεβάσει πολλά 

έργα μουσικής με παιδιά. Έχει γράψει πολλά παιδικά τραγούδια τα οποία 

έχουν και στοιχεία του body percussion.  

Giba Alves 

Είναι ντράμερ, παραγωγός μουσικής και ιδρυτικό μέλος του 

συγκροτήματος. Εργάζεται ως συνθέτης και εκπαιδευτικός και είναι 

υπεύθυνος για την επικοινωνία της ομάδας. Έχει διδάξει σε σεμινάρια σε 
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χώρες της Αμερικής, της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. Έχει 

εργαστεί σε ομάδες με άλλους σολίστες του body percussion. Τέλος ήτανε 

μουσικός και συνθέτης στο πρόγραμμα “Lets Improvise”. 

Helo Ribeiro 

Είναι ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος, τραγουδίστρια και διδάσκει 

τακτικά σε εργαστήρια στη Βραζιλία και όλο των κόσμο. Έχει τραγουδήσει 

σε όπερες, θεατρικές παραστάσεις και έχει γράψει βιβλία για το τραγούδι. 

Joao Simao 

Είναι εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής και μέσα από το συγκρότημα διεξάγει 

έρευνες που αφορούν τη σωματική άσκηση και το body percussion. Έχει 

εργαστεί ως ακροβάτης χορευτής capoeira και μουσικός Βραζιλιάνικων 

κρουστών σε αρκετές ομάδες. Από το 2003 εργάζεται ως δάσκαλος 

capoeira και δραστηριοτήτων τσίρκου.  

Lu Cestari 

Είναι τραγουδίστρια φλαουτίστρια και εκπαιδευτικός, είχε συμμετάσχει στην 

ομάδα το 2000 με 2001 και επέστρεψε το 2011. Είναι διερμηνέας και 

ετοιμάζει τα σχέδια της ομάδας. Συμμετέχει σε παιδικές παραστάσεις και σε 

πολλά φωνητικά σύνολα. 

Lu Horta 

Είναι μια από τους ιδρυτές της ομάδας, τραγουδίστρια και τραγουδοποιός. 

Είναι καταρτισμένη εκπαιδευτικός στη φωνητική και έχει γνώσεις για τη 

θεραπεία της φωνής, το ρυθμό, τη φωνητική τέχνη και το body percussion. 

Mairah Rocha 

Ξεκίνησε τις μουσικές της σπουδές από παιδί σπουδάζοντας πιάνο, κιθάρα, 

φυσαρμόνικα, τραγούδι και κρουστά. Έχει συμμετάσχει σε πολλά γκρουπ 

ως βοηθητική τραγουδίστρια, γνωρίζοντας πολύ καλά τη μουσική reggae. 

Marcelo Pretto 
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Είναι αυτοδίδαχτος μουσικός και μέλος της ομάδας από το 1999. Έχει κάνει 

έρευνα επάνω στην παραδοσιακή βραζιλιάνικη μουσική για πάνω από 15 

χρόνια. Έχει συμμετάσχει σε πολλές συναυλίες και έχει οργανώσει ο ίδιος 

αρκετές επάνω στη μουσική samba, συμμετείχε σε πολλές δισκογραφικές 

δουλείες καλλιτεχνών και έχει κερδίσει βραβείο ερμηνείας. Διοργανώνει 

σεμινάρια στη Βραζιλία που αφορούν τους παραδοσιακούς Βραζιλιάνικους 

ρυθμούς.  

Mauricio Maas 

Έχει διεξάγει έρευνες όσον αφορά τις μουσικές γλώσσες και τους τρόπους 

καταγραφής τους, έχει συμμετάσχει σε θεατρικά έργα ως μουσικός 

ηθοποιός, για την παραγωγή μουσικών εφέ και έχει γράψει μουσική για τον 

κινηματογράφο. 

Renato Epstein 

Είναι κιθαρίστας συνθέτης και καθηγητής από το 1989. Είναι μέρος της 

ομάδας από την ίδρυση της και έχει συμμετάσχει σε παραστάσεις και 

σεμινάρια στη Βραζιλία και στο εξωτερικό από τότε. Είναι υπεύθυνος για τα 

τεχνικά θέματα της ομάδας και για της σχέσεις της ομάδας με το εξωτερικό. 

Έχει γράψει μουσική για παιδιά και για παιδικές ταινίες. 

   Nova democrasia Sons do corpo ao ritmo do Barbatuques 

International Body music festival 2008 Crosspulse-Artist 

Barbatuques.com 

 

 

 

  



37 
 

4. Παρτιτούρα  

 

Σημειογραφία 

 

-Οι λέξεις στην αρχή δείχνουν σε ποιο σημείο του σώματος χτυπάνε 

τα χέρια και ποιο από τα δύο μας χέρια χρησιμοποιούμε . Στην 

περίπτωση που αναφέρεται η λέξη «πόδια» σημαίνει πως παίζουμε 

τα ρυθμικά με τα πόδια μας.π.χ.

 
- Οι ουρές δείχνουν σε ποιο σημείο του σώματος χτυπάμε, έχοντας 

ως κεντρικό άξονα το κεφάλι χωρίζουμε το σώμα μας σε δύο μέρη 

δεξί και αριστερό.π.χ.

   
-Τα γράμματα Α,Β,Γ,Δ δείχνουν τον χωρισμό των εκτελεστών σε 

ομάδες. 
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-Στο επάνω σύμβολο της δεξιάς εικόνας η αριστερή 

παλάμη χτυπάει το δεξί χέρι. 

Στο κάτω σύμβολο η δεξιά παλάμη χτυπάει το αριστερό 

χέρι.  

 

 

 

-Τα βελάκια δείχνουν την κίνηση που πραγματοποιούν τα χέρια μας 

ύστερα από το χτύπημα τους.π.χ.

 
-Στη σελ9 χωρίζουμε τα μπούτια μας σε 4 μέρη.
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-Τα σημαδάκια που βρίσκονται μέσα σε τετράγωνα δείχνουν πως το 

χτύπημα γίνεται σε ένα διπλανό εκτελεστή ( αριστερά ή δεξιά)π.χ.
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Στη σελίδα 23 της παρτιτούρας ξεκινάμε και παίζουμε τα μοτίβα ένα ένα 

από επάνω προς τα κάτω όπως διαβάζουμε τη σελίδα, αφήνοντας κάθε νέο 

μοτίβο που παίζεται να επαναληφθεί δυο φορές πριν παίξουμε το επόμενο. 

Καθώς παίζεται και το τελευταίο μοτίβο δημιουργείται ένα τελικό 

αποτέλεσμα το οποίο ονομάζουμε Μοτίβο 9, από εκεί και πέρα όπου 

εμφανίζεται αυτό το όνομα το επαναλαμβάνουμε όσες φορές αναφέρεται. 

*Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά και την παρτιτούρα και την 

παράσταση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο  

e-mail: ksenitidis@yahoo.gr 

Στη συνέχεια ακολουθεί η παρτιτούρα.  
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