Έρωτος Ημέρα
Λαλούν τ’ αηδόνια

Ο γιός της Αφροδίτης και του Ουρανού ή του Άρη (κανείς δεν έμαθε ποτέ),
της Ίριδας και του Ζέφυρου, του Πόρου και της Πενίας, χτύπησε την πόρτα
σου. Εσύ φτωχός πλην τίμιος εραστής. Η οικογένειά της δυστυχώς δε σε
θέλει και έκλεισε την αγαπημένη σου σε οικία συγγενή. Γράμμα σου έστειλε
κρυφά και ελπίδα δε σου δίνει, να καταφέρεις από εκεί να την κλέψεις.
Κουράγιο όμως σου ζητά, με μια καντάδα του τραγουδιού που αγαπά. Το
ραβασάκι γράφει:
Αγαπημένε μου, έμαθα πως ο πατέρας μου, σε σπίτι άλλο θα με πάει.
Κρυμμένος θα ΄μαι θησαυρός, σε πλούτη ανάμεσα πολλά.
Μ΄αγάλματα να με φυλούν, και να καραδοκούν, γύρω από το μπαλκόνι.
Βάλε τ’ αηδόνια να λαλούν, φώναζε να σ΄ ακούσω,
ρόδα ν’ ανθίσουν να μεθώ, και στο φεγγάρι να μιλώ.
Θα μου ‘ρχεται να τρελαθώ, και πίσω απ΄τις γρίλιες θα κοιτώ.
Και θα σε καμαρώνω. Ναύτες αγάπη μου να δω. Ναύτες και καπετάνιο.
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ 80
ΕΥΡΕΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΟΥ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ Η ΚΟΡΗ (ΒΑΘΜΟΙ 30)
ΤΡΑΓΟΥΔΑΜΕ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑ Η ΚΟΡΗ (ΒΑΘΜΟΙ 30)
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΟΠΩΣ Η ΚΟΡΗ ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΚΑΜΑΡΩΝΕΙ (ΒΑΘΜΟΙ 10)
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΕΓΧΟΔΡΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (ΒΑΘΜΟΙ 10)
*Η συλλογή βαθμών για κάθε ένα μέρος της δοκιμασίας δεν εξαρτάται από τα υπόλοιπα
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Αποθανάτισε τις συγκινητικές στιγμές σε βίντεο ενός με ενάμιση λεπτό (1’ –
1’30’’). Το βίντεο θα πρέπει να είναι ευδιάκριτο, καλής ανάλυσης και με όσο
το δυνατόν περιορισμένο τον όγκο του.
Η αποστολή του θα γίνει στο σύνδεσμο που αφορά τη συγκεκριμένη
δοκιμασία αυστηρά έως την Τρίτη 15/02/2022 και ώρα 10:00 και είναι
ο εξής:
https://www.dropbox.com/request/p2jrNpJSgF1RVetyFM1D
Πριν την αποστολή θα πρέπει να έχετε ονοματίσει όλες τις φωτογραφίες ως
εξής: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ-LALOUNTAIDONIA
Σε περίπτωση προβλήματος στην αποστολή, παρακαλούμε στείλτε το υλικό
στο email της οργάνωσης 57krymmenos@gmail.com, και με αποστολή
συνδέσμου

από πλατφόρμες

μεταφοράς

αρχείων

(file

transfer) για

περιπτώσεις μεγάλων αρχείων. Η ώρα παραλαβής που αναγράφεται στο
email, πιστοποιεί και την εμπρόθεσμη αποστολή.
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