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Νικόλαος   Σολομωνιδης   

Επαγγελματική 

πείρα 

1986 – 1989   Ίδπςμα Πολιηιζμού ηος επγοζηαζιακού  ζςγκποηήμαηορ    

     βάμβακορ.  ςνοδόρ ζηην ομάδα  κλαζζικού  μπαλέηος.   Αλμά - Ατά  

 
1989 – 1990   Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο  Πολιηιζμού.  Σμήμα  μοςζικών  
      ζποςδών.   Καθηγηηήρ  ανώηεπυν  θευπηηικών.              Τσιμκέντ 
 
1990 – μέσπι  ζήμεπα  Νέο  Ωδείο  Θεζζαλονίκηρ.  Καθηγηηήρ     
      ανώηεπυν    θευπηηικών,  ανηίζηιξηρ,  θούγκαρ  και  ενοπσήζηπυζηρ 
1991 – μέσπι  ζήμεπα    ύγσπονο  Ωδείο  Θεζζαλονίκηρ.  Καθηγηηήρ    

      ανώηεπυν   θευπηηικών,  ανηίζηιξηρ,  θούγκαρ  και  ενοπσήζηπυζηρ 

2003 – μέσπι  ζήμεπα    Γημοηικά  υδεία  Γπάμαρ   και,  μέσπι 2007,  
Νάοςζαρ. 

 Καθηγηηήρ   ανώηεπυν  θευπηηικών, ανηίζηιξηρ, θούγκαρ     

        και  ενοπσήζηπυζηρ. 

     ςνεπγαζία  για  μικπό  σπονικό  διάζηημα  και  με  άλλα  υδεία  ηηρ     

    Θεζζαλονίκηρ  (Βοπείος  Δλλάδορ,  Θεπμαφκό,  Πςθαγόπειο)  

 

1997 – 2006  Απιζηοηέλειο  Πανεπιζηήμιο  Θεζζαλονίκηρ.   

Γιδάζκυν  ζύμθυνα  με  ηο  ΠΓ. 407   ηα  μαθήμαηα  ζηοισεία   
ανηίζηιξηρ,  ηεσνικήρ  θούγκαρ  και  απμονίαρ  ζε  διάθοπερ  πεπιόδοςρ  

  

2001   Μέλορ  ηηρ  κπιηικήρ  επιηποπήρ  ηος  διεθνούρ  διαγυνιζμού  
ζύνθεζηρ      

       OPERA  PRIMA  EUROPA -   Ρώμη  Ιηαλία   

Σπουδές 1970 – 1977  Παιδική  ζσολή  μοςζικήρ  ηος  Σζιμκένη.  Σάξη  πιάνος   

  

1978 – 1982  Μοςζικό  κολλέγιο.  σολή  θευπηηικών.   Πηςσίο  
θευπηηικών  με  ηιρ  ειδικόηηηερ : 

     Καζεγετής σοιυέδ,  κοσσηθής ιογοτετλίας  (ηστορία  κοσσηθή)  θαη   

     γεληθού  υορτεπηάλο                                                     Τσιμκέντ 

 

1982 – 1989 (με  διακοπή  1983 – 1985  λόγυ  ζηπαηιυηικήρ  θηηείαρ).     

     Conservatoire  «Kurmangazi»  ηηρ  Αλμά – Ατά.  

     σολή  μοςζικολογίαρ και πιάνος.    Έδπα ζύνθεζηρ,  ηάξη ηος    

      professor   Α.    Βichkov. 

     Γίπλυμα  ζύνθεζηρ  με  ηη  διπλυμαηική  επγαζία - ςμθυνική  
ζοςίηα  «Δλληνικό  ¨Όπαμα»    (Α΄ εκηέλεζη  ζηην  Δλλάδα  από  ηην  
κπαηική  οπσήζηπα  Θεζζαλονίκηρ  ςπό  ηη  διεύθςνζη  ηος  κ.  Κάπολος  
Σπικολίδη  ηο  Νοέμβπιο  ηος  1990΄) με  βαθμό άπιζηα  παμτηθεί  και με  
ηηρ    παπακάηυ  ειδικόηηηερ: 

     α) σσλζέτες, 



     β)   θαζεγετής  κοσσηθώλ ζεωρετηθώλ καζεκάτωλ 

 

Σεμινάρια                             α)   ζύνθεζηρ  με  ηοςρ  S.  Slonimsky   και  E.  Denisov 

β)   μοζικολογίαρ  με  ηον   Nazaikinsky   

Υποτροφίες 

       και 

  διακρίσεις  

 

1987 – 1989  Σιμηηική   ςποηποθία  Brusilovsky  λόγυ  άπιζηυν          
επιδόζευν   ζηιρ  ζποςδέρ 

1986 -  Tιμηηική  διάκπιζη  ζηο  Πανζοβιεηικό  διαγυνιζμό  ζύνθεζηρ               
ηυν    νέυν   ζςνθεηών  για  ηο  θυνηηικό   κύκλο  για  mezzo  – soprano  
και   πιάνο  «Πένηε  ηπαγούδια  ηος  Φ. Γ. Λοπκα»   

Δημοσιεύσεις            Δκδόθηκε  από  ηον  εκδοηικό  οίκο  «Φίλλιπορ  Νάκαρ»   ηο    

εγσειπίδιο  «Η  βάζη  ηηρ  ηονικήρ  απμονίαρ»  και  ζε  ζςνεπγαζία με ηον κ. Γ. 
Θέμελη  ηο  εγσειπίδιο «Δθαπμοζμένη Απμονία» 

                     

 


