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Today's Event
Is it the first time you attend a classical/contemporary
music concert?

Yes No

What has decided you to come to this concert?
You may tick several answers off.

It was free The location The music

The

composer(s)
The work(s)

The orchestra

or performers

To accompany

someone I

know

Other

If 'other', precise:

Did you come today?

On your

own

With a

friend

With my

partner

With my

family and

children

With a

group of

people

(other than

family)

Your musical preferences and activities

What are your favorite musical genres?
You may tick several answers off.

Jazz Classic rocj or Oldies
Alternative or indie

rock

Pop Latin music or salsa World music

RnB Rap, hip hop
Electronic music,

techno

Classical

music-Baroque

Classical

music-Symphony

Classical

music-Contemporary

(Boulez...)

New music-Minimalism

(Glass...)
Chanson Opera

Metal Reggae Other

How often di you attend
concerts (any genre)?

Never

Once a

year or

less

More

than

once a

year

More

than

once a

month

More

than

once a

week

Your Profile
You are

A man A woman

When were you born?

What is your nationality?

French Other

If 'other', precise:

What is your music education?

None Some private lessons

Music

school-Classical
Music school-Jazz

Music school-Except

Classical and Jazz

What is your highest degree?

None
Less than high

school

Professional

degree

High school

degree

Professional

higher education

degree

BA

MA, MSc (4yr) MA, MSc (5yr) PhD, MD

Do you play any music instrument?

None Piano Guitar Violin Voice Other

What's your email?
Your email will never be used for commercial purposes.

This survey will help Onassis Cultural Centre and Ircam-Centre Pompidou (Paris) know more about your preferences and
attitudes towards contemporay (classical) music. No commercial use of your answers will be made.
Please send your comments and inquiries to: comm-rp@ircam.fr

What are your favorite music genres? How often do you attend

Why did you decide to come to this concert?

rock
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Η σηµερινή εκδήλωση
Είναι η πρώτη φορά που έρχεστε σε συναυλία
κλασσικής/σύγχρονης µουσικής;

αι Όχι

Τι σας κινητοποίησε να έρθετε στη σηµερινή συναυλία;
Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα.

Ήταν δωρεάν Η τοποθεσία Η µουσική

Οι συνθέτες Το έργο (s)
Η ορχήστρα ή οι
καλλιτέχνες

Για να συνοδέψω
κάποιον που
ξέρω

Άλλο

Αν άλλο, περιγράψτε:

Ήρθατε σήµερα µε…
ανέναν Έναν φίλο/η

Τον/ην σύντροφό
µου

Την οικογένειά
µου

ε µια οµάδα
ανθρώπων (όχι
οικογένεια)

Οι µουσικές σας προτιµήσεις
Ποια είδη µουσικής προτιµάτε;
Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα.

Τζαζ λασσική ροκ Εναλλακτική/ indie rock

Pop άτιν ή σάλσα ∆ιεθνής µουσική

RnB Ραπ, χιπ-χοπ Ηλεκτρονική µουσική,

techno

λασσική-µπαρόκ λασσική -Συµφωνική λασσική -Σύγχρονη
(Boulez,…)

Σύγχρονη
ινιµαλιστική µουσική

(Glass…)

Σανσόν Όπερα

έταλ Ρέγκε Άλλo

Πόσο συχνά παρακολουθείτε
συναυλίες;

Ποτέ
ια φορά το

µήνα ή
λιγότερο

Πάνω από µια
φορά το
χρόνο

Πάνω από µια
φορά το µήνα

Πάνω από µια
φορά την
εβδοµάδα

Το προφίλ σας
Είστε...

Άντρας Γυναίκα

Ηµεροµηνία Γέννησης

Εθνικότητα
Γαλλικά Άλλo

Αν άλλο περιγράψτε:

Η µουσική σας εκπαιδευση
αµία διαίτερα µαθήµατα
ουσικό σχολείο

/Ωδείο-κλασσικές σπουδές
ουσικό σχολείο/Ωδείο

–Τζαζ
ουσικό

σχολείο/Ωδείο-γενικές
σπουδές

Μορφωτικό επίπεδο:

ανένα Απόφοιτος/η
Γυµνασίου

Απόφοιτος/η
ΕΠΑ.

Απολυτήριο
υκείου ∆ίπλωµα .Ε. .

Πτυχίο τριετούς
φοίτησης

Πτυχίο εταπτυχιακό ∆ιδακτορικό

Παίζετε κάποιο όργανο;

Όχι Πιάνο ιθάρα Βιολί
Τραγούδι Άλλο

Το email σας:
∆εν θα χρησιµοποιηθεί για διαφηµιστικούς σκοπούς.

This survey will help Onassis Cultural Centre and Ircam-Centre Pompidou (Paris) know more about your preferences and
attitudes towards contemporay (classical) music. No commercial use of your answers will be made.
Please send your comments and inquiries to: comm-rp@ircam.fr
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Αυτή η έρευνα θα βοηθήσει το Ircam-Centre Pompidou και την Στέγη του Ιδρύµατος Ωνάση να µάθει περισσότερα για τις 
προτιµήσεις σας για την σύγχρονη (κλασσική) µουσική. Οι απαντήσεις σας δεν θα χρησιµοποιηθούν για διαφηµιστικούς 
σκοπούς.
Παρακαλούµε στείλτε τα σχόλιά και αιτήµατά σας στο: comm-rp@ircam.fr


