«JAZZ IN PROGRESS», ΟΠΩΣ «WORK IN PROGRESS»
Το φεστιβάλ-θεσμός για την τζαζ μουσική και το Ηράκλειο, το Heraklion Jazz
Festival, πιστό στο θερινό ραντεβού του στο Αίθριο του ΠΣΚΗ, ανοίγει τη νέα περίοδο
εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με πέντε συναυλίες
ξεχωριστών ελλήνων καλλιτεχνών και ιδιαίτερων μουσικών σχημάτων.
Μέσα σε τρεις μέρες, το κοινό της τζαζ μουσικής θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει
πέντε συναυλίες δημιουργικών καλλιτεχνών, χαρακτηριστικά δείγματα του εύρους όχι
μόνο του ύφους της ελληνικής τζαζ σκηνής, αλλά και των απρόσμενων συνδυασμών
της με άλλα μουσικά είδη. Φέτος η κλασική αμερικανική τζαζ συνομιλεί με την
ευρωπαϊκή, με τη σύγχρονη μουσική δημιουργία και την ελληνική παράδοση, με τη
βυζαντινή και την έθνικ μουσική, την RnB της δεκαετίας του ’60, τη funky και τη soul.
Για άλλη μια φορά, το κοινό της τζαζ θα ζήσει στο Ηράκλειο τη συναρπαστική προσμονή
του αυτοσχεδιασμού από έμπειρους, καταξιωμένους και από νέους, ταλαντούχους
μουσικούς να αλληλοσυμπληρώνονται μέσα σ’ ένα κλίμα γιορτής και δημιουργίας.
Το Summer Jazz in Progress ανοίγει την αυλαία των εκδηλώσεών του την Πέμπτη
15 Σεπτεμβρίου με μια σπουδαία συναυλία από έναν παγκόσμιο έλληνα μουσικό, τον
Σωκράτη Σινόπουλο, και το κουαρτέτο του Metamodal. Την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου
συναντιούνται στη σκηνή μετά από δυόμισι χρόνια η γερμανίδα κλαρινετίστα Rebecca
Trescher και ο έλληνας κιθαρίστας Γιώργος Ταμπάκης, για να δημιουργήσουν τον δικό
τους χαρακτηριστικό ήχο, και ακολουθούν αμέσως μετά οι συνιδρυτές των Next Step, ο
κιθαρίστας Θοδωρής Κότσυφας και ο πιανίστας Γιάννης Παπαδόπουλος. Το Σάββατο 17
Σεπτεμβρίου η βραδιά ξεκινάει με ένα μοναδικό ταξίδι από την παράδοση ως την τζαζ,
με οδηγό τον Μανώλη Κουτσουνάνο και την οκταμελή μπάντα του επί σκηνής, για να
κλείσει με το ξέφρενο πάρτι των Soul Peanuts.
Την καλλιτεχνική επιμέλεια του Heraklion Summer Jazz in Progress Festival υπογράφει
η Χρυσάννα Καρέλλη.

Sokratis Sinopoulos,
quartet “Metamodal”
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022
// Αίθριο ΠΣΚΗ | 21:00

Το Summer Jazz in Progress ανοίγει την
αυλαία των εκδηλώσεων του με μια σπουδαία
συναυλία από έναν παγκόσμιο έλληνα μουσικό.
Ο δεξιοτέχνης της πολίτικης λύρας Σωκράτης
Σινόπουλος και το κουαρτέτο του παρουσιάζουν
στο κοινό του Ηρακλείου μουσικές από τα δύο
τους άλμπουμ στη γερμανική δισκογραφική
εταιρεία παγκοσμίου εμβέλειας, ECM.
Ο συνδυασμός του αρχέγονου ήχου της λύρας
με το πιάνο τρίο, οι εμφανείς επιρροές από την
ελληνική παραδοσιακή, τη βυζαντινή και την
κλασική μουσική αλλά και η ποικιλομορφία
αυτοσχεδιασμών που αντλούν έμπνευση τόσο
από τον κόσμο της τζαζ όσο και από αυτόν της
σύγχρονης μουσικής, συνθέτουν τον ιδιαίτερο
ακουστικό χαρακτήρα του κουαρτέτου, το
οποίο δημιουργήθηκε το 2011, δουλεύοντας
αρχικά με διασκευές κομματιών από τις
μουσικές παραδόσεις του ελληνικού χώρου
και σύντομα επικέντρωσε την εργασία
του πάνω σε πρωτότυπες συνθέσεις του
Σωκράτη Σινόπουλου. Το υλικό αυτό εκδόθηκε το 2015 με παραγωγό τον
Manfred Eicher από την ECM Records με τον τίτλο Eight Winds και απέσπασε
εξαιρετικές κριτικές διεθνώς. Ακολούθησε τον Μάρτιο του 2019 το δεύτερο
άλμπουμ, με τίτλο Metamodal.

Ο Σωκράτης Σινόπουλος και το κουαρτέτο του έχουν εμφανιστεί στους
σημαντικότερους πολιτιστικούς χώρους της Ελλάδας, όπως το Μέγαρο
Μουσικής Θεσσαλονίκης, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,
η Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, το Φεστιβάλ Αθηνών, καθώς και σε σημαντικά
φεστιβάλ τζαζ στην Ευρώπη, όπως τα Enjoyjazz, Jazzahead, NOSPR Katowice,
Skopje Jazz, Festival, Akbank Jazz Festival, Heidelberg Jazz Festival κ.ά.
Το παίξιμο του κουαρτέτου με τον ξεχωριστό του τρόπο, που συνδυάζει
αρμονικά τον αυτοσχεδιασμό και τη διαρκή αλληλεπίδραση μεταξύ των
μουσικών, κάνει κάθε συναυλία του σχήματος να είναι μια μοναδική εμπειρία.
Ο Σωκράτης Σινόπουλος σημειώνει σχετικά: «Για εμένα το κουαρτέτο είναι η
ιδανική ομάδα με την οποία μπορώ να εξερευνήσω καινούριες συνθετικές
ιδέες και νέες φόρμες, ενώ αυτό που εκτιμώ και απολαμβάνω περισσότερο
είναι το ότι είμαστε σε θέση να κρατάμε τη σπίθα αναμμένη με τέτοιο τρόπο που
κάθε συναυλία μας να μοιάζει σαν να είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε
για να παίξουμε μουσική μαζί».
Συντελεστές:
Σωκράτης Σινόπουλος | λύρα
Γιάννης Κυριμκυρίδης | πιάνο
Δημήτρης Τσεκούρας | μπάσο
Δημήτρης Εμμανουήλ | τύμπανα
Ηχοληψία: Γιάννης Σκανδάμης

Σωκράτης Σινόπουλος | λύρα

Δημήτρης Τσεκούρας | μπάσο

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε κλασική κιθάρα με τη Μαρία Γαλάνη και
τον Βασίλη Γρατσούνα, θεωρητικά με τον Μιχάλη Αδάμη, βυζαντινή μουσική
και δημοτικό τραγούδι με τον Γιάννη Τσιαμούλη και μουσικολογία στο
Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1988 ξεκίνησε
μαθήματα πολίτικης λύρας και λαούτου με τον Ross Daly και έγινε μέλος του
συγκροτήματος «Λαβύρινθος». Συνεργάζεται με μουσικούς από την Ελλάδα
και το εξωτερικό σε ηχογραφήσεις και συναυλίες σε όλο τον κόσμο. Μεταξύ
άλλων έχει ηχογραφήσει με τους Charles Lloyd, Jean Guihen Queyras, Ελένη
Καραΐνδρου, L’Achéron για τις εταιρίες Blue Note, ECM, Harmonia Mundi και
Fuga Libera. Το 1999 βραβεύθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού
με το Κρατικό Βραβείο Νέων Καλλιτεχνών «Μελίνα Μερκούρη».
Το 2018 εκδόθηκε το άλμπουμ του Under the Rose Tree – Tunes
from the Greek musical traditions από τη Saphrane Records,
που επιλέχθηκε ανάμεσα στα καλύτερα CD για το 2018 από την
Ένωση Κριτικών Μουσικής της Γερμανίας.
Είναι αναπληρωτής καθηγητής και διευθυντής του εργαστηρίου
Ποιητικής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έχει συνθέσει μουσική
για παραστάσεις θεάτρου και μουσικό θέατρο: Θνητοί
Θεοί – Αρχαία Ολυμπία, 13 Φεγγάρια – Μονή Δαφνίου
κ.ά. Ως καλλιτεχνικός διευθυντής παραστάσεων έχει
αναλάβει πληθώρα παραγωγών, όπως τα τρία φεστιβάλ
νέων συγκροτημάτων παραδοσιακής μουσικής «Της
Τριανταφυλλιάς τα Φύλλα - Οι Νέοι για τη Δόμνα Σαμίου»,
την παράσταση «Επέστρεφε» (αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο
Καβάφη), συναυλίες της Δόμνας Σαμίου σε όλα τα μεγάλα
θέατρα της Ελλάδας την περίοδο 2003-2011 κ.ά.

Ο Δημήτρης Τσεκούρας γεννήθηκε το 1985 στην Αθήνα. Μεγάλωσε σε
οικογενειακό περιβάλλον με έντονη μουσική δραστηριότητα, καθώς ο πατέρας
του είναι πιανίστας-ενορχηστρωτής και η μητέρα του καθηγήτρια σύγχρονου
χορού. Σε προσχολική ηλικία ξεκίνησε πιάνο και βιολί. Μεγαλώνοντας απέκτησε
επαφή με τα ελληνικά παραδοσιακά όργανα και αργότερα, στην εφηβεία,
ασχολήθηκε με κιθάρες και ντραμς, ανακαλύπτοντας τελικά την αγάπη του για
το μπάσο. Έχοντας φτάσει το επίπεδο του κλασικού βιολιού στην ανωτέρα, σε
ηλικία 20 ετών αποφάσισε να αφήσει το βιολί και να ασχοληθεί αποκλειστικά
με το κοντραμπάσο. Με καθηγητή τον Τάσο Κάζαγλη στο Ωδείο Αθηνών, πήρε
δίπλωμα με άριστα παμψηφεί μέσα σε τέσσερα χρόνια. Παράλληλα με το
ωδείο άρχισε να συμπράττει ως κοντραμπασίστας με σχήματα από τον χώρο
της παραδοσιακής και της world μουσικής, συμμετέχοντας σε πολυάριθμες
συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και σε ηχογραφήσεις δίσκων
και θεατρικές παραγωγές. Μεταξύ άλλων είναι σταθερό μέλος των Encardia
και του κουαρτέτου του Χάρη Λαμπράκη.

Γιάννης Κυριμκυρίδης | πιάνο
Ο Γιάννης Κυριμκυρίδης γεννήθηκε το 1979 στα Γιάννενα
όπου και μεγάλωσε. Ξεκίνησε σπουδές στο κλασικό
πιάνο σε ηλικία τεσσάρων ετών. Παράλληλα με τη
δραστηριότητά του ως μουσικός σπούδασε οικονομικά
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Rotterdam School
of Management. Έχει συνεργαστεί με πλήθος
καλλιτεχνών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως
οι Ara Dinkjian, Σωκράτης Σινοπουλος, Haig Yazdjian, Ελευθερία
Αρβανιτάκη, Διονύσης Σαββόπουλος, Μάνος Αχαλινωτόπουλος κ.ά.

Δημήτρης Εμμανουήλ | τύμπανα
Ο Δημήτρης Εμμανουήλ γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι
απόφοιτος του Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου Παλλήνης,
όπου μαθήτευσε δίπλα σε κορυφαίους μουσικούς
στα ελληνικά και βαλκανικά κρουστά, καθώς και στα
Ethnic, Latin και Multi Percussion. Το 1997, σε ηλικία 17
ετών, συμμετείχε ως μαθητής στους ΠανελλήνιουςΜαθητικούς-Μουσικούς αγώνες, όπου και τιμήθηκε με
ειδική διάκριση. Από την αποφοίτησή του και μετά αρχίζει
τη δραστηριότητά του, αρχικά στον χώρο της ελληνικής
παραδοσιακής μουσικής παίζοντας με χορευτικούς
συλλόγους σε φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα και
στο εξωτερικό και αργότερα συνεργάζεται με
κορυφαίους έλληνες και ξένους μουσικούς,
καθώς και πολυάριθμα μουσικά σύνολα,
τα οποία ερμηνεύουν μουσικές της
ανατολικής Μεσογείου. Σημαντική είναι
και η παρουσία του σε ηχογραφήσεις
για το θέατρο και τον κινηματογράφο.

Giorgos Tabakis
Rebecca Trescher duo
Dual Nature and Beyond
Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022
// Αίθριο ΠΣΚΗ | 21:00

βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης στα πλαίσια του Jazz In Progress
festival την Παρασκευή 16 Σεπτέμβρη, παρουσιάζοντας ένα
πρόγραμμα με τίτλο Dual Nature and beyond με συνθέσεις από το
πρώτο CD τους, καθώς και νέο υλικό που θα ηχογραφηθεί σύντομα.

Συντελεστές:
Rebecca Trescher | κλαρινέτο & μπάσο κλαρινέτο
Γιώργος Ταμπάκης | οκτάχορδη κιθάρα

Η γερμανίδα κλαρινετίστα Rebecca Trescher (Enja Records) και ο έλληνας
κιθαρίστας Γιώργος Ταμπάκης ενώνουν τις μουσικές τους αναζητήσεις σε
ένα σχήμα με τη δική του ξεχωριστή μουσική γλώσσα και εκφραστικότητα.
Το CD τους Dual Nature (έκδοση Ekfrassis Productions 2020) διακρίθηκε
διεθνώς κερδίζοντας το ασημένιο μετάλλιο στον διαγωνισμό Global Music
Awards (Silver Medal - Outstanding Achievement 2020), ήταν στη 10αδα των
καλύτερων νέων κυκλοφοριών στη διεθνή πλατφόρμα Bandcamp (best jazz
on bandcamp June 2020), στην 10αδα του περιοδικού Lifo με τις αντίστοιχες
νέες ελληνικές κυκλοφορίες (Ιούλιος 2020) και μία από τις προτεινόμενες
ανεξάρτητες παραγωγές από το Downbeat magazine (Σεπτέμβριος 2020).
Η ανταπόκριση του Dual Nature ήταν εξαιρετική, συγκεντρώνοντας θερμές
κριτικές από δημοσιογράφους, τζαζ περιοδικά, ιστοσελίδες σε Ευρώπη και
Αμερική, με πολλούς ραδιοφωνικούς σταθμούς διεθνώς να το εντάσσουν
στο πρόγραμμά τους. Στο Summer Jazz in Progress συναντώνται ξανά επί
σκηνής μετά από δυόμισι χρόνια, ξεκινώντας από το Ηράκλειο τη νέα σελίδα
της συνεργασίας τους.
Το σχήμα παρουσιάζει πρωτότυπες συνθέσεις για οκτάχορδη κιθάρα και
κλαρινέτο / μπάσο κλαρινέτο με πολύπλευρα θέματα και αυτοσχεδιασμούς,
έχοντας έντονα τα στοιχεία της σύγχρονης μουσικής και της ευρωπαϊκής
jazz. Η οκτάχορδη κιθάρα λειτουργώντας ως πλήρες πολυφωνικό όργανο,
δημιουργεί αρμονικά και ρυθμικά συμπλέγματα, προσφέροντας μια
ευφάνταστη συνοδεία για τις μελωδίες και τους αυτοσχεδιασμούς του
κλαρινέτου και του μπάσου κλαρινέτου που κινείται με τρόπο ελεύθερο και
αιχμηρό. Οι συνθέσεις ισορροπούν ανάμεσα σε μοντέρνα jazz, σύγχρονη και
ethnic μουσική, προτείνοντας τον προσωπικό ήχο και την άποψη του ντουέτου
σε ένα project χωρίς καλλιτεχνικά σύνορα.
Μετά τη βράβευση της Rebecca Trescher στα γερμανικά βραβεία Jazz
Composition of the Year 2022 και τη διεθνή απήχηση του πρόσφατου CD του
Γιώργου Ταμπάκη hEre nOw theN (Ekfrassis Productions 2021), το ντουέτο θα

Rebecca Trescher | κλαρινετίστα
Η γερμανίδα κλαρινετίστα και συνθέτης Rebecca Trescher γεννήθηκε το 1986
στο Tuebingen. Θεωρείται μια από τις πιο ενδιαφέρουσες οραματίστριες της
ευρωπαϊκής τζαζ σκηνής, ειδικά με το σχήμα της ENSEMBLE 11. Έχει λάβει
πολλά βραβεία και υποτροφίες στη μέχρι τώρα πορεία της, τα οποία την
καθιστούν ως μια από τις κορυφαίες προσωπικότητες της τζαζ στη χώρα της
και ως μουσικό με ευρεία, πανευρωπαϊκή απήχηση. Κορυφαία της στιγμή, η
φετινή της βράβευση με το πρώτο βραβείο της της Deutscher Jazzpreis για
τη «Σύνθεση της χρονιάς». Έχει συνθέσει μουσική για βωβό κινηματογράφο
(Οκτώβρης, Σεργκέι Αϊζενστάιν), και για τη Συμφωνική Ορχήστρα της Siemens
Erlangen. Έχει πτυχίο Master of Music στο τζαζ κλαρίνο και τη σύνθεση. Είναι
μέλος πολλών και διαφορετικών μικρών συνόλων και, μέσω της συνεργασίας
της με τον έλληνα κιθαρίστα Γιώργο Ταμπάκη, αντλεί νέα έμπνευση, βιώνοντας
την ανταλλαγή μουσικών γλωσσών μεταξύ της σύγχρονης κλασικής μουσικής
και της τζαζ.
Γιώργος Ταμπάκης | κιθαρίστας
Ο Γιώργος Ταμπάκης είναι κιθαρίστας και συνθέτης με την αισθητική
κατεύθυνση των συνθέσεων του να τοποθετείται στα ευρύτερα πεδία
της σύγχρονης ευρωπαϊκής τζαζ και δημιουργικής μουσικής. Από το
2007 πειραματίζεται με εναλλακτικούς τρόπους παιχνιδιού/ερμηνείας σε
επτάχορδες κιθάρες, δημιουργώντας ένα οικείο καλλιτεχνικό στυλ.
Μέσω της GT οκτάχορδης κιθάρας MOOV (κατασκευασμένη από τον Γιώργο
Μπεχλιβάνογλου) αποκαλύπτει έναν καλλιτεχνικό κόσμο πλούσιο σε
κιθαριστικές ιδέες και τεχνικές που προσφέρουν άνεση και χώρο στη μουσική
και τα ηχητικά τοπία που δημιουργούνται. Συνεργάζεται με μουσικούς από
τον ευρύτερο χώρο της τζαζ και της δημιουργικής μουσικής, συμμετέχοντας
σε διάφορα projects, συναυλίες και ηχογραφήσεις. Έχει επίσης συνθέσει
μουσική για video art, καλλιτεχνική φωτογραφία, ντοκιμαντέρ, θέατρο και
παραστάσεις σύγχρονου χορού. Έχουν εκδοθεί συνολικά 8 CD με συνθέσεις
του. Στο πιο πρόσφατο CD του, hEre nOw theN for solo 8string guitar (Efkrassis
Productions 2021) παρουσιάζει ένα σύνολο συνθέσεων και αυτοσχεδιασμών
για σόλο οκτάχορδη κιθάρα, που εστιάζουν στην ευρύτερη προσέγγιση της
σύγχρονης μουσικής, δίνοντας ένα αποτέλεσμα φρέσκο και ξεχωριστό.
Το hEre nOw theN έχει αποσπάσει περισσότερες από 40 ενθουσιώδεις
κριτικές, συνεντεύξεις, αφιερώματα από τον διεθνή μουσικό τύπο, ενώ και
τα 2 τελευταία CD Dual Nature και hEre nOw theN συμπεριελήφθησαν στο
βιβλίο για τη σύγχρονη ευρωπαϊκή τζαζ, Jazz Jams of our Times (2021) της
βρετανίδας δημοσιογράφου Debbie Burk.

Θοδωρής Κότσυφας | κιθαρίστας

thodoris kotsyfas
giannis papadopoylos
(Play the Music of the Next Step)
Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022
// Αίθριο ΠΣΚΗ | 22:00
Δύο από τους πλέον σημαντικούς και καταξιωμένους μουσικούς της
γενιάς που ξεπήδησε στα τέλη της δεκαετίας του 2000 από το Ιόνιο
Πανεπιστήμιο, εμφανίζονται στο Summer Jazz in Progress για πρώτη
φορά ως ντουέτο: ο κιθαρίστας Θοδωρής Κότσυφας και ο πιανίστας
Γιάννης Παπαδόπουλος. Οι δυο τους, χρόνια φίλοι και συνεργάτες
και αμφότεροι συνιδρυτές τού κατά πολλούς κορυφαίου σύγχρονου
ελληνικού τζαζ σχήματος Next Step, στο Ηράκλειο παρουσιάζουν
επιλογές από τη δισκογραφία του σχήματος με το οποίο ανδρώθηκαν
μουσικά και αγαπήθηκαν από το κοινό της τζαζ στην Ελλάδα.
Οι Next Step δημιουργήθηκαν το φθινόπωρο του 2011 από τέσσερις
νέους σε ηλικία ταλαντούχους μουσικούς. Οι Θοδωρής Κότσυφας,
Γιάννης Παπαδόπουλος, Ντίνος Μάνος και Βασίλης Ποδαράς
συνεργάστηκαν σε πολλά projects κατά τη διάρκεια των κοινών τους
σπουδών στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Στην Αθήνα συνάντησαν τον Ελληνο-Σουηδό Ορφέα Τσουκαλά και
μαζί δημιούργησαν την πρώτη εκδοχή του γκρουπ με όπλο το κοινό
όραμα για τη μουσική. Το 2012 κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ του
γκρουπ με τίτλο το όνομα του από την ελληνική εταιρεία Puzzlemusik.
Το άλμπουμ απέσπασε ενθουσιώδεις κριτικές κι έκανε γρήγορα το
όνομα των Next Step να ακουστεί εντός και εκτός Ελλάδας, ενώ
ακολούθησε πλήθος συναυλιών σε Φεστιβάλ και μουσικές σκηνές.
Ακολούθησαν εμφανίσεις με το σχήμα να διασκευάζει, συνοδεία
εκλεκτών special guest, μουσική των Radiohead, πριν έρθει το
δεύτερο άλμπουμ του σχήματος με τίτλο «2» τον Νοέμβρη του 2015,
όπου οι Next Step λειτούργησαν ως κουαρτέτο με τη συμμετοχή του
Tivon Penicott και του Τάκη Πατερέλη. Η μεγάλη στιγμή για το σχήμα
ήρθε δύο χρόνια πριν, όταν κέρδισε την πρώτη θέση στην κατηγορία
«small band» στο International made in NY Competition και παρουσίασε
τη μουσική του ζωντανά στο Tribeca Performing Arts Centre στο Μανχάταν
της Νέας Υόρκης, αποσπώντας πολύ θετικά σχόλια. Το φθινόπωρο του 2019
ηχογράφησαν παρουσία κοινού στο The Zoo στην Αθήνα το τρίτο τους άλμπουμ
που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2020 με τίτλο Live at Zoo.

Συντελεστές:

Θοδωρής Κότσυφας | κιθάρα
Γιάννης Παπαδόπουλος | πιάνο

Ο Θοδωρής Κότσυφας γεννήθηκε το 1985 στη Νάουσα Ημαθίας. Η
ενασχόλησή του με τη μουσική ξεκίνησε σε ηλικία 7 ετών. Το 2003 εισάγεται στο
Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου από όπου και αποφοίτησε
το 2009 στην κατεύθυνση εκτέλεσης, τζαζ κιθάρα. Το 2008 πήρε μέρος στο IASJ
(International Association of Schools of Jazz) στη Ρίγα της Λετονίας. Το 2011
μετακομίζει στη Αθήνα και έκτοτε έχει συνεργαστεί με μουσικούς όπως οι J.
D. Walter, Tivon Pennicott, Olivier Temime, Γιώργος Κοντραφούρης, Τάκης
Πατερέλης, Δημήτρης Καλατζής, Δήμος Δημητριάδης, Αλέξανδρος Δράκος
Κτιστάκης, Δημήτρης Τσάκας, Θάνος Χατζηαναγνώστου, David Lynch, Γιώτης
Κιουρτσόγλου, Σταύρος Λάντσιας, Αντώνης Ανδρέου, Γιώργος Γεωργιάδης,
Φοίβος Δεληβοριάς, Νίκος Ξυδάκης κ.ά. Είναι μέλος των “Next Step Quintet”
και το 2017 κυκλοφόρησε το προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο Conception of
Thought. Αυτή την περίοδο ετοιμάζει την καινούρια του δισκογραφική δουλειά,
ενώ ταυτόχρονα συμμετέχει σε ηχογραφήσεις και συναυλίες με διάφορα
σχήματα της ελληνικής σκηνής. Έχει διδάξει κιθάρα στα μουσικά σχολεία της
Παλλήνης του Αλίμου της Αθήνας και της Λάρισας, καθώς και σε διάφορες
σχολές και ωδεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ενώ σχεδόν κάθε χρόνο
συμμετέχει σαν εκπαιδευτής σε μουσικές κατασκηνώσεις με συμμετέχοντες
από όλο τον κόσμο.
Γιάννης Παπαδόπουλος | πιανίστας
Ο Γιάννης Παπαδόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1987. Αποφοίτησε από
το Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Παλλήνης. Όντας μέλος των
μουσικών συνόλων της Ορχήστρας Νέων της ΕΡΤ, αποφοίτησε από το Τμήμα
Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην κατεύθυνση εκτέλεσης
jazz, με καθηγητές τους Δημήτρη Καλαντζή, Γιώργο Κοντραφούρη και Δήμο
Δημητριάδη. Το 2009 εκπροσώπησε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στο 19ο Διεθνές
Συνέδριο του IASJ (International Association of Schools of Jazz) στη Λουκέρνη.
Από τον ερχομό του στην Αθήνα καθιερώθηκε αμέσως στην εγχώρια τζαζ
σκηνή ως πιανίστας, συνθέτης και ενορχηστρωτής, θεωρούμενος σαν ένα
από τα σημαντικότερα νέα πρόσωπα στο μουσικό στερέωμα. Έχει συνεργαστεί
με τους σημαντικότερους έλληνες μουσικούς της τζαζ σε δεκάδες σχήματα και
projects, ενώ έχει συνεργαστεί δισκογραφικά και συναυλιακά με καλλιτέχνες
όπως J.D Walter, Manfred Schoof, Jean-Loup Lognon, Tivon Pennicott, Haig
Yazdjian, Franco Ambrosetti. Είναι ιδρυτικό μέλος του Next Step Quintet με
το οποίο έχουν κυκλοφορήσει τρία άλμπουμ, ενώ ο πρώτος του προσωπικός
δίσκος με τίτλο Mirrorslef κυκλοφόρησε την άνοιξη του 2021, αποσπώντας
αποθεωτικές κριτικές. Οι συμμετοχές του σε Φεστιβάλ εντός κι εκτός Ελλάδας
πολυάριθμες και σημαντικές. Το καλοκαίρι του 2021 παρουσίασε για πρώτη
φορά το νέο του προσωπικό project στον χώρο της Πειραιώς 360 στο πλαίσιο
του Φεστιβάλ Αθηνών - Επιδαύρου.

Manolis Koutsounanos band
Ταξίδι από την παράδοση ως την τζαζ
Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022
// Αίθριο ΠΣΚΗ | 21:00

Από την Κοζάνη στη Νέα Υόρκη και από τα χάλκινα πνευστά της Δυτικής
Μακεδονίας στη μεγάλη παράδοση της τζαζ, το συναρπαστικό ταξίδι του
Μανώλη Κουτσουνάνου και της μπάντας του, έχει για επόμενο σταθμό του
το Ηράκλειο και το Summer Jazz in Progress! Όντας ήδη στη διαδικασία
ηχογράφησης του επόμενου άλμπουμ του, ο κοζανίτης ντράμερ και η μουσική
ομάδα του είναι έτοιμοι να ξεσηκώσουν το κοινό του Ηρακλείου με τη μαγική
μίξη παράδοσης και σύγχρονης μουσικής που έχουν αφομοιώσει στον ήχο
τους, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα βασισμένο στο άλμπουμ Ταξίδι από
την παράδοση ως την jazz. Ένας ταξιδευτής της μουσικής, ένας άνθρωπος
βαθιά ταυτισμένος με την παράδοση του τόπου του και ταυτόχρονα αναζητητής
του καινούριου, ο Μανώλης Κουτσουνάνος μεταλαμπαδεύει με τον δικό του
μοναδικό τρόπο το μουσικό του όραμα, συνοδεία μιας πλειάδας σημαντικών
μουσικών τόσο της παράδοσης, όσο και της τζαζ.
Ας δούμε τι έγραψε σε άρθρο του στην Αυγή της Κυριακής ο γνωστός
ραδιοφωνικός παραγωγός Ιλάν Σόλομον, όταν το Ταξίδι παίχτηκε στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα των θεατών: «Η
πρώτη τους εμφάνιση στην Αθήνα ήταν λυτρωτική. Τα χάλκινα πνευστά και τα
κρουστά της μπάντας αυτού του άγνωστού μου ως τότε κοζανίτη ντράμερ της
τζαζ, δημιούργησαν μια πρωτόγνωρη μέθεξη στους ασυνήθιστους απ’ αυτά
τα διονυσιακά ακούσματα και τους σχεδόν άγνωστους ρυθμούς για τον μέσο
αθηναίο ακροατή, αυτήκοους μάρτυρες της συναυλίας. Και όμως, αυτός ο
πάντα νέος δημιουργικός ερευνητής των ήχων παραμένει σεμνός, όσο δεν
παίρνει».

Συντελεστές:
Μανώλης Κουτσουνάνος | τύμπανα/νταούλι
Σώτος Κουτσουνάνος | τύμπανα/κρουστά
Μιχάλης Ζέγας | κιθάρα
Γιώργος Τζούκας | πιάνο
Γιώτης Κιουρτσόγλου | μπάσο
Γιάννης Οικονομίδης | τρομπέτα
Μιχάλης Γκατζιούρας | τρομπέτα
Νίκος Καρδογιάννης | τρομπόνι
Φώτης Τσιοτίκας | κλαρίνο
Ηχοληψία: Σάκης Στεφανίδης

Μανώλης Κουτσουνάνος | κρουστός
Ο Μανώλης Κουτσουνάνος γεννήθηκε στην Κοζάνη. Δώδεκα ετών ξεκίνησε
μουσική παίζοντας τρομπέτα στη Φιλαρμονική́ της Κοζάνης «Πανδώρα» με
δάσκαλο τον Ελευθέριο Καραχάλιο. Αργότερα εισέρχεται ως τρομπετίστας στη
στρατιωτική μπάντα και παράλληλα ασχολείται με τα τύμπανα παίζοντας σε
rock & funk μπάντες, καταλήγοντας στην jazz. Αρχίζει σπουδές ντραμς στο Νέο
Ωδείο Θεσσαλονίκης. Με την πρώτη του μπάντα, Blue Τrain, συνεργάζονται
με τον αμερικανό́ κιθαρίστα Wayne Brassel και ηχογραφούν το άλμπουμ Sky
Paths. Συνδημιουργεί το Αpopsis trio με το οποίο πραγματοποιεί εμφανίσεις
σε φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό́. Ηχογραφούν το άλμπουμ Epiroes.
Το 2010 μετακομίζει στη Νέα Υόρκη, για να παρακολουθήσει μαθήματα
κορυφαίων ντράμερ, όπως οι Marvin Bugalo Smith, Ludwig Afonso, Jason
Brown, Mark Guliana κ.α. Το 2016 ηχογραφεί τον πρώτο προσωπικό́ του
δίσκο Ταξίδι from tradition to jazz, αναμιγνύοντας χάλκινα με τζαζ μουσική,
ώστε να έχει τη δυνατότητα προσωπικής έκφρασης διαμέσου των δυο αυτών
μουσικών κόσμων. Με το Ταξίδι εμφανίζεται με μια ομάδα καταξιωμένων
μουσικών σε χώρους όπως Ζάππειο Μέγαρο, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και
Θεσσαλονίκης, φεστιβάλ και διοργανώσεις. Έχει συνεργαστεί́ με έλληνες και
ξένους μουσικούς σε ελληνικά και διεθνή φεστιβάλ, όπως τα Mexico Euro
Jazz San Luis Potosi, Sani jazz Festival, Servia ΧΧΙΙΙ International Nisville
jazz festival, Jazz Festival Thessaloniki, Παραθίν αλός, Μαίναλον, πρώτο
Διεθνές Φεστιβάλ JF Κοζάνης, Keep on jazz, Beyond Festival του Δήμου
Θεσσαλονίκης, Beyond the Borders Music Festival (BBMF) κ.ά.
Σώτος Κουτσουνάνος | κρουστός
Ο Σώτος Κουτσουνάνος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κοζάνη. Η πρώτη
του επιρροή στη μουσική ήταν τα τύμπανα σε ηλικία τεσσάρων ετών. Από
μικρός άρχισε μαθήματα πιάνου στο Σύγχρονο Ωδείο Κοζάνης, συνεχίζοντας
με κλασικά κρουστά και μαθήματα κλαρινέτου στο Δημοτικό ωδείο της πόλης
του. Στα εφηβικά του χρόνια στράφηκε αποκλειστικά στα ντραμς παίζοντας με
διάφορα συγκροτήματα rock, fusion και jazz. Παράλληλα έκανε μαθήματα με
τον Κώστα Αναστασιάδη, τον Χρήστο Γερμένογλου και τον Νίκο Βαργιαμίδη.
Σε ηλικία δεκαεννέα ετών πήρε το Bachelor of Music Jazz & Pop από το
Utrechts Conservatorium στην Ολλανδία. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε για
ένα διάστημα στη Νέα Υόρκη και παρακολούθησε μαθήματα με ντράμερ όπως
οι Μarvin Bugalu Smith, Ludvic Afonso, Obed Calver, Mark Juliana κ.ά. Έχει
συνεργαστεί με μουσικούς όπως οι Χρήστος Ραφαηλίδης, Milcho Leviev,
Σάκης Ζαχαριάδης, Γιάννης Οικονομίδης, Γιώτης Κιουρτσόγλου και πολλοί
ακόμη. Το πρώτο του άλμπουμ Acceleration κυκλοφόρησε το 2021.

Μιχάλης Ζέγας | κιθαρίστας
Ο Μιχάλης Ζέγας γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καστοριά. Σε ηλικία 5 ετών
ξεκίνησε το μπουζούκι που εξάσκησε σε τοπικό ωδείο μέχρι την ηλικία των 12
όπου στράφηκε στην κιθάρα. Για τα επόμενα δύο χρόνια ακολούθησε κλασικές
σπουδές στην κιθάρα, συνέχισε σύγχρονη κιθάρα με εμπειροτέχνες μουσικούς
και στο τέλος της σχολικής του ηλικίας έκανε τα πρώτα του μαθήματα jazz
κιθάρας και Αρμονίας με τον Μάκη Στεφανίδη στη Θεσσαλονίκη. Το 2007
εισάχθηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ από όπου
αποφοίτησε το 2011. Κατά τα φοιτητικά χρόνια ταξίδεψε στην Αμερική όπου
έμεινε για μερικούς μήνες και διδάχτηκε από τους σπουδαίους Wayne Krantz
και Oz Noy. Παράλληλα με τις σπουδές στη Θεσσαλονίκη δίδασκε κιθάρα σε
ωδεία, ενώ εργαζόταν ως επαγγελματίας μουσικός σε ζωντανές εμφανίσεις
παίζοντας blues, jazz, ρεμπέτικα και παραδοσιακά. Έχει συνεργαστεί μεταξύ
άλλων με τους Christopher Li’nard Jackson, Miles Robertson, Cheryl Pepsi
Riley, Michael Angelo, Dean James, Μανώλη και Σωτήρη Κουτσουνάνο,
Χρήστο Ραφαηλίδη, Γιάννη Οικονομίδη, και πολλούς ακόμα. Το 2015 μαζί
με τον Μιχάλη Αυλωνίτη (μπάσο) και τον Χριστόφορο Πιτσιδήμο (τύμπανα)
δημιούργησαν τους Σκίουρο5 και ασχολήθηκαν με τη δημιουργία και τη
διασκευή της ευρύτερης ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Το 2016
συνεργάστηκαν με τη Μαρία Κώτη, δίνοντας νέα πνοή στο ρεπερτόριό της.
Γιώργος Τζούκας | πιανίστας
Ο Γιώργος Τζούκας γεννήθηκε στην Κοζάνη. Άρχισε μαθήματα πιάνου σε ηλικία
9 ετών. Σπούδασε πιάνο στο Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης απ’ όπου πήρε Πτυχίο
Πιάνου με την Christine Fressinier, Δίπλωμα με τη Stella Dimitrova και Πτυχία
Ανώτερων Θεωρητικών (Αρμονία, Αντίστιξη, Φούγκα). Παρακολούθησε
master courses με τους Roberto Szidon, Julia και Constantine Ganev,
Δημήτρη Σγούρο, Γιώργο Χατζηνίκο. Παράλληλα με τις κλασικές σπουδές
ασχολήθηκε και με την τζαζ και τη σύνθεση. Οι εμφανίσεις του πανελλαδικά
αλλά και στο εξωτερικό (Μεξικό, Σκόπια, Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία, Τουρκία
κ.ά.) ως σολίστ ή με μουσικά σύνολα είναι συνεχείς. Έχει συνεργαστεί με
πολλούς έλληνες και ξένους μουσικούς, όπως οι Danny Hayes, Wayne
Brasel, David Lynch, Milcho Leviev, Vicky Almasidou, Γιώτης Κιουρτσόγλου,
Κώστας Αναστασιάδης, Χρήστος Ραφαηλίδης, Βάσω Δημητρίου, Krzysztofa
Gorniak, Wayne Brasel. Συμμετέχει σε συναυλίες και φεστιβάλ με το Jazz Trio
Apopsis εντός και εκτός Ελλάδας, με σημαντικές στιγμές την εκπροσώπηση
της Ελλάδας στο Διεθνές Τζαζ Φεστιβάλ Euro Jazz του San Luis Potosi (Mexico
2005) και στο Sani Festival (2006). Έχει ηχογραφήσει ως session μουσικός σε
πολλές δισκογραφικές δουλειές ελλήνων καλλιτεχνών. Έχει γράψει μουσική
για θέατρο και ντοκιμαντέρ σε συνεργασία με τον ηθοποιό Λάκη Κομνηνό
και μουσική για την κινηματογραφική ταινία του Νίκου Ζερβού Στη σκιά του
Λέμμυ Κώσιον.

Γιώτης Κιουρτσόγλου | μπασίστας
Ο Γιώτης Κιουρτσόγλου γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1965. Σπούδασε
Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος στη Θεσσαλονίκη και παράλληλα σπούδασε
τζαζ και Αρμονία στο Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης. Συνέχισε τις μουσικές
στο Musicians’ Institute του Λος Άντζελες, με δασκάλους όπως οι Garry Willis,
Jeff Berlin, Bob Magnuson και Scot Henderson. Έχει συμμετάσχει σε πολλές
ηχογραφήσεις, συναυλίες και φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ήταν
ιδρυτικό μέλος του Electric Jazz Trio και αργότερα μαζί με τον David Lynch
και τον Σταύρο Λάντσια δημιούργησε τους Human Touch. Έχει αναρίθμητες
συνεργασίες με δημοφιλείς καλλιτέχνες (Διονύσης Σαββόπουλος, Θάνος
Μικρούτσικος, Έλλη Πασπαλά κ.ά.), αλλά και μουσικούς της τζαζ (Trilok Gurtu,
Milcho Leviev, Μάρκο Αλεξίου και πολλούς ακόμη). Το πρώτο προσωπικό του
άλμπουμ Hapopsis κυκλοφόρησε το 2005 και το δεύτερο είναι στη διαδικασία
των μίξεων, με την πρώτη του ζωντανή παρουσίαση να έχει γίνει πέρυσι,
αποκλειστικά για το κοινό του Jazz in Progress Festival.

Νίκος Καρδογιάννης | τρομπονίστας
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κοζάνη. Σε ηλικία 10 ετών άρχισε
τη μουσική παίζοντας ακορντεόν με τη βοήθεια του θείου του
και συνέχισε στη Φιλαρμονική Μπάντα του Δήμου Κοζάνης
μαθαίνοντας τρομπόνι. Το πάθος του όμως για τα χάλκινα και
την παράδοση τον οδήγησαν στο να συνεχίσει ως μουσικός και
ιδρυτικό μέλος σε μπάντες με χάλκινα της πόλης του και της
ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας. Ηχογράφησε
πολλά άλμπουμ παραδοσιακής μουσικής και συνεργάστηκε με
κορυφαίους ερμηνευτές της παραδοσιακής μουσικής. Συμμετείχε
σε συναυλίες και φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως
σε Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Επίδαυρο,
Ζάππειο Μέγαρο, καθώς και στο Λονδίνο, το Σεράγεβο, την Αίγυπτο
και σε διάφορες άλλες πόλεις.

Γιάννης Οικονομίδης | τρομπετίστας
Ο Γιάννης Οικονομίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1970. Σπούδασε πιάνο
και θεωρητικά και πήρε δίπλωμα στην τρομπέτα από το Ωδείο Κέρκυρας με
καθηγητή τον Σωκράτη Άνθη. Τα πρώτα του μαθήματα τζαζ τρομπέτας τα
δέχτηκε από τον Danny Hayes, που είναι και η σημαντικότερη επιρροή του.
Ήταν ιδρυτικό μέλος σε διάφορα σχήματα, όπως We’re Enough, Nariz, Jazz
Frequency Quintet, Jazz Icons Sextet και Aroma Caribe Latin Orchestra (με
τους οποίους ηχογράφησε το άλμπουμ Musica Latina το 2001). Έχει συνεργαστεί
με καλλιτέχνες όπως οι Ray Vega, Herman Olivera, Roberto Pla, Theodossi
Spassov, Chico Freeman, Alfredo Rodriguez κ.ά. Το άλμπουμ του Neverland
κυκλοφόρησε το 2021. Δίδαξε τρομπέτα και μουσικά σύνολα στο Ωδείο Φίλιππος
Νάκας και από το 2007 διδάσκει jazz τρομπέτα & αυτοσχεδιασμό στο Σύγχρονο
Ωδείο Θεσσαλονίκης.
Μιχάλης Γκατζιούρας | τρομπετίστας
Γεννήθηκε στην Κοζάνη. Η πρώτη του επαφή με τη μουσική ήταν σε ηλικία έντεκα
ετών στη Φιλαρμονική Μπάντα της πόλης του «Πανδώρα» παίζοντας τρομπέτα. Σε
ηλικία 15 ετών άρχισε να συμμετέχει ως επαγγελματίας μουσικός σε ορχήστρες
της πόλης του και της ευρύτερης περιοχής, και εξειδικεύτηκε στην παραδοσιακή
μουσική της Δυτικής Μακεδονίας. Συνεργάστηκε με κορυφαίους μουσικούς
της παράδοσης και της τζαζ στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας και προσεγγίζοντας
την παραδοσιακή μουσική μέσα από μια διαφορετική άποψη. Έχει παίξει σε
φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως σε Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
και Θεσσαλονίκης, Επίδαυρο, ΟΑΚΑ στην τελική τελετή λήξης των Ολυμπιακών
αγώνων της Αθήνας, Ζάππειο Μέγαρο, καθώς και σε συναυλιακούς χώρους και
Φεστιβάλ στο Λονδίνο, στο Μαρόκο, στη Γαλλία, τη Γερμανία, και σε πολλές άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.

Φώτης Τσιοτίκας | κλαρινετίστας
Γεννήθηκε στην Εράτυρα Κοζάνης. Σε ηλικία
6 ετών άρχισε να έχει επαφή με τη μουσική
ως αυτοδίδακτος, παίζοντας κρουστά και
αρμόνιο, συμμετέχοντας ως επαγγελματίας
μουσικός σε παραδοσιακές μπάντες της
περιοχής μέχρι τα δεκάξι του. Στη συνέχεια
ασχολήθηκε με το κλαρίνο, φτιάχνοντας τη
δική του προσωπικότητα και το δικό του στυλ,
με αποτέλεσμα τη δημιουργία της δικής του
ορχήστρας. Συμμετείχε σε φεστιβάλ στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό, έχει εμφανισθεί στο Ζάππειο
Μέγαρο, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και έχει
συνεργαστεί με κορυφαίους καλλιτέχνες της
παραδοσιακής μουσικής.

Soul Peanuts
Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022
// Αίθριο ΠΣΚΗ | 22:00

Ένα από τα πιο «καυτά» σχήματα της σύγχρονης αθηναϊκής
μουσικής κοινότητας έρχεται στο Summer Jazz in Progress
και μετατρέπει τη βραδιά μας σε ένα ξέφρενο πάρτι! Με
την αισθητική της γιορτής, της απόλυτης ενέργειας και της
εξωστρέφειας on stage, οι Soul Peanuts έρχονται για πρώτη
φορά στη Ηράκλειο και παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα όμοιο
με αυτό που τους έκανε να γεμίζουν ασφυκτικά όλους τους
χώρους που εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια. Ο ήχος τους
κυμαίνεται σε Boogaloo, 60’s RnB & jazz-funk-soul συνθέσεις
κλασικών organ σχημάτων, όπως Dr. Lonnie Smith, Jimmy Smith
κ.ά. Το σχήμα δημιουργήθηκε το 2018 από τους Έρικ Παναγόπουλο,
Ραφαήλ Μελετέα και Γιάννη Παπαδούλη ως κύριο πυρήνα. Στην
πορεία, το τρίο έχει συμπράξει με πολλούς μουσικούς, καθώς και
με την κορυφαία jazz blues τραγουδίστρια Τζένη Καπάδαη σε
σχήματα που ποικίλουν από κουαρτέτο μέχρι σεπτέτο.

Έρικ Παναγόπουλος | κιθαρίστας
Ο Έρικ Παναγόπουλος γεννήθηκε στη Νορβηγία το 1991.
Ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική στο Μουσικό
Γυμνάσιο της Πάτρας. Έπειτα φοίτησε στο Trøndertun στη
Νορβηγία. Είναι ενεργός μουσικά από τα 19 του χρόνια
και έχει συμπράξει σε πολλά σχήματα. Στη μέχρι τώρα
πορεία του έχει εμφανιστεί σε πολλούς χώρους και
φεστιβάλ σε όλη τη χώρα. Από το 2015 έχει συμμετάσχει
σε ηχογραφήσεις δίσκων ως leader και ως sideman. Το
2021 κυκλοφόρησε το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ με
τίτλο TelefErik.
Ραφαήλ Μελετέας | πιανίστας
Ο Ραφαήλ Μελετέας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1997 και
ξεκίνησε μαθήματα κλασικού πιάνου σε πολύ μικρή ηλικία,
αλλά παράλληλα ασχολήθηκε και με άλλα μουσικά όργανα,
όπως τα κρουστά και τα τύμπανα. Αρχικά συμμετείχε
ως drummer σε μπάντες, ενώ παράλληλα δούλευε σε
ταβέρνες παίζοντας μπουζούκι και ακορντεόν. Αργότερα
ασχολήθηκε πιο σοβαρά με την τζαζ και το πιάνο, το 2019
αποφοίτησε από τη Σχολή Jazz του Ωδείου Αθηνών. Είναι
αρκετά ενεργός στη σκηνή και εμφανίζεται σε χώρους και
φεστιβάλ της Αθήνας και αλλού.
Γιάννης Παπαδούλης | κρουστός

Συντελεστές:
Έρικ Παναγόπουλος | ηλεκτρική κιθάρα
Ραφαήλ Μελετέας | organ
Γιάννης Παπαδούλης | τύμπανα

Ο Γιάννης Παπαδούλης γεννήθηκε στη Λάρισα το 1992 και
ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική στην ηλικία των 11
ετών. Έλαβε τις βασικές του γνώσεις στο Μουσικό Σχολείο
Λάρισας. Έπειτα εισήχθη στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών
του Ιονίου Πανεπιστημίου, απ’ όπου και αποφοίτησε
με Άριστα την Κατεύθυνση Μουσικής Εκτέλεσης, Τζαζ
Ντραμς. Έχει επίσης παρακολουθήσει δεκάδες σεμινάρια
μουσικής και αυτοσχεδιασμού ανά τον κόσμο. Σταθμός
στη θητεία του υπήρξε το «μουσικό φυτώριο» Baby Trio,
παίζοντας πλάι στον εμβληματικό Γιώργο Κοντραφούρη.
Από το 2014 όπου εδρεύει στην Αθήνα έχει στο ενεργητικό
του πλήθος συναυλιών σε Ελλάδα και εξωτερικό,
ραδιοτηλεοπτικές εμφανίσεις, ηχογραφήσεις δίσκων και
έχει συνεργαστεί με κορυφαία ονόματα της ελληνικής και
όχι μόνο μουσικής σκηνής.

Υπηρεσίες ΠΣΚΗ
Καλλιτεχνικός Διευθυντής
Μύρων Μιχαηλίδης
Αναπληρωτής Καλλιτεχνικός
-Εκτελεστικός Διευθυντής
Ραφαήλ Πυλαρινός
Υπεύθυνη Παραγωγών
Μαρία Άννα Πεχυνάκη
Υπεύθυνες Αρχείου, Δραματολογίου
& Μουσικής Βιβλιοθήκης
Κατερίνα Χάλκου, Ασπασία Καραλή
Υπεύθυνη Γραφείου Αρχείου,
Δραματολογίου & Μουσικής
Βιβλιοθήκης
Μαρία Καράμπελα

Γραμματεία Καλλιτεχνικής
Διεύθυνσης
Μάγδα Παπασηφάκη
Σύμβουλος Οικονομικού &
Διοικητικού
Γιάννης Χριστοδουλάκης
Γραμματεία Οικονομικού &
Διοικητικού
Κατερίνα Περογιαννάκη
Τεχνικός Σύμβουλος
Υποστήριξης Καλλιτεχνικών
Παραγωγών
Αποστόλης Καλαϊτζάκης

Υπεύθυνη Οργάνωσης Συνεδρίων
Όλγα Καρούζου

Υπεύθυνος Μηχανισμών Σκηνής
& Σκηνικής Προετοιμασίας
Γιάννης Αγγουρίδης

Υπεύθυνος Προβολής,
Επικοινωνίας – Γραφείο Τύπου
Μανώλης Φούμης

Υπεύθυνος Οπτικοακουστικών
Εγκαταστάσεων
Δημήτρης Χατζάκης

Γραφείο Τύπου
Κατερίνα Μηναδάκη

Υπεύθυνος Φωτισμών &
Ηλεκτρομηχανολογικών
Κίμωνας Κίτρινος

Σύμβουλος Επικοινωνίας
Κατερίνα Αγγελιδάκη
Γραφιστική Επιμέλεια
Χρυσόστομος Σπετσίδης

Δ.Σ. ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.
Πρόεδρος
Στυλιανή Καλογεράκη - Αρχοντάκη
Αντιπρόεδρος Α’
Νεκτάριος Κανακαράκης
Αντιπρόεδρος Β’
Μηνάς Καπετανάκης

Καλλιτεχνική επιμελήτρια
Χρυσάννα Καρέλλη

Υπεύθυνος Κτιριακών
Εγκαταστάσεων, Συντήρησης
Κτηρίων, Μηχανολογικού
Εξοπλισμού, Πυρασφάλειας &
Εκπαίδευσης Προσωπικού
Γιάννης Σμαραγδάκης
Μέλη Δ.Σ.
Γεώργιος A. Βλαχάκης
Δημήτριος Γιαουρτάς
Χαράλαμπος Κουτρούλης
Γρηγόριος Μακαρώνας
Αντώνιος Περισυνάκης
Ειρήνη Παπαδάκη - Σκαλίδη
Μιχαήλ Ριζικιανάκης
Ελευθέριος Χαιρέτης
Επιμέλεια Κειμένων - Παρουσίαση
Μάνθος Γιουρτζόγλου

