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Σχόλια καλλιτεχνών για το Ευμέλεια V
• I am deeply honored that my work is to be presented at your music festival in Greece, the birthplace
of western music, which I so love and admire. Though I was born and raised in Japan, when I was in my
teens I was captivated by western classical music and started to make music myself. Japan has music
with a thousand year history, and when I was a youth it was the rock era. But I was drawn to the sound
of ochestras and, in the belief that there was a way to make all music understood with the “five - line
staﬀ” system which describes this orchestral sound, I chose to become a composer. My music is made
by programming the various images and ideas drifting through my mind with the word “notes”. It
covers a wide range of things - - symbolic images such as birds and stars and angels, rock and jazz
music from various parts of the world (including Greece and Japan, of course), memory fragments of
science and mathematics and history, novels and poetry and films and comics and animation, and
more. Everything has been aquired through self-study, and they are extremely personal works that
have been treated as “heresy” by the academic and contemporary music worlds. But through my encounters with
wonderful musicians, I am able to come into contact with the “universal” world that all people share. I truly believe this.
To the people of Greece, with thanks.
• Με τιμά βαθύτατα το γεγονός ότι το έργο μου πρόκειται να παρουσιαστεί στο μουσικό Φεστιβάλ σας στην Ελλάδα, τον
τόπο που γεννήθηκε η δυτική μουσική, την Ελλάδα τόσο αγαπώ και θαυμάζω. Αν και γεννήθηκα και μεγάλωσα στην
Ιαπωνία, όταν ήμουν στην εφηβεία είχα γοητευτεί από τη δυτική κλασική μουσική και άρχισα να γράφω μουσική ο ίδιος. Η
Ιαπωνία έχει μουσική με χιλιετή ιστορία, και όταν ήμουν νέος ήταν η εποχή της ροκ. Αλλά εμένα με συνεπήρε ο ήχος των
ορχηστρών και, έχοντας την πεποίθηση ότι υπήρχε ένας τρόπος για να κάνω όλη αυτή τη μουσική κατανοητή με το
σύστημα του "πενταγράμμου" το οποίο εκφράζει αυτόν τον ορχηστρικό ήχο, επέλεξα να γίνω συνθέτης. Η μουσική μου
είναι φτιαγμένη με τον προγραμματισμό των διαφόρων εικόνων και ιδεών που συσσωρεύονται στο μυαλό μου με τη λέξη
"νότες". Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πραγμάτων -συμβολικές εικόνες όπως πουλιά και αστέρια και αγγέλους, ροκ και τζαζ και
μουσική από διάφορα μέρη του κόσμου (όπως η Ελλάδα και η Ιαπωνία, φυσικά), θραύσματα μνήμης των επιστημών, των
μαθηματικών και της ιστορίας, μυθιστορήματα και ποίηση και ταινίες και κόμικς και κινούμενα σχέδια, και πολλά άλλα. Τα
πάντα έχουν αποκτηθεί μέσω αυτο-μελέτης (σημ.: είμαι αυτοδίδακτος), και είναι εξαιρετικά προσωπικά έργα που έχουν
αντιμετωπιστεί ως «αίρεση» από τους σύγχρονους ακαδημαϊκούς κύκλους της μουσικής. Αλλά μέσα από τις συναντήσεις
μου με υπέροχους μουσικούς, είμαι σε θέση να έλθω σε επαφή με τον «οικουμενικό» κόσμο που όλοι οι άνθρωποι
μοιράζονται. Αυτό το πιστεύω πραγματικά.
Με ευχαριστίες στον λαό της Ελλάδας,
Takashi Yoshimatsu - March 2016 / Τακάσι Γιοσιμάτσου - Μάρτιος 2016
Τιμώμενος συνθέτης του Ευμέλεια V

• Dragi prijatelji iz Grcke, Veliko nam je zadovoljstvo i čast da premijerno nastupimo na
Vašem renomiranom festivalu. Sigurna sam da će ovaj susret biti na obostranu radost,
vas kao organizatora i nas kao učesnika i da će doneti mnogo novih poznanstava i
prijateljstva kao i doprineti budućoj saradnji. Zahvaljujem se Dinu Mastrojanisu na
njegovoj upornosti i istrajnosti da simfonijski orkestar iz Niša svečano otvori vaš festival.
Želim vam festival za pamćenje i nadam se da će nadmašiti sve dosadašnje.
Srdačan pozdrav iz Niša,
• Αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα,
Είναι πολύ μεγάλη ευχαρίστηση για μας να παίξουμε στην εναρκτήρια συναυλία του
διάσημου Φεστιβάλ σας. Είμαι σίγουρη πως αυτή η συνάντηση θα είναι μια αμοιβαία ικανοποίηση, τόσο για σας ως
διοργανωτές όσο και για μας ως συμμετέχοντες, και θα αποφέρει πολλές νέες γνωριμίες και φιλίες, αλλά και θα συμβάλει σε
μελλοντικές συνεργασίες. Ευχαριστώ τον Ντίνο Μαστρογιάννη για την εκλογή και την επιμονή του να είναι η Συμφωνική
Ορχήστρα της Νις εκείνη που ανοίξει το Ευμέλεια V. Εύχομαι στο Φεστιβάλ σας να μείνει αξέχαστο και να ξεπεράσει όλες τις
προηγούμενες χρονιές του. Με τους καλύτερους χαιρετισμούς μου από την Νις,
Βέσνα Μπράτιτς: Διευθύντρια της Συμφωνικής Ορχήστρας της Νις Σερβίας

Vesna Bratic: Direktor Niskog simfonijskog orkestra

• Осећам се веома узбуђено у сусрет 5. Евмелиа Фестивалу у Волосу, прелепом граду традиције и
модерног на раскрсници Европе, Блиског истока и Азије. Митска прошлост и универзитетска
будућност, преплићу се у срцу прелепе Тесалије. Евмелија Фестивал је место музичког сусрета
уметника из целог света, место стварања и чаролије звука. Зато са нестрпљењем очекујем
почетак новог фестивала и радујем се новим познанствима ту где сунце, море, човек и звук
постају једно!
• Ανυπομονώ να διευθύνω στο 5ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ "Ευμέλεια", στην πόλη του Βόλου, μια πόλη
με παράδοση αλλά και μοντέρνες υποδομές, στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και
της Ασίας. Το μυθικό παρελθόν της πόλης και το μέλλον του Πανεπιστημίου της είναι συνυφασμένα με την καρδιά της
όμορφης Θεσσαλίας. Το Φεστιβάλ "Ευμέλεια" είναι τόπος συνάντησης μουσικών από όλον τον κόσμο, και χώρος
δημιουργίας μαγικών ήχων. Γι'αυτό και περιμένω με ανυπομονησία το 5ο "Ευμέλεια", καθώς και να δημιουργήσω νέες φιλίες,
εκεί όπου ο ήλιος, η θάλασσα, ο άνθρωπος και η μουσική γίνονται ένα!
Μιλένα Ίνιατς Μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας της Νις Σερβίας
Милена Ињац / Milena Injac Chief Conductor of the Niš Symphony Orchestra (Serbia)

• Я была очень рада и взволнована написать музыку для Дино Мастроянниса, замечательного известного греческого
пианиста, а также основателя и вдохновителя Международного Музыкального Фестиваля «Эвмелия» . Фестиваль
«Эвмелия» каждый год радует своей уникальной программой, теплой атмосферой, отличными музыкантами со всего
мира. Замечательно, что в этом году нашли возможность провести концерт с участием оркестра, для меня большая
честь быть исполненной на открытии фестиваля. Хотелось бы пожелать, чтобы и в дальнейшем никакие преграды не
стояли на пути для осуществления высочайшего уровня концертов Фестиваля «Эвмелия» в этом красивом городе
Волос…
• Υπήρξα πολύ ευτυχής και ενθουσιασμένη που έγραψα μουσική για τον Ντίνο Μαστρογιάννη, τον υπέροχο και διάσημο
Έλληνα πιανίστα, εμπνευστή και Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Διεθνούς Μουσικού Φεστιβάλ "Ευμέλεια". Το Φεστιβάλ κάθε
χρόνο έχει μεγάλη επιτυχία με το μοναδικό πρόγραμμά του, τη ζεστή ατμόσφαιρα και τους μεγάλους μουσικούς από όλον
τον κόσμο. Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτή τη χρονιά είχε ξανά την ευκαιρία να κάνει μια συναυλία με συμμετοχή συμφωνικής
ορχήστρας, και με τιμά το γεγονός ότι (το έργο μου) θα κάνει παγκόσμια πρώτη στην εναρκτήρια συναυλία του Φεστιβάλ. Θα
ήθελα να ευχηθώ, ποτέ στο μέλλον να μην παρουσιαστούν εμπόδια στη διοργάνωση του Φεστιβάλ "Ευμέλεια" στην όμορφη
πόλη του Βόλου... Με τους χαιρετισμούς μου,
Άννα Λεόνοβα Συνθέτρια (Ουκρανία) - Анна Леонова С наилучшими пожеланиями,

• Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, μουσικοί από ολόκληρο τον κόσμο πρόκειται να ενώσουν τις
μελωδίες τους σε ένα από τα ομορφότερα μέρη της Ελλάδας! Το Διεθνές μουσικό φεστιβάλ Ευμέλεια,
ένας σημαίνων μουσικός θεσμός στην Ευρώπη, με υψηλότατο καλλιτεχνικό επίπεδο, θα μας ταξιδέψει
για μια ακόμη χρονιά σε μια αξέχαστη συναισθηματική εμπειρία. Τίποτα από τα παραπάνω όμως δε θα
ήταν εφικτό χωρίς το όραμα, το ταλέντο και την άοκνη προσπάθεια του καλλιτεχνικού διευθυντή του
Ευμέλεια, του διεθνούς φήμης έλληνα σολίστ Ντίνου Μαστρογιάννη. Ο Ντίνος Μαστρογιάννης, ένας
χαρισματικός καλλιτέχνης, ένας εξαιρετικός Δάσκαλος και πάνω από όλα ένας αυθεντικός άνθρωπος,
που κόντρα σε αυτή την παρατεταμένη και πρωτόγνωρη περίοδο σφοδρών αλλαγών, καταφέρνει και
δημιουργεί, καταφέρνει και εμπνέει! Τον ευχαριστώ θερμά από τα βάθη της καρδιάς μου, καθώς και το Ίδρυμα
Πορφυρογένη για την τιμή που μου έκαναν και εύχομαι ο θεσμός του Ευμέλεια να αποτελεί ένα καλλιτεχνικό σημείο
αναφοράς για πολλά χρόνια ακόμη. Το έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ.
Γιώργος Καραγιάννης, Πιανίστας

• The first time I discovered Nikolai Kapustin’s music, during my student years in the U.S, I was blown
away by the excitement and emotional power of this new idiom which is an amalgam of musical styles
from around the globe. As a listener and performer you hear the influence of composers such as:
George Gershwin, Duke Ellington, AstorPiazzolla, Maurice Ravel, J.S Bach and many others. I am thrilled
that Mr. Dino Mastroyiannis oﬀered me the opportunity of making great music with friends old and new
in a great environment. Come celebrate this music experience with us.

Evangelos Spanos, Pianist (Greece-USA)

• 아름다운 나라 그리스에 초대되어서 기대가 됩니다. 가보고싶었던 나라중 하나 이있습니다. 이번
페스티벌에서 만나는 다양한 사람들과의 만남도 기대가 됩니다!
• Η Ελλάδα είναι μια όμορφη χώρα που σε προκαλεί να την ανακαλύψεις. Μια χώρα που πάντα ήθελα να
επισκεφθώ. Περιμένω επίσης ανυπόμονα τη συνάντηση με τους μουσικούς του Φεστιβάλ.
Seungmin Kang - Σουνγκμιν Καν, Βιολοντσελίστρια (Νότια Κορέα)

• 能 在一個偉大的音樂節裡演出，對上低音號來說非常好的機會！
上低音號第一次出現在Evmelia音樂節，展現主辦單位想要給觀眾帶來不同的音樂風格。
受邀參加2016 Evmelia國際音樂節是我的榮幸，我可以確定音樂節將會非常的成功！
2016 二月二十五日 林子祥
• Τι μεγάλη ευκαιρία να παρουσιαστεί το ευφώνιο μέσα σε ένα φανταστικό μουσικό φεστιβάλ!
Πρώτη φορά παρουσιάζεται ευφώνιο στο Ευμέλεια, κι αυτό αποδεικνύει το διαφορετικό μουσικό στυλ
που το Φεστιβάλ θέλει να προσφέρει στο κοινό. Είναι μεγάλη ευχαρίστηση που προσκλήθηκα στο Διεθνές
Φεστιβάλ Ευμέλεια του 2016, και είμαι σίγουρος πως θα έχει μεγάλη επιτυχία!
Τζσού-Χσιάνγκ Λιν (Ταϊβάν)

Τακάσι Γιοσιμάτσου: Τιμώμενος συνθέτης του Ευμέλεια V (2016)
Τακάσι Γιοσιμάτσου - τιμώμενος συνθέτης του Φεστιβάλ Ευμέλεια V. Ο
Τακάσι Γιοσιμάτσου, ο "συνθέτης των πουλιών" όπως αναφέρει ο τίτλος του
βιβλίου για τη ζωή του έως σήμερα, γεννήθηκε στο Τόκυο το 1953, και όπως και ο
Τόρου Τακεμίτσου, δεν έλαβε κάποια επίσημη μουσική εκπαίδευση, καθώς
μεγάλωνε. Άφησε τις σπουδές του στην τεχνολογική σχολή του Πανεπιστημίου
Κέϊο το 1972, και δημιούργησε ένα ερασιτεχνικό συγκρότημα που ονομαζόταν
ΝΟΑ, στο οποίο έπαιζε πλήκτρα (συνθεσάιζερ). Η μουσική του συγκροτήματος
έμοιαζε με τη μουσική των Pink Floyd. Ο Γιοσιμάτσου άρχισε να ενδιαφέρεται για
τη σκηνή της τζαζ και του προοδευτικού ροκ, και ιδιαίτερα ό,τι αφορούσε στις
δυνατότητες που μπορούν να διερευνηθούν μέσω της ηλεκτρονικής μουσικής.
Στα 13 του ήταν φανατικός θαυμαστής των Walker Brothers και των Ventures
αλλά όταν ήταν 14 τον συνάρπασαν οι Συμφωνίες του Μπετόβεν και του
Τσαϊκόφσκι. Από τότε συνέθεσε μια σειρά από κομμάτια, πριν γίνει πασίγνωστος με το έργο "Θρηνωδία για τον Τόκι" (σημ.:
σπάνιο πουλί της Ιαπωνίας) το 1981. Λίγο αργότερα, απογοητεύτηκε από την ατονική μουσική, και άρχισε να συνθέτει σε ένα
ελεύθερο νεορομαντικό ύφος με έντονες επιρροές από την τζαζ, ροκ και κλασική ιαπωνική μουσική, ενισχύοντας τη φήμη
του το 1985 με το Κοντσέρτο του για Κιθάρα.
Εργάστηκε για την ενορχήστρωση του έργου "Tarkus" του συγκροτήματος Emerson, Lake and Palmer με μεγάλη
επιτυχία, γεγονός που οδήγησε σε πολλές συναυλίες και 2 ζωντανές ηχογραφήσεις. Πολλά από τα έργα του έχουν
ηχογραφηθεί σε CD, συμπεριλαμβανομένου του έργου "Η ηλικία των πουλιών / Έργα του Τακάσι Γιοσιμάτσου" (από τη
εταιρεία Camerata του Τόκιο). Από το 1998, ανακηρύχτηκε ο "τιμώμενος συνθέτης" της μεγάλης αγγλικής εταιρείας Chandos
Records, η οποία κυκλοφόρησε από τότε πολλά CDs με διάφορα έργα του. Από το 2007, ο Γιοσιμάτσου παρουσίασε 6
συμφωνίες και 11 κοντσέρτα: για Φαγκότο, Τσέλο, Κιθάρα, Τρομπόνι, άλτο Σαξόφωνο, σοπράνο Σαξόφωνο, Ορχήστρα
Δωματίου, παραδοσιακά ιαπωνικά όργανα, και δύο για Πιάνο (ένα για το αριστερό χέρι και ένα και για δύο χέρια), μια σειρά
από Σονάτες, και διάφορα μικρότερα κομμάτια για μουσικά σύνολα διαφόρων ειδών. Οι δύο Σουίτες του "Atom Hearts Club"
για ορχήστρα εγχόρδων αποτελούν αναμφίβολα φόρο τιμής στους Beatles, τους Pink Floyd και τους Emerson, Lake and
Palmer.
Η πλειοψηφία των συνθέσεών του είναι σε τρίφωνη γραφή και περιέχει απλές, επαναλαμβανόμενες αρμονικές
διαδοχές, ή σε κάποιες περιπτώσεις πανδιατονισμό (σημ.: σύστημα στο οποίο και οι 7 φθόγγοι μιας κλίμακας εξισώνονται
ιεραρχικά, π.χ στην κλίμακα Ντο μείζονα το Ντο δεν ακούγεται ως τονική και το Σολ ως δεσπόζουσα - ένας τρόπος να
επιτευχθεί αυτό είναι η ταυτόχρονη ήχηση πολλών διατονικών φθόγγων). Συχνά η εκτεταμένη τρίφωνη αρμονία
ακολουθείται από ολοτονικές αρμονίες (π.χ. στο 1ο μέρος της 5ης Συμφωνίας του, ή στο 1ο μέρος του Κοντσέρτου "Cyber
Bird" για Άλτο Σαξόφωνο, το οποίο επιπλέον, κάνει χρήση της ελεύθερης ατονικής τζαζ, ή στο τελευταίο μέρος του
Κοντσέρτου "Orion Machine", ή στο Κοντσέρτο του για Σαξόφωνο και Ορχήστρα "Albireo Mode"). Τα έργα του για ιαπωνικά
παραδοσιακά όργανα (όπως το "Subaru", και το "Within Dreams, Without Dreams") κάνουν χρήση των παραδοσιακών
ιαπωνικών κλιμάκων και τρόπου κουρδίσματος των οργάνων.
Έχει δημοσιεύσει μερικά δοκίμια και λεξικά για την κλασική μουσική. Του αρέσει επίσης να ζωγραφίζει, και έχει
εικονογραφήσει δικά του βιβλία.
Αντιπροσωπευτικά έργα:
Κοντσέρτο "Cyber Bird" για άλτο Σαξόφωνο, Πιάνο και Ορχήστρα, έργο 59 (1994)
Συμφωνία "Kamui-Chikap" (Συμφωνία αρ. 1), έργο 40 (1990)
Συμφωνία αρ. 2 "At Terra", έργο 43 (1993)
Συμφωνία αρ. 3, έργο 75 (1998)
Συμφωνία αρ, 4, έργο 82 (2000)
Συμφωνία αρ. 5, έργο 87 (2001)
Συμφωνία αρ. 6 "Πουλιά και Άγγελοι", έργο 113 (2014)
Κοντσέρτο για Κιθάρα "Pegasus Eﬀect", έργο 23 (1984)
Κοντσέρτο για Φαγκότο και Ορχήστρα "Unicorn Circuit", έργο 36 (1988)
Κοντσέρτο για Τρομπόνι, "Orion Machine", έργο 55 (1993)
Κοντσέρτο για Σαξόφωνο και ορχήστρα, "Cyber Bird" έργο 59 (1994)
Σονάτα για Σαξόφωνο και Πιάνο "Fuzzy Bird", (1991)
Κοντσέρτο για Πιάνο "Memo Flora" έργο 67 (1997)
Θρηνωδία για τον Τόκι, έργο 12 (1980)
Atom Hearts Club Σουίτα I για ορχήστρα εγχόρδων, έργο 70b (1997)
Atom Hearts Club Σουίτα ΙΙα για ορχήστρα εγχόρδων, έργο 79a (1999)
Πλειάδες Χοροί Ι, έργο 27 (1986)
Πλειάδες Χοροί ΙΙ, έργο 28 (1987)
Πλειάδες Χοροί ΙΙΙ, έργο 35 (1988)
Πλειάδες Χοροί IV, έργο 50 (1992)
Πλειάδες Χοροί V, έργο 51 (1992)
Πλειάδες Χοροί VI, έργο 71 (1998)
Πλειάδες Χοροί VII, έργο 76 (1999)
Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη
Πλειάδες Χοροί VIII, έργο 78α (1999)
ιστοσελίδα του συνθέτη:
Πλειάδες Χοροί ΙΧ, έργο 85 (2001)
http://homepage3.nifty.com/t-yoshimatsu/
Κοντσέρτο για Βιολοντσέλο, "Centaurus Unit" έργο 91 (2003)
"Tapiola Visions" (για Πιάνο αριστερό χέρι), έργο 92 (2004)
Ainola Lyrical Ballads (για Πιάνο αριστερό χέρι), έργο 95 (2006)
Gauche Dances (για Πιάνο αριστερό χέρι), έργο 96 (2006)

ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ - ΒΟΛΟΣ
Παρασκευή 15.04.2016, ώρα 9:00 μ.μ.

Πανηγυρική εναρκτήρια συναυλία - 5 χρόνια "Ευμέλεια"
ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΗΣ ΝΙΣ (Σερβία) /
Διευθύντρια ορχήστρας: MΙΛΕΝΑ ΙΝΙΑΤΣ (Σερβία) /
Σολίστ: ΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, Πιάνο (Βόλος-Ελλάδα)
έργα: F. Meinders & A. Leonova
(έργα αφιερωμένα στον Ντίνο Μαστρογιάννη σε Α' παγκόσμια εκτέλεση),
G. Gershwin, μουσική από διάσημες κινηματογραφικές ταινίες και μιούζικαλ
(A. Llloyd-Webber E. Morricone, K. Badelt)
Η συναυλία διοργανώνεται σε συνεργασία με τον ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου

ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΑΓΡΙΑ
Σάββατο 16.04.2016, ώρα 8:30 μ.μ
"Vorrei dirti il mio dolore”

Από τον μοντερνισμό στο μπαρόκ - έργα των L. Boulanger, F. Martin, A. Lloyd Webber, H.
Kaminsky, E. Κřenek, C. Orff, J.S.Bach, A. Vivaldi, G.F. Händel, J.A.Hasse κ.α.
ΣΤΕΛΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Σοπράνο (Βόλος-Ελλάδα) / ΠΑΝΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ,
Πιάνο (Βόλος-Ελλάδα) / ΝΤΑΝΙΛΟ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ, Φλάουτο (Ιταλία) / ΓΚΟΡΙΣΛΑΒΑ
ΚΟΥΖΝΕΤΣΟΒΑ, Βιολί & ΙΓΚΟΡ ΚΟΥΖΝΕΤΣΟΦ, Τσέλλο (Ρωσία) / ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΑΝΟΣ, Πιάνο (Ελλάδα-ΗΠΑ), ΓΚΛΕΜΠ ΚΟΥΖΝΕΤΣΟΦ, Βιόλα (Ρωσία) /
ΑΝΝΙΤΑ ΛΕΦΑΚΗ,Τσέμπαλο (Βόλος-Ελλάδα)

Κυριακή 17.04.2016, ώρα 8:30 μ.μ.
"Mozart 260"

Ανθολογία μουσικής δωματίου του μεγάλου μουσουργού με την ευκαιρία της συμπλήρωσης
260 χρόνων από τη γέννησή του
ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ ΕΓΧΟΡΔΩΝ "ΑΜΦΙΡ" (Ρωσία) / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Πιάνο
(Βόλος-Ελλάδα) / ΜΠΟΡΙΣ ΚΟΥΖΝΕΤΣΟΦ, Βιολί (Ρωσία) / ΙΓΚΟΡ ΚΟΥΖΝΕΤΣΟΦ,
Τσέλλο (Ρωσία) / ΝΑΤΑΣΑ ΖΟΥΠΑΝ, Σοπράνο (Σλοβενία) / ΝΤΑΝΙΛΟ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ,
Φλάουτο (Ιταλία) / ΑΝΝΤΡΕΪ ΖΟΥΠΑΝ, Κλαρινέτο (Σλοβενία

Δευτέρα 18.04.2016, ώρα 8:30 μ.μ

Κύκλος "Ζωντανοί θρύλοι": αφιέρωμα στον ΝΙΚΟΛΑΪ ΚΑΠΟΥΣΤΙΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΑΝΟΣ, Πιάνο (Ελλάδα-ΗΠΑ)/ ΧΙΝΤΕΑΚΙ ΟΣΙΡΟ, Πιάνο (Ιαπωνία) /
ΙΓΚΟΡ ΚΟΥΖΝΕΤΣΟΦ, Τσέλλο (Ρωσία) / ΒΙΤΑΛΥ ΒΑΤΟΥΛΙΑ, Σαξόφωνο (Ρωσία) /
ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ ΕΓΧΟΡΔΩΝ "ΑΜΦΙΡ" (Ρωσία)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ

Τρίτη 19.04.2016, ώρα 8:30 μ.μ

Ρεσιτάλ Πιάνου: ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ ΛΙΜΠΕΤΤΑ
έργα των Chopin/Godowsky, Czerny, Wagner/Liszt & Chopin

Τετάρτη 20.04.2016, ώρα 8:30 μ.μ

Μουσική δωματίου "εν λευκώ"
Οι καλλιτέχνες του "Ευμέλεια" V διαλέγουν το ρεπερτόριό τους

Πέμπτη 21.04.2016, ώρα 8:30 μ.μ.

"Ξεχασιάρης άγγελος"
Η 1η βραδιά του τιμώμενου συνθέτη ΤΑΚΑΣΙ ΓΙΟΣΙΜΑΤΣΟΥ (Ιαπωνία)
ΝΤΑΝΙΛΟ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ, Φλάουτο (Ιταλία) / ΠΙΕΡ ΜΠΙΜΠΩ, Κιθάρα (Γαλλία) /
ΓΙΑΣΟΥΓΙΟ ΣΕΓΚΑΟΥΑ, Πιάνο αριστερό χέρι (Ιαπωνία) / ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ ΦΑΛΑΣΚΑ, Βιολί
(Ιταλία) / ΧΙΝΤΕΑΚΙ ΟΣΙΡΟ, Πιάνο (Ιαπωνία) / ΤΖΣΟΥ-ΧΣΙΑΝΓΚ ΛΙΝ, Ευφώνιο (Ταϊβάν) /
ΣΤΕΦΑΝ ΣΡΕΤΙΤΣ, Πιάνο (Σερβία) / ΒΙΤΑΛΥ ΒΑΤΟΥΛΙΑ, Σαξόφωνο &
ΜΑΡΙΑ ΝΕΜΤΣΟΒΑ, Πιάνο (Ρωσία)

Παρασκευή 22.04.2016, ώρα 8:30

Αποχαιρετιστήρια συναυλία του Ευμέλεια V
"Λιωμένο όνειρο"
Η 2η βραδιά του τιμώμενου συνθέτη ΤΑΚΑΣΙ ΓΙΟΣΙΜΑΤΣΟΥ (Ιαπωνία)
ΝΤΑΝΙΛΟ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ, Φλάουτο (Ιταλία) / ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ ΦΑΛΑΣΚΑ, Βιολί (Ιταλία)/
ΣΟΥΝΓΚΜΙΝ ΚΑΝ, Τσέλλο (Νότια Κορέα) / ΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, Πιάνο
(Βόλος-Ελλάδα) / ΠΙΕΡ ΜΠΙΜΠΩ, Κιθάρα (Γαλλία)

• Ώρα έναρξης των συναυλιών στο Ίδρυμα Πορφυρογένη: 8.30 μ.μ.
Ώρα προσέλευσης του κοινού: 8.15 μ.μ.
• Ώρα έναρξης της συναυλίας στην Παλιά Ηλεκτρική: 9.00 μ.μ.
Ώρα προσέλευσης του κοινού: 8.30 μ.μ.
• Μετά την έναρξη της κάθε συναυλίας, η είσοδος του κοινού
θα επιτρέπεται ΜΟΝΟΝ ΣΤΑ ΔΙΑΛΕΙΜMΑΤΑ.

Παρασκευή 15.04.2016, ώρα 9:00 μ.μ.

Πανηγυρική και εορταστική συναυλία: 5 χρόνια "Ευμέλεια"
Η Συμφωνική Ορχήστρα της Νις (Σερβία) / Διευθύνει: η Μιλένα Ίνιατς (Σερβία) /
Σολίστ: Ντίνος Μαστρογιάννης (Βόλος-Ελλάδα)
Μέρος Α΄
1) FRÉDÉRIC MEINDERS: "Παραλλαγές πάνω σε ένα Θέμα του Σοπέν ", για Πιάνο αριστερό χέρι και
Ορχήστρα Εγχόρδων - έργο γραμμένο και αφιερωμένο για τον Ντίνο Μαστρογιάννη
- Α΄ παγκόσμια εκτέλεση
2) ANNA LEONOVA: "Ποίημα", για Πιάνο αριστερό χέρι, Ορχήστρα Εγχόρδων και Κρουστά - έργο
γραμμένο και αφιερωμένο για τον Ντίνο Μαστρογιάννη - Α΄ παγκόσμια εκτέλεση
3) GEORGE GERSHWIN: "Γαλάζια Ραψωδία", για Πιάνο και Ορχήστρα
Σολίστ: Ντίνος Μαστρογιάννης (Βόλος-Ελλάδα)
Μέρος Β΄
1) ANDREW LLOYD WEBBER: Symphonic Reflections (Superstar, Don't cry for me
Argentina, King Heord's Sonng, Memory)
2) ANDREW LLOYD WEBBER: Αποσπάσματα από το μιούζικαλ
"Το φάντασμα της όπερας" (The Phantom of the Opera, Think of me, angel of music,
The music of the night, Masquerade, All I ask of you)
3) ANDREW LLOYD WEBBER: Μουσική από το μιούζικαλ "Εβίτα"
(Buenos Aires, I'd be surprisingly good for you, You must love me,
Don't cry for me Argentina)
4) ENNIO MORRICONE: Cinema Paradiso
5) KLAUS BADELT: Οι Πειρατές της Καραϊβικής (Medley που περιλαμβάνει τα κομμάτια:
The Medallion Calls, Tom the Pirates Cave, The Black Pearl, One Last Shot, He's a Pirate)

Σάββατο 16.04.2016, ώρα 8:30 μ.μ.
"Vorrei dirti il mio dolore"

Μέρος Α΄
1) Lili Boulanger (1893 - 1918 ) - “Pie Jesu“
2) Frank Martin (1890 - 1974) - Golgotha
"Quand serai-je assez heureuse pour voir ce jour beni"
3) Andrew Lloyd Webber (1948) - Requiem: “IV.Recordare”
4) Heinrich Kaminsky (1886 - 1946 ) - Die Passion - Mysterienspiel
"Herzliebster Jesu"
5) Ernst Křenek (1900 - 1991) - O Lacrymosa (1926)
“I. Oh Thränenvolle
II. Nichts als ein Atemzug
III. Aber die Winter!”
6) Carl Orff (1895 - 1982) - Carmina Burana
“In Trutina"
Στελίνα Αποστολοπούλου, Σοπράνο (Βόλος -Ελλάδα) / Πάνος Γαλανόπουλος, Πιάνο (Βόλος -Ελλάδα) /
Μέρος Β΄
1) Louis-Claude Daquin (1694-1772): "Ο κούκος" - από το 1ο Βιβλίο των
"Έργων για Τσέμπαλο"
2) J.S.Bach-A.Siloti (1685-1750)-(1863-1945): Άρια από τη Σουίτα για Ορχήστρα Εγχόρδων, No. 3 σε Ρε
μείζονα
3) J.S.Bach (1685-1750): Από Κοντσέρτο σε ρε ελάσσονα του Alessandro Marcello,
BWV 974: II.Adagio
4) Domenico Scarlatti (1685-1757) Τοκκάτα σε ρε ελάσσονα K. 141
Ευάγγελος Σπανός, Πιάνο (Ελλάδα-ΗΠΑ)
5) Giovanni Felice Sances (1600 - 1679) - “Stabat Mater: Pianto della Madonna“
6) Johann Adolf Hasse (1699 - 1783) - Salve Regina, G Major:
“I. Salve Regina”
7) Antonio Caldara (1670 -1736) - Maddalena ai piedi di cristo
“Per il mar del pianto mio”
8) Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) - Johannespassion, BWV 245
“Zerfliesse mein Herze”
9) Antonio Vivaldi (1678 - 1741) - Mottetto RV626

“In furore iustissimae irae”
10) Johann Adolf Hasse (1699 - 1783) - Salve Regina, G Major:
“III. Eja ergo”
11) Georg Friedrich Händel (1685 - 1759) - La resurrezione, HWV 47
“Disseratevi, o porte d'Averno”
Στελίνα Αποστολοπούλου, Σοπράνο (Βόλος -Ελλάδα) / Ντανίλο Ντε Λούκα, Φλάουτο (Ιταλία) / Μπόρις
Κουζνέτσοφ, Βιολί & Ίγκορ Κουζνέτσοφ, Τσέλλο (Ρωσία) / Γκλεμπ Κουζνέτσοφ, Βιόλα (Ρωσία) / Αννίτα
Λεφάκη, Τσέμπαλο (Βόλος -Ελλάδα)

Κυριακή 17.04.2016, ώρα 8:30 μ.μ.

"MOZART 260"
- Ανθολογία μουσικής δωματίου του μεγάλου μουσουργού με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 260 χρόνων
από τη γέννησή του
Μέρος Α'
1) Divertimento σε Ρε μειζ., KV 136 - (για Κουαρτέτο Εγχόρδων)
-Allegro
-Andante
-Presto
Το Κουαρτέτο Εγχόρδων "Αμφίρ" (Ρωσία)
2) Τρίο με Πιάνο σε Σολ μειζ., KV 564
-Allegro
-Andante
-Allegretto
Γιώργος Καραγιάννης, Πιάνο & Μέλη του Κουαρτέτου "Αμφίρ"
3) Άριες για Σοπράνο και Κουαρτέτο Εγχόρδων (μεταγραφή: Ανντρέϊ Ζούπαν)
- "Laudate dominum" από το έργο "Vesperae solennes de confessore"
- "L'amero, saro costante", άρια της Aminta από την όπερα "Il re pastore"
- "Vedrai carino", 2η άρια της Zerlina από την όπερα "Don Giovanni"
- "Batti, batti, o bel Masetto", 1η άρια της Zerlina από την όπερα "Don Giovanni"
Νατάσα Ζούπαν, Σοπράνο (Σλοβενία) & Το Κουαρτέτο Εγχόρδων "Αμφίρ"
Μέρος Β΄
1) Κουαρτέτο με Φλάουτο αρ. 4 σε Λα μειζ., KV 298
-Andantino (Theme & 4 Variations)
-Menuetto; Trio
-Rondeaux: Allegretto
Ντανίλο Ντε Λούκα, Φλάουτο (Ιταλία) & Μέλη του Κουαρτέτου "Αμφίρ"
2) Κοντσέρτο για Κλαρινέτο και Ορχήστρα σε Λα μειζ., , KV 622 (μεταγραφή για Κλαρινέτο και
Κουαρτέτο Εγχόρδων)
- Allegro
- Adagio
- Rondo
Ανντρέϊ Ζούπαν, Κλαρινέτο (Σλοβενία) & Το Κουαρτέτο Εγχόρδων "Αμφίρ"

Δευτέρα 18.04.2016, ώρα 8:30 μ.μ.

Κύκλος συναυλιών "Ζωντανοί θρύλοι": Νικολάϊ Καπούστιν
Μέρος Α΄
1) 3 Κομμάτια για Τσέλλο και Πιάνο
Ελεγεία, έργο 96
Burlesque, έργο 97
Nearly Waltz op. 98
Ίγκορ Κουζνέτσοφ, Τσέλλο (Ρωσία) & Ευάγγελος Σπανός, Πιάνο (Ελλάδα-ΗΠΑ)
2) Ντουέτο για Σαξόφωνο και Τσέλλο, έργο 99
Βίταλυ Βατούλια, Σαξόφωνο (Ρωσία) & Ίγκορ Κουζνέτσοφ, Τσέλλο (Ρωσία)
3) 2 Κομμάτια για σόλο Πιάνο
Σονατίνα, έργο 100
Τοκκατίνα, έργο 36
Ευάγγελος Σπανός, Πιάνο
4) Συμφωνιέττα, έργο 49 - για Πιάνο 4 χέρια
Ευάγγελος Σπανός & Χιντεάκι Οσίρο (Ιαπωνία), Πιάνο 4 χέρια
Μέρος Β΄
Κουϊντέτο με Πιάνο, έργο 89 - για Πιάνο και Κουαρτέτο Εγχόρδων

Ευάγγελος Σπανός, Πιάνο & Το Κουαρτέτο Εγχόρδων "Αμφίρ" (Ρωσία)

Τρίτη 19.04.2016, ώρα 8:30 μ.μ.

Ρεσιτάλ Πιάνου: Φραντσέσκο Λιμπέττα (Ιταλία)
Μέρος Α΄
- L. GODOWSKY / F.CHOPIN: 3 Σπουδές για τη "Μέθοδο" των Moscheles και Fétis
- C. CZERNY: Από τις 50 Σπουδές, έργο 740: Nos 18, 4, 21, 13, 33, 45, 50
- F. LISZT / R.WAGNER: από την όπερα "Λόενγκριν" - Festival και Brautlied
Μέρος Β΄
- F. CHOPIN: Σονάτα αρ. 2 σε σι ύφεση ελάσσονα, έργο 35
Grave; Doppio movimento
Scherzo
Marche funèbre
Presto
- F. CHOPIN: Πολωνέζα σε Λα ύφεση μείζονα έργο 53, "Ηρωική"

Τετάρτη 20.04.2016, ώρα 8:30 μ.μ

Μουσική δωματίου "εν λευκώ"
Οι καλλιτέχνες του "Ευμέλεια" διαλέγουν το πρόγραμμά τους (θα ανακοινωθεί την ημέρα της
συναυλίας)

Πέμπτη 21.04.2016, ώρα 8:30 μ.μ
Η 1η βραδιά του τιμώμενου συνθέτη
Τακάσι Γιοσιμάτσου (Ιαπωνία)
"Ξεχασιάρης άγγελος"

Μέρος Α΄
1) "4 Little Dream Songs" - για Κιθάρα και Φλάουτο
Spring...Dream Song on May
Summer...Distorted Waltz on August
Autumn...Dream Song on November
Winter...Lullaby
Ντανίλο Ντε Λούκα, Φλάουτο (Ιταλία) / Πιερ Μπιμπώ, Κιθάρα (Γαλλία)
2) Metal Snail Suite, έργο 80 - για Ευφώνιο και Πιάνο
-Allegro Spiral
- Barcarolle
- Snail Blues
- Eclogue Monologue
- Dark Bass
- Random Snail
- Final Boogie
Τζσου-Χσιάνγκ Λιν, Ευφώνιο (Ταϊβάν) / Στέφαν Σρέτιτς, Πιάνο (Σερβία)
3) Σουίτα “Kiyomori”, έργο 112 (2012)
(αποσπάσματα από τη μουσική για τη δραματική τηλεοπτική σειρά του NHK “Taira no Kiyomori”)
- για σόλο Πιάνο
Taira no Kiyomori Theme Kyoku (Taira no Kiyomori theme song)
Asobiwo Sentoya (Mercy Song - I was born to play)
Yumeyomi … Kikou (Dream-Reciting … Voyage)
Sakuranomoto (Under the Cherry Blossom Tree)
Yu-ai (Fraternity)
Isami Uta (Brave Song)
Ketsui (Determination)
Χιντεάκι Οσίρο, Πιάνο (Ιαπωνία)
Μέρος Β΄
1) "Ξεχασιάρης άγγελος" Ia έργο 6a - για Βιολί και Πιάνο
Count Angel
Recount Angel
Φαμπρίτσιο Φαλάσκα, Βιολί (Ιταλία) / Χιντεάκι Οσίρο, Πιάνο (Ιαπωνία)
2) Tapiola Visions (για Πιάνο αριστερό χέρι)
Vignette in Twilight
Gigue of Forest
Pavane for Water

Commas of Birds
Toccata in the Wind
Γιασούγιο Σεγκάουα, Πιάνο αριστερό χέρι (Ιαπωνία)
3) Litmus Distance Op.10
-Bedouin in Acid
-Bedouin in Alkali
Πιερ Μπιμπώ, Κιθάρα (Γαλλία)
4) Fuzzy Bird Sonata έργο 44 - για Σαξόφωνο και Πιάνο
Run, Bird
Sing, Bird
Fly, Bird
Βίταλυ Βατούλια, Σαξόφωνο (Ρωσία) & Μαρία Νέμτσοβα, Πιάνο (Ρωσία)

Παρασκευή 22.04.2016, ώρα 8:30 μ.μ.
Η 2η βραδιά του τιμώμενου συνθέτη
Τακάσι Γιοσιμάτσου (Ιαπωνία)
"Λιωμένο όνειρο"

Μέρος Α΄
1) "Congaragarian Rhapsody" (Medley κλασικών αριστουργημάτων των συνθετών: Μπετόβεν, Μπραμς,
Προκόφιεφ, Βέρντι, Ντβόρζακ, Μότσαρτ, Γ. Στράους, Ροσσίνι, Μπιζέ, Τσαϊκόφσκυ, Μποροντίν,
Μέντελσον, Ρίμσκυ-Κόρσακωφ, Μπαχ, Πουτσίνι, Χολστ) - για Φλάουτο, Βιολί, Τσέλλο και Πιάνο
Ντανίλο Ντε Λούκα, Φλάουτο (Ιταλία) / Φαμπρίτσιο Φαλάσκα, Βιολί (Ιταλία) / Σούνγκμιν Καν, Τσέλλο
(Νότια Κορέα) / Ντίνος Μαστρογιάννης, Πιάνο (Βόλος-Ελλάδα)
2) Δύο θρησκευτικά τραγούδια (για Πιάνο αριστερό χέρι)
- CACCINI/YOSHIMATSU: Ave Maria
- SCHUBERT/YOSHIMATSU: Ave Maria
Γιασούγιο Σεγκάουα, Πιάνο αριστερό χέρι (Ιαπωνία)
3) "Tender Toys" (επιλογή) - για σόλο Κιθάρα
Street dancer
Romance for Tree
Rain Song of a jester
Angels in Twilight
Arabesque in the Rain
Πιερ Μπιμπώ, Κιθάρα (Γαλλία)
4) "Pleiades Dances" IV - για σόλο Πιάνο
Memory of Prelude
Canticle of Quiet Rain
Dance toward West
Memory of Interlude
Distant Dark Pastoral
Dance toward East
Season of Alleluia
Ντίνος Μαστρογιάννης, Πιάνο (Ελλάδα)
Μέρος Β΄
1) "Λιωμένο όνειρο" - για Βιολί και Πιάνο
Φαμπρίτσιο Φαλάσκα, Βιολί (Ιταλία) / Ντίνος Μαστρογιάννης, Πιάνο (Ελλάδα)
2) Four Little Dream Songs - για Πιάνο 3 χέρια
Spring...Dream Song on May
Summer...Distorted Waltz on August
Autumn...Dream Song on November
Winter...Lullaby
Ντίνος Μαστρογιάννης, Πιάνο (Ελλάδα) & Γιασούγιο Σεγκάουα, Πιάνο αριστερό χέρι (Ιαπωνία)
3) Atom Hearts Club Trio II - για Πιάνο, Βιολί και Τσέλο
1. Pizzicato steps / 2. Aggressive Rocks / 3. Brothers Blues / 4. Rag Super Light / 5. Mr. G Returns / 6.
Atomic Boogie
Ντίνος Μαστρογιάννης, Πιάνο (Ελλάδα) / Φαμπρίτσιο Φαλάσκα, Βιολί (Ιταλία)/ Σούνγκμιν Καν,
Τσέλλο (Νότια Κορέα)
4) Atom Hearts Club Trio I - για Πιάνο, Βιολί και Τσέλο
1. Allegro/ 2. Andante / 3. Scherzo / 4. Finale
Ντίνος Μαστρογιάννης, Πιάνο (Ελλάδα) / Φαμπρίτσιο Φαλάσκα, Βιολί (Ιταλία)/ Σούνγκμιν Καν,
Τσέλλο (Νότια Κορέα)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
Κουαρτέτο Eγχόρδων "Αμφίρ" (Ρωσία)
Τέσσερα προικισμένα αδέρφια, γεννημένα στη Σιβηρία, άρχισαν να μυούνται στη μουσική από τα 5
τους χρόνια. Πολύ σύντομα ξεκίνησαν να παίζουν ως σύνολο, κάτι που τους βοήθησε να
διαμορφώσουν ένα ιδιαίτερο μουσικό ύφος. Ο Μπόρις και η Γκορισλάβα – βιολί, ο Γλεμπ – βιόλα, ο
Ίγκορ – τσέλλο. «Αμφίρ» στα ρωσικά σημαίνει κάτι σαν «ρυθμός» Παίζεις σαν να συνθέτεις στίχους.
Μουσική ερμηνεία ως ποίηση.
Το κουαρτέτο ΑΜΦΙΡ περιοδεύει σε ολόκληρη τη Ρωσία, καθώς και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες:
Φινλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Σουηδία, Δανία. Η δημιουργική οικογενειακή ατμόσφαιρα βοηθά την
επαγγελματική εξέλιξη των νέων μουσικών. Η μητέρα Νάντια, συγγραφέας και θεατρική συγγραφέας,
είναι μέλος της Ένωσης συγγραφέων της Αγ. Πετρούπολης. Ο πατέρας Όλεγκ είναι κατασκευαστής
βιολιών και συνθέτης. Καθένα από τα παιδιά είναι πολυτάλαντο: η Γκορισλάβα ασχολείται
επαγγελματικά, εκτός από βιολί και πιάνο, με την ακροβατική. Επίσης ζωγραφίζει και εικονογραφεί. Ο
Μπόρις ζωγραφίζει και είναι σπουδαίος μάγειρας, Ο Γλεμπ είναι ζωγράφος, γλύπτης, γράφει μουσική
και είναι αξεπέραστος στο σκάκι. Ο Ίγκορ στο στρατό έμαθε να παίζει τρομπέτα.
Τα πρώτα έργα που έπαιξε το κουαρτέτο «ΑΜΦΙΡ» ήταν του Μότσαρτ, ο οποίος παρέμεινε η πρώτη
τους αγάπη και παντοτινή.
Σήμερα, ο Γλεμπ είναι βοηθός διευθυντής ορχήστρας, ο Ίγκορ παίζει στη συμφωνική ορχήστρα της Αγ. Πετρούπολης, ο Μπόρις είναι
μουσικός στο θέατρο BDT. Πέρσι περιόδευσαν, εκτός από τη Ρωσία, στην Αλγερία, το Ιράν, την Αυστρία, την Αμερική, τη Μεγάλη Βρετανία
και αλλού.

Στελίνα Αποστολοπούλου, Σοπράνο (Βόλος-Ελλάδα)
Γεννημένη στο Βόλο το 1990. Το 2008 πήρε δίπλωμα λυρικού τραγουδιού με την διακεκριμένη σολίστ
Σύλβια Τσιμπανάκου από το Ελληνικό Ωδείο Πειραιά.Υπήρξε μέλος του Opera Studio της Εθνικής
Λυρικής Σκηνής για τα έτη 2011-2013. Έχει συμμετάσχει στην παραγωγή της παιδικής σκηνής της ΕΛΣ
“Ο Παπουτσωμένος Γάτος”, στην παραγωγή του Μεγάρου Μουσικής σε συνεργασία με την ομάδα La
Fura del Baus “Η άνοδος και η πτώση της πόλης Μαχαγκόνυ” ( Mädchen des Mahagonny) και στην
παραγωγή του Opera studio της Εθνικής Λυρικής Σκηνής “L'amante di tutte” ως Dorina.
Τις σπουδές της στο κλασικό τραγούδι συνεχίζει από το 2014 στο Πανεπιστήμιο των Τεχνών του
Βερολίνου (Universität der Künste Berlin) με την Elisabeth Werres. Έχει πάρει μαθήματα για την
ερμηνεία της Μπαρόκ μουσικής από σπουδαίους σπεσιαλίστες όπως ο Άρης Χριστοφέλλης και ο
Razek-Francois Bitar.
Είναι υπότροφος της Paul Hindemith Gesellschaft του Βερολίνου και τιμώμενη με το βραβείο της
DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst / Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών) για το 2015. Τον Ιούνιο θα τραγουδήσει
στα πλαίσια του "Infektion!Festival für neues Musiktheater" της Staatoper Berlin στο έργο "Die Luft hier: Scharfgeschliﬀen των Matthias
Hermann και Ernst Poettgen και τον Αύγουστο του 2016 θα συμμετάσχει στην παραγωγή Mediterraneo του συνόλου Die kleine barockband
σε σκηνοθεσία Kobie van Rensburg.
Τέλος, είναι απόφοιτη του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Βίταλυ Βατούλια, Σαξόφωνο (Ρωσία)
O Βίταλι Βατούλια συγκαταλέγεται στους εξέχοντες νέους Ρώσους σαξοφωνίστες. Γεννήθηκε στη
Μόσχα το 1987. Ξεκίνησε τη μουσική παιδεία σε ηλικία 7 χρονών, στα 13 του κέρδισε τον εθνικό
διαγωνισμό «Young Virtuoso» στη Σιμφερόπολη Ουκρανίας. Στη συνέχεια κέρδισε σε διεθνείς
διαγωνισμούς ως «Young Saxophonist» (Gap Γαλλίας), «Classical Heritage» (Μόσχα), και στον διεθνή
διαγωνισμό πνευστών (Togliatti, Ρωσία).
Το 2003-2005 εκπαιδεύτηκε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στο Gap Γαλλίας, με καθηγητές
κορυφαίους μουσικούς. Το 2005 έλαβε το Μεγάλο βραβείο του Διεθνούς διαγωνισμού «Τέχνη του
21ου αιώνα» στο Κίεβο Ουκρανίας. Αποφοίτησε από το Κολέγιο Μουσικής του Κρατικού Ινστιτούτου
Μουσικής A. Schnittke της Μόσχας, με καθηγητή τον Yury Vorontsov και από τη Ρωσική Ακαδημία
Μουσικής Gnessin με την Margarita Shaposhnikova. Το 2015 έγινε δεκτός στο Κονσερβατουάρ του
Amsterdam, στην τάξη του Arno Bornkamp.
Από τις διακρίσεις του, το 2010 κερδίζει σε μουσικό διαγωνισμό «River of Talents» που διοργανώθηκε από το Μέγαρο Μουσικής της Αγίας
Πετρούπολης, και το διεθνή διαγωνισμό SaxArte στην Cetara Iταλίας. Το 2011 πήρε βραβείο στο διεθνή διαγωνισμό για σαξόφωνο «The
Voice of Saxophone in the Modern World» και χρυσό μετάλλιο στο 10ο Πανρωσικό Διαγωνισμό «Delphic Play».
Το 2015, πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό «Marco Fiorindo» στην Ιταλία. Παράλληλα κέρδισε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία μουσικής
δωματίου, μαζί με την πιανίστα Μαρία Νέμτσοβα με την οποία δημιούργησαν το Vita Duo.
Εμφανίζεται ως σολίστ και ως μέλος μουσικών συνόλων, δίνει συναυλίες στη Ρωσία και στο εξωτερικό. Ίδρυσε το Symbol Saxophone
Quartet και παίζει με κορυφαίες ορχήστρες της Ρωσίας, όπως την Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα της Μόσχας, τη Ρωσική Συμφωνική
Ορχήστρα , τη Συμφωνική της Αγίας Πετρούπολης και άλλες. Στο Μέγαρο Μουσικής της Αγ. Πετρούπολης, ο Βίταλι είναι τακτικός
φιλοξενούμενος.
Το 2005 ξεκίνησε την παιδαγωγική σταδιοδρομία του. Οι σπουδαστές του κερδίζουν διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς και φεστιβάλ. Το
ραδιόφωνο και η τηλεόραση της Ρωσίας και της Ουκρανίας συχνά μεταδίδουν δικές του εκτελέσεις. Από το 2007 ηχογράφησε 3 cd με έργα
των Hindemith, Debussy, Franck, Mendelssohn, Borne και άλλων. Έχει λάβει μέρος σε διεθνή φεστιβάλ στη Γαλλία, τη Σουηδία, την Αυστρία,
την Πολωνία, το Ισραήλ κλπ.
Ο Βίταλι ανήκει στους εμπνευστές και ιδρυτές του διεθνούς κοινωφελούς προγράμματος «Music for Peace»
(www.music-peace.com).

Πάνος Γαλανόπουλος, Πιάνο (Βόλος - Ελλάδα)
Ο Πάνος Γαλανόπουλος γεννήθηκε στον Βόλο το 1992 και έκανε τα πρώτα βήματα στη μουσική με τον Κώστα
Ματζαφλέρη και στη συνέχεια με την Εύη Κανελλοπούλου, με την οποία πήρε το πτυχίο πιάνου. Σήμερα είναι
μαθητής του πιανίστα και καθηγητή Ντίνου Μαστρογιάννη στο Δημοτικό Ωδείο Βόλου. Επίσης είναι
πτυχιούχος της Αρμονίας και της Αντίστιξης, με καθηγητή τον Αντρέα Μιμαίο στο Δημοτικό Ωδείο Βόλου. Από
το 2012 είναι στενός συνεργάτης της σοπράνο Σύλβιας Τσιμπανάκου και μόνιμος συνοδός της τάξης
μονωδίας. Από τότε έχει συμμετάσχει σε συναυλίες ως συνοδός αλλά και ως σολίστ σε διάφορες πόλεις της
Ελλάδας. Το 2014 συνέπραξε για πρώτη φορά με την ορχήστρα νέων του Δημοτικού Ωδείου Βόλου ως σολίστ
στο Καρναβάλι των ζώων του Saint-Saens υπό την διεύθυνση του Ιωακείμ Μπαλτσαβιά. Τον Αύγουστο του
2015, πήρε μέρος σε σεμινάριο Διεύθυνσης Ορχήστρας, υπό τον αρχιμουσικό Αναστάσιο Στρίκο. Παράλληλα
με τις σπουδές του στην μουσική, είναι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στον τομέα της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Επίσης από το
2013 είναι ραδιοφωνικός μουσικός παραγωγός αρχικά στον Nova Fm και σήμερα στην ΕΡΑ Βόλου όπου
επιμελείται εκπομπή κλασικής μουσικής, με στόχο τη διάδοση του είδους στην πόλη του Βόλου, την εκπαίδευση αλλά και την προβολή
καλλιτεχνών από τον Βόλο και την ευρύτερη περιοχή.

Ανντρέϊ Ζούπαν, Κλαρινέτο (Σλοβενία)
Ο Ανντρέϊ Ζούπαν αποφοίτησε από τη Μουσική Ακαδημία της Λιουμπλιάνας όπου ολοκλήρωσε και τις
μεταπτυχιακές σπουδές του. Στο εξωτερικό σπούδασε με τον V. Mariozzi (Ακαδημία St. Cecilia, Ρώμη) και με
τον A. Brandhofer (Mozarteum, Σάλτσμπουργκ).
To 1995 έγινε μέλος της Ορχήστρας Νέων της Μεσογείου στη Γαλλία ως πρώτο κλαρινέτο και περιόδευσε
μ’αυτήν σε όλη την Ευρώπη και την Αφρική. Ως σολίστ δίνει πολλές συναυλίες στη Σλοβενία και στο
εξωτερικό. Κέρδισε οκτώ Α' Βραβεία σε διαγωνισμούς για νέους μουσικούς. Το 1985 ανακηρύχτηκε
«Μουσικός της χρονιάς της Γιουγκοσλαβίας», τον ίδιο χρόνο εκπροσώπησε τη χώρα στη συναυλία της
Eurovision στη Μαδρίτη, όπου έπαιξαν οι καλύτεροι νέοι μουσικοί της Ευρώπης. Το 1993 παίζει πρώτο
κλαρινέτο στην ορχήστρα του Εθνικού Θεάτρου Όπερας και Μπαλέτου της Λιουμπλιάνας.
Διδάσκει στο Κονσερβατουάρ της Λιουμπλιάνας και στη Μουσική Ακαδημία. Δίνει σεμινάρια και master
classes και καλείται ως μέλος κριτικών επιτροπών σε διεθνείς διαγωνισμούς. Ως σολίστ και μέλος συνόλων
μουσικής δωματίου έχει ηχογραφήσει 21 CD. Κέρδισε διεθνή αναγνώριση σε ποικίλλα μουσικά είδη.
Διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Μουσικού Φεστιβάλ Musical Summer στο Κάστρο Podsreda.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.andrejzupan.com.

Νατάσα Ζούπαν, Σοπράνο (Σλοβενία)
Η Νατάσα Ζούπαν αποφοίτησε με άριστα από τη Μουσική Ακαδημία της Λιουμπλιάνας, με ρεσιτάλ με τη
Φιλαρμονική της Σλοβενίας και αργότερα έλαβε υποψηφιότητα για το βραβείο Prešeren. Τον Ιούνιο 2009
έφτασε στον τελικό γύρο ενός από τους σημαντικότερους διεθνείς διαγωνισμούς για νέους τραγουδιστές, το
«Belvedere» στη Βιέννη. Τον Αύγουστο 2009 και τον Ιούλιο 2010 τραγούδησε σε ρεσιτάλ στο διεθνές
φεστιβάλ Summer Music Festival στο Κάστρο Podsreda όπου έδωσε masterclass τραγουδιού. Συνεργάζεται
τακτικά με Σλοβένους συνθέτες.
Ως άριστη σπουδάστρια επιλέχτηκε να εκπροσωπήσει τη Μουσική Ακαδημία στη Διεθνή Ακαδημία Πράγα –
Βιέννη – Βουδαπέστη. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές κέρδισε την υποτροφία της Richard Wagner Association
για νέους πολλά υποσχόμενους τραγουδιστές. Η υποτροφία της επέτρεψε να συνεχίσει τις σπουδές της στο
εξωτερικό και να παρακολουθήσει θρυλικές παραστάσεις στο θέατρο Wagner της Bayreuth.
Ως σολίστ συνεργάζεται με την Εθνική Όπερα της Σλοβενίας στη Λιουμπλιάνα, με τη Συμφωνική ορχήστρα
της Ραδιοτηλεόρασης και την ορχήστρα του Κροατικού Εθνικού θεάτρου Ivan pl. Zajc. Τραγούδησε στην
Ιταλία, την Αυστρία, τη Γερμανία και την Κροατία, ηχογράφησε πολλές άριες. Το πρώτο της cd με έργα Σλοβένων συνθετών ακούγεται συχνά
στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση της Σλοβενίας.
Στην όπερα πρωτοεμφανίστηκε το 2012 στο ρόλο της Μουζέτα στην όπερα La Bohème του Πουτσίνι, στη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου
Όπερας και Μπαλέτου της Σλοβενίας. Μέχρι σήμερα τραγούδησε σε διάφορους ρόλους: το «Bastien und Bastienne» του Μότσαρτ και στο
ρόλο του Cherubino στους “Γάμους του Φίγκαρο” (φεστιβάλ Morje, Τεργέστη 2008) σε διασκευή για παιδιά. Επίσης εμφανίστηκε στο ρόλο
της Lili στην όπερα τσέπης “New Shoes” του Σλοβένου συνθέτη Gregor Strniša (η πρεμιέρα έγινε το 2008 στο φεστιβάλ Lent) , τραγούδησε
τη Βασίλισσα του χρόνου στο μουσικό παραμύθι «Hours of Strike» του Ισπανού συνθέτη Diego Alamar, τη Marisha στο έργο “Die Letzte
Wacht” του Risto Savin, και άλλα.

Μιλένα Ίνιατς, Μαέστρος (Σερβία)
Γεννήθηκε στη Νις Σερβίας το 1969. Από τη μητέρα της έχει προγόνους Τσέχους και Ούγγρους.
Αποφοίτησε και έλαβε το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό δίπλωμα στη διεύθυνση ορχήστρας,
όπερας και χορωδίας από τη Σχολή Μουσικής του Πανεπιστημίου Τεχνών του Βελιγραδίου.
Με τη Συμφωνική ορχήστρα και ορχήστρα δωματίου της Νις, η Μιλένα ΙΝΙΑΤΣ απέσπασε το
πρώτο βραβείο Διαγωνισμού για ορχήστρες δωματίου του 3ου Διεθνούς Φεστιβάλ «Music World
Festival» στο Fivizzano Ιταλίας, το 2000. Η εκτέλεση της κωμική όπερας του G.B. Pergolesi
«Υπηρέτρια Κυρά» ανακηρύχθηκε σε «κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός 2008» στη Νις.
Η κα Ίνιατς έχει διευθύνει κρατικές ορχήστρες και ορχήστρες δωματίου στη Σερβία, το
Μαυροβούνιο, τη Βοσνία, τη FYROM, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Αυστρία, τη Βαυαρία, την
Ελλάδα, τη Σουηδία, την Ισπανία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ουρουγουάη, στο Ελ Σαλβαντόρ και
τη Ρωσία. Οι εμφανίσεις αυτές περιλαμβάνουν συναυλίες συμφωνικής μουσικής, μουσικής
δωματίου και παραστάσεις όπερας με την Εθνική Όπερα του Βελιγραδίου, τη Φιλαρμονική του Βελιγραδίου, τη Συμφωνική ορχήστρα της

ραδιοτηλεόρασης, τη Συμφωνική Stanislav Binicki, την Εθνική Όπερα των Σκοπίων, τη Φιλαρμονική των Σκοπίων, φιλαρμονικές ορχήστρες
Βουλγαρίας, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης , τη Συμφωνική του Μαυροβουνίου, τη Συμφωνική St. Albans στο Λονδίνο, την Εθνική Συμφωνική
Ορχήστρα Νέων “Jose Artigas” από το Μοντεβίδεο, την Εθνική Συμφωνική Νέων του Ελ Σαλβαντόρ, τη Φιλαρμονική της Σόφιας και άλλες.
Η κα Ίνιατς διηύθυνε τη διεθνή ορχήστρα στη συναυλία λήξης του 29ου Φεστιβάλ ορχηστρών νέων στη Murcia Ισπανίας, το Μάρτιο 2010
και τη Συμφωνική Ευρω-ορχήστρα στη Μόσχα, το 2012.
Έχει κάνει ηχογραφήσεις για τηλεοράσεις και ραδιοφωνικούς σταθμούς στη χώρα της και στο εξωτερικό. Μαζί με τις συναυλιακές
εμφανίσεις δίνει masterclasses διεύθυνσης ορχήστρας στην Ουρουγουάη, στο Ελ Σαλβαντόρ και στην Ισπανία. Συχνά προσκαλείται ως
μέλος κριτικών επιτροπών στη Σερβία, τη Βουλγαρία (Σόφια και στο διαγωνισμό όπερας Euterpe Karlovo) και την Τουρκία (φεστιβάλ
χορωδιών στην Ανατολία).
Έχει εμφανιστεί στην ονομαστή αίθουσα «Kolarac» του Βελιγραδίου και στην περίφημη Sala Bulgaria στη Σόφια, όπου παρουσίασε το
Ρέκβιεμ του Μότσαρτ με τη Φιλαρμονική και τη χορωδία της Σόφιας, στο Teatro Solis του Μοντεβίδεο Ουρουγουάης και το Εθνικό Θέατρο
του Σαν Σαλβαντόρ, στον καθεδρικό ναό San Stefano Φλωρεντίας, την αίθουσα Karl Franzens του Πανεπιστημίου του Γκρατς Αυστρίας, στο
Auditorio di Congresos Narciso Yepes Hall στη Murcia Ισπανίας, κλπ.
Επίσης, η κα Ίνιατς διδάσκει και διατελεί καλλιτεχνική διευθύντρια και μαέστρος της Συμφωνικής ορχήστρας και ορχήστρας δωματίου
«Concertante» του Πανεπιστημίου της Νις, καθώς και μόνιμη επισκέπτης διευθύντρια ορχήστρας της Συμφωνικής ορχήστρας της Νις. Οι
κριτικοί τη θεωρούν εξαιρετικά προικισμένη, πεπειραμένη με υψηλό επίπεδο γνώσεων, σπουδαία τεχνική και μουσικό αισθητήριο. Η μικτή
ευρωπαϊκή και σερβική καταγωγή της διαμόρφωσε μια ενδιαφέρουσα μουσική προσωπικότητα που γεφυρώνει Ανατολή και Δύση στις
εκτελέσεις της.
Τον Απρίλη 2016, η Μιλένα Ίνιατς θα διευθύνει τη Συμφωνική ορχήστρα της Νις σε τουρνέ στην Ελλάδα όπου θα παίξουν μεταξύ άλλων
στην εναρκτήρια συναυλία του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Ευμέλεια στην Αγριά Βόλου.

Σούνγκμιν Καν, Βιολοντσέλο (Ν.Κορέα)
Γεννήθηκε στη Σεούλ Κορέας και σε ηλικία των 8 ξεκίνησε σπουδές βιολοντσέλου. Μετά την αποφοίτηση από
τη Σχολή Τεχνών της Yewon έγινε δεκτή κατ’ εξαίρεση στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Τεχνών της Κορέας, σε ηλικία
15 ετών, στο πλαίσιο προγράμματος για ιδιαίτερα προικισμένους σπουδαστές. Το 2007 μετακόμισε στο
Βερολίνο για να συνεχίσει τις σπουδές της στην Ανωτάτη Σχολή Μουσικής Hanns Eisler με καθηγητές τους
David Geringas και Troels Svane. Μετά την απόκτηση του master συνεχίζει τις σπουδές του Διπλώματος
σολίστ (Κonzertexamen course).
Πρόκειται για καταξιωμένη τσελίστρια, με άψογη τεχνική και πολύπλευρη μουσικότητα, με πλούσια σε
εμφανίσεις σταδιοδρομία ως σολίστ και ως μέλος συνόλων μουσικής δωματίου.
Ως σολίστ έχει δώσει συναυλίες και ρεσιτάλ σε διεθνείς σκηνές. Εμφανίζεται από την ηλικία των 11 οπότε
έπαιξε με τη Φιλαρμονική ορχήστρα της Σεούλ. Έκτοτε έχει παίξει με την Ορχήστρα Δωματίου της Σεούλ, με
φιλαρμονικές ορχήστρες πολλών πόλεων της Κορέας, με την Ορχήστρα Δωματίου του Gettysburg, την
Ορχήστρα του Φεστιβάλ του Schleswig-Holstein, τη Φιλαρμονική του Monte Carlo, την Ορχήστρα του
Φεστιβάλ του St. Christoper και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Τόκυο.
Από τα βραβεία σε κορυφαίους διαγωνισμούς, αξίζει να αναφέρουμε το πρώτο βραβείο του Διεθνούς Διαγωνισμού Τσέλλου Gaspar
Cassado, το 2006, το πρώτο βραβείο Johansen, το 2003, το δεύτερο βραβείο του διαγωνισμού Τσαϊκόφσκι για νέους καλλιτέχνες, το 2002,
και το ειδικό βραβείο του Διαγωνισμού Ροστροπόβιτς στο Παρίσι, το 2009. Πολλά είναι τα βραβεία που αποκόμισε από τους τρεις
σπουδαιότερους διαγωνισμούς στην πατρίδα της.
Το 2015 κέρδισε το 5ο βραβείο στο Διεθνή διαγωνισμό Τσαϊκόφσκι στην Αγ. Πετρούπολη.
Φέτος έδωσε σόλο ρεσιτάλ και συναυλία μαζί με τον μέντορά της David Geringas στο φεστιβάλ του Usedom, και είχε το προνόμιο να παίξει
στο Κοινοβούλιο της Γερμανίας. Στη συνέχεια θα παίξει στο φεστιβάλ Great Mountains στην Κορέα και στο φεστιβάλ Ευμέλεια στην Ελλάδα.

Γιώργος Καραγιάννης, Πιάνο (Βόλος - Ελλάδα)
Ο Γιώργος Καραγιάννης ξεκίνησε το πιάνο σε μικρή ηλικία πλάι στον διεθνούς φήμης έλληνα σολίστ
Ντίνο Μαστρογιάννη, στο Ελληνικό Ωδείο Βόλου, παράρτημα του αείμνηστου Μπάμπη Κεχαΐδη. Έλαβε
Πτυχίο Ανώτερων Θεωρητικών και Δίπλωμα Πιάνου από το Δημοτικό Ωδείο Βόλου με βαθμό «Άριστα
παμψηφεί».
Μέσα από master-classes στην Ελλάδα και στο εξωτερικό δούλεψε με διεθνούς φήμης πιανίστες όπως
ο Uwe Matschke, Nancy Garniez (Mannes College of Music, U.S.A), Sharon Man (Julliard School, New
York), Konstantin και Julia Ganev (μαθητές του Heinrich Neuhaus). Έχει κάνει μαθήματα με
καταξιωμένους σολίστ και καθηγητές όπως ο Vadim Mazo (‘Ameropa’ artistic director), Mark Clinton,
Nicole Narboni, Karel Špelina (Prague Conservatory) και Semyon L. Yaroshevich (Rubin Academy of
Music, Tel-Aviv University).
Στο ενεργητικό του έχει συμμετοχές σε ρεσιτάλ μουσικής δωματίου και συναυλίες, όπως στο Ameropa International Chamber Music
Festival στην Πράγα, στο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Βόλου, κ.α., ενώ έχει συμπράξει ως σολίστ με την Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Βόλου
για τον εορτασμό των 2 χρόνων από την ίδρυσή της, υπό τη διεύθυνση του Ρώσου μαέστρου Συμεών Κόγκαν.
Σήμερα συνεχίζει τη μελέτη ανανεώνοντας το ρεπερτόριό του και προετοιμάζεται για διάφορες συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
ενώ παράλληλα κάνει το μεταπτυχιακό του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Αννίτα Λεφάκη, Τσέμπαλο (Βόλος - Ελλάδα)
Γεννήθηκε στο Βόλο. Πήρε τα πρώτα μαθήματα πιάνου στη μουσική σχολή της Έλλης Αδάμ, με
καθηγήτρια την Φώφη Μαλισόβα. Μετά την απόκτηση του Πτυχίου της συνεχίζει τις σπουδές της στην
Αθήνα, στο Ωδείο Atheneaum, τάξη Πόπης Μιχαηλίδου. Το 1996 πήρε το Δίπλωμα Πιάνου με βαθμό
άριστα παμψηφεί και Β’ βραβείο.
Στη συνέχεια γράφτηκε στο τμήμα παλαιάς μουσικής «Viqnanelli», του Atheneaum, στην τάξη
Τσέμπαλου της Μ. Δαλμάτη, από όπου το 2000 πήρε το Δίπλωμα Τσέμπαλου με βαθμό άριστα
παμψηφεί και Β’ βραβείο.

Φραντσέσκο Λιμπέττα, Βιολί (Ιταλία)
Στην πολύπλευρη σταδιοδρομία του ως συνθέτης, μαέστρος και πιανίστας, ο Φραντσέσκο Λιμπέττα έχει δώσει
συναυλίες σε ολόκληρη την υφήλιο. Του έχουν ανατεθεί από φορείς και φεστιβάλ έργα για ορχήστρες, σύνολα
δωματίου και ηλεκτρονικές συνθέσεις. Το ρεπερτόριο του ως διευθυντής ορχήστρας περιλαμβάνει συμφωνικά
έργα του Βάγκνερ, του Ντεμπυσσύ και του Μότσαρτ καθώς και δικά του έργα, και μπαλέτα (Ωραία Κοιμωμένη
και Καρυοθραύστης, παραγωγή του Fredy Franzutti, με το Μπαλέτο του Νότου).
Ο John Ardoin έχει δηλώσει ότι από τους πιανίστες της νέας γενιάς, ο Φραντσέσκο Λιμπέττα είναι «ο πιο
εμπνευσμένος και δημιουργικός». Ο Harold Schonberg έγραψε: «ως αυθεντία σε κάθε περίοδο και στιλ ο
Λιμπέττα είναι ο καλύτερος εκπρόσωπος του σύγχρονου αυτού ύφους» (American Record Guide). Ο Paolo Isotta
εξαίρει στην εφημερίδα Corriere della Sera «τέτοια θαυμάσια δεξιοτεχνία και λεπτή αίσθηση της γλώσσας της
μελωδίας που σε κάνει να αναρωτηθείς: ποιος άλλος καλλιτέχνης της γενιάς του, όχι μόνο στην Ιταλία, μπορεί να
συγκριθεί μ’ αυτόν;»
Το 1993/4 έχει παίξει και ηχογραφήσει τον πλήρη κύκλο με τις 32 σονάτες του Μπετόβεν, και τις 53 Etudes του Godowsky, έργο βασισμένο
στις 27 Etudes του Σοπέν, το οποίο για δεκαετίες θεωρείτο ένας ακατόρθωτος άθλος, σε πρώτη εκτέλεση το 1990, και ξανά το 1994/95 και
το 2006.
Το DVD με την ηχογράφηση του ρεσιτάλ στο Φεστιβάλ "La Roque d’Anthéron" το οποίο βιντεοσκόπησε ο Bruno Monsaingeon, απέσπασε
το βραβείο "Diapason d’Or" και το CHOC του περιοδικού "Le Monde de la Musique". Στις ηχογραφήσεις του συγκαταλέγονται έργα Chopin
και Schumann, οι Παραλλαγές Diabelli του Beethoven, το σύνολο των μεταγραφών του Liszt από όπερες του Βάγκνερ καθώς και έργα
Debussy, Brahms, Ravel and Mozart. Τα CD του και τα βίντεο κυκλοφόρησαν από την V.A.I. (ΗΠΑ) και τη Nireo (www.nireo.it).

Τζσου-Χσιάνγκ Λιν, Ευφώνιο (Ταϊβάν)
Είναι από την Ταϊβάν και ξεκίνησε μαθήματα ευφωνίου σε ηλικία 13 ετών. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη του
κορυφαίου συνόλου ευφωνίου – τούμπας στην Ταϊβάν. Το σύνολο αυτό έχει σημαντικό ρόλο στην
προώθηση μουσικής για χάλκινα όργανα. Επίσης είναι μέλος του Golden Hymn Brass Band, πρώτου
συνόλου χάλκινων οργάνων αγγλικού στυλ.
To 2014 έλαβε το Course Audition Master Μουσικής στο Κονσερβατουάρ του Birmingham και το
Μουσικό Κολέγιο Royal Northern College. Σήμερα σπουδάζει στο Κονσερβατουάρ του Birmingham με
γνωστούς σολίστ του ευφωνίου, τον Matthew White και τον David Childs. Ανέλαβε τη θέση του Α'
ευφωνίου στην ορχήστρα του Staﬀordshire, ως ο πρώτος μουσικός από την Ασία στο ιστορικό αυτό
σύνολο που μετρά 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Ο Mathew White έγραψε: «Ως Α' ευφώνιο του
Staﬀordshire Brass Band, ο Hsiang δείχνει σπουδαίες καθοδηγητικές ικανότητες μέσα σ’ ένα ορχηστρικό
σχήμα. Το γεγονός ότι κατάφερε να ενσωματωθεί στο ρεύμα του αγγλικού συνόλου χάλκινων, κάτι πολύ
διαφορετικό από τα σύνολα με τα οποία συνήθιζε να παίζει στην πατρίδα του, που όμως το διασκεδάζει πολύ, δείχνει δυνατό χαρακτήρα».
Ως σολίστ κατέχει εξαιρετική έμφυτη μουσικότητα μαζί με στέρεη τεχνική, την οποία απέκτησε μετά από χρόνια σκληρή δουλειάς.
Πρόκειται για έναν σολίστα που συναρπάζει με το παίξιμό του και συνεργάζεται άψογα με όποιον τον συνοδεύει.

Ντανίλο Ντε Λούκα, Φλάουτο (Ιταλία)
Αποφοίτησε από το Κονσερβατουάρ San Pietro a Majella Νάπολης και αργότερα εξειδικεύτηκε στο
φλάουτο piccolo στο Εθνικό Κονσερβατουάρ της Μασσαλίας στη Γαλλία. Συνέχισε τις σπουδές του στο
φλάουτο μπαρόκ στο Εθνικό Κονσερβατουάρ της Aix en Provence (Γαλλία).
Το ρεπερτόριό του εκτείνεται από το μπαρόκ μέχρι τη σύγχρονη μουσική, με ιδιαίτερη έμφαση στην
παραδοσιακή μουσική της Νότιας Ιταλίας και της Μεσογείου.
Συμμετέχει ως πρώτο φλάουτο σε πολιτιστικά δρώμενα που διοργανώνονται από διάφορους φορείς, όπως
το ίδρυμα «William Walton» (υπό την αιγίδα του Πρίγκιπα της Ουαλίας) στο Φόριο ντ’Ίσκια (Νάπολη).
Συνεχίζει ακόμη και σήμερα την καλλιτεχνική κατάρτισή του με καθηγητές τους Meynart Niedhermyr,
Vasco Degl’Innocenti, Enzo Caroli, Angelo Persichilli, Jean-Louis Beaumadier και Jean-Pierre Pinet.
Εμφανίζεται με ποικίλλα μουσικά σχήματα, όπως το σύνολο μπαρόκ μουσικής «Vesuvius Ensemble» του
Καναδά, και ως σολίστ συνεργάζεται με μεγάλες ορχήστρες όπως η “Orchestra dei Laghi” (Gallarate –
Ιταλία) και η ορχήστρα νέων “Orchestra Italiana Giovanile” (OGI) (Fiesole – Φλωρεντία). Με το φλάουτο
piccolo συμμετέχει στην ορχήστρα “Symphony Pescara” στην Ιταλία και ως πρώτο φλάουτο στην ορχήστρα της “Accademia San Giovanni”
και στην “Collegium Philarmonicum”. Στη Γαλλία συνεργάζεται σε τακτική βάση με την Troupe Lyrique Méditerranéenne, Compagnie 1.618.
Διδάσκει μουσική παιδεία και φλάουτο στη σχολή Cité de la Musique της Μασσαλίας.
Σύμφωνα με τη Νέα Εγκυκλοπαίδεια Ναπολιτάνικου τραγουδιού είναι από τους καλύτερους ερμηνευτές του μουσικού ρεπερτορίου της
Νάπολης.

Ντίνος Μαστρογιάννης - Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Ευμέλεια, Πιάνο (Ελλάδα)
Η σταδιοδρομία του Ντίνου Μαστρογιάννη, διαπρεπούς Έλληνα σολίστ πιάνου,
παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη πολυμορφία. Διακρίθηκε για την «πλούσια και
πολύπλευρη τεχνική», «την τέλεια αίσθηση του ρυθμού» και τη «σπάνια
εκφραστικότητα». Εμφανίστηκε σε ονομαστές αίθουσες συναυλιών, όπως τη Bridgewater Hall στο Manchester Αγγλίας, τη Glinka Hall στην Αγία Πετρούπολη, την Ateneul
Român στο Βουκουρέστι, τη Rudolfinum στην Πράγα, τη Lisinski του Ζάγκρεμπ, μεταξύ
άλλων. Πήρε μέρος σε διεθνή φεστιβάλ σε ιστορικούς χώρους όπως το Μουσείο
Μότσαρτ στη Bertramka της Πράγας ή το Ωδείο Ηρώδου Αττικού στο πλαίσιο του
Ελληνικού Φεστιβάλ. Τον Απρίλη 2010 έπαιξε στο Εθνικό Θέατρο του Μαυροβουνίου, στο 9ο Διεθνές Φεστιβάλ «A
Tempo», και η εφημερίδα Dan έγραψε για την εμφάνισή του: «είναι εντυπωσιακό το πώς ένα απλό έργο στα χέρια
βιρτουόζου του πιάνου γίνεται πραγματικό αριστοτέχνημα … ο πιανίστας αυτός είναι γνωστός ως ο Μουσικός
Πρεσβευτής της Ελλάδας. Θα προσθέταμε ότι ορθώς του έχει αποδοθεί αυτός ο τίτλος». Το πρώτο cd του Ντίνου
(Saint-Saens: 4o κοντσέρτο για πιάνο) ηχογραφήθηκε ζωντανά στην Ιταλία. Ο Ντίνος έχει μια ιδιαίτερη συνεργασία και
φιλία με τον θρυλικό Έλληνα συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. Από όλα τα έργα για πιάνο και ορχήστρα του Θεοδωράκη που ο
Ντίνος ερμήνευσε αποσπώντας επευφημίες των ειδικών, ξεχωριστή μνεία αξίζει η τεράστια επιτυχία της παγκόσμιας
πρώτης του κοντσέρτου για πιάνο Helikon που είχε χαθεί για 44 χρόνια, πρωτοπαίχτηκε στη Φινλανδία το 2005 και στη
συνέχεια σε πολλές χώρες. Το δεύτερο cd του Ντίνου, Ο Χορός του Ζορμπά, μουσική για σόλο πιάνο κυκλοφόρησε από
την MSR Classics του 2010 και έλαβε ενθουσιώδεις κριτικές σε έγκυρα μουσικά έντυπα διεθνώς. Το Fanfare, περιοδικό των
ΗΠΑ για σοβαρούς συλλέκτες μουσικής, έγραψε: «Αυτή η συλλογή ελληνικών έργων για σόλο πιάνο, τόσο καλά και με
συναισθηματικό βάθος ερμηνευμένων, δεν έχει άλλη αξίωση από το να αποτελέσει μια συνεισφορά στο μουσικό υλικό,
βασισμένο στην λαϊκή παράδοση της Ελλάδας. Ο Ντίνος Μαστρογιάννης παίζει τα έργα αυτά με κύρος και οίστρο». Ο
Ντίνος ξεκίνησε τις σπουδές πιάνου με την Έλη Αδάμ, μαθήτρια η ίδια διαδόχου του Alfred Cortot. Αποφοίτησε από το
Ωδείο Αθηνών με καθηγήτρια την Αλίκη Βατικιώτη και έλαβε το σολιστικό δίπλωμα με ανώτατη διάκριση και το
πολυπόθητο Πρώτο Βραβείο. Συνέχισε τις σπουδές του με τους διεθνώς αναγνωρισμένους καθηγητές Konstantin και Julia
Ganevi, πρώην σπουδαστές του Heinrich Neuhaus, και ολοκλήρωσε την μουσική παιδεία του ως σολίστ πιάνου με τον
εξαίσιο Βραζιλιάνο πιανίστα Roberto Szidon, μαθητή των Claudio Arrau και Artur Rubinstein. Μετά το καλοκαίρι του 2010,
ο Ντίνος διέκοψε τις εμφανίσεις του εξ αιτίας της εστιακής δυστονίας στο δεξί χέρι. Αυτή τη στιγμή το χέρι βρίσκεται σε
απροσδόκητα γρήγορη αποκατάσταση, χάρη στις πολύτιμες συμβουλές του ειδικού, Βέλγου πιανίστα Laurent Boullet. Από
το καλοκαίρι του 2011, ο Ντίνος άρχισε να επεξεργάζεται την ιδέα ενός διεθνούς μουσικού φεστιβάλ: το φεστιβάλ
«Ευμέλεια», που διοργανώνεται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ν. και Ε. Πορφυρογένη φέτος για πέμπτη φορά, έχει
χαρακτηριστεί ως «η μουσική των ονείρων που γίνεται πραγματικότητα». Το 3ο cd του Ντίνου, «Η Ωραία Μυλωνού» του
Σούμπερτ με τον διάσημο Αυστριακό βαρύτονο Georg Lehner κυκλοφόρησε από την εταιρία “Sheva Collection”, από
ζωντανή ηχογράφηση της συναυλίας της 10/4/2014 στο ΙΙΙο Ευμέλεια. Στις πιο πρόσφατες εμφανίσεις του Ντίνου
συγκαταλέγονται το ρεσιτάλ «L’art du chant appliqué au piano» στο 6ο φεστιβάλ “Constantinus” στη Σερβία, και η βραδιά
τραγουδιού λήντερ στην αίθουσα Bösendorfer στο Mozart’s House της Βιέννης, με τον Georg Lehner (βαρύτονο) και την
Olivera Tičević (σοπράνο) που διοργανώθηκε από την περίφημη εταιρία πιάνων Bösendorfer.
Περισσότερα στον ιστότοπο: www.dinomastroyiannis.com

Πιερ Μπιμπώ, Κιθάρα (Γαλλία)
Ευρύτητα και περιέργεια χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα τη μουσική σκέψη του Πιερ Μπιμπώ, του πολύπλευρου Γάλλου
κιθαρίστα, ο οποίος παίζει σόλο και μουσική δωματίου, και έχει την ίδια άνεση με την κλασική κιθάρα όσο και με
την ηλεκτρική. Πρωτοπόρος και υποστηρικτής καινοτόμων ρεπερτορίων, ερευνά και μεταγράφει μουσικές από
την Αναγέννηση μέχρι σήμερα.
Γεννήθηκε το 1979 στο Παρίσι και προσέγγισε τη μουσική μέσω του πιάνου στην ηλικία των 7, προτού
ανακαλύψει την ηλεκτρική κιθάρα και αργότερα την κλασική. Μέσα σε λίγα χρόνια έλαβε το Σολιστικό Δίπλωμα
στην Ecole Normale de Musique του Παρισιού, το Α' Βραβείο στο Κονσερβατουάρ του Argenteuil, Μaster στη
Μουσικολογία στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, Μaster στην Οργανική τέχνη της Ανωτάτης Σχολής Μουσικής
του Maastricht (Ολλανδία), Μaster στην Εκτέλεση και την Παιδαγωγική στη Βασιλική Μουσική Ακαδημία της
Λιέγης (Βέλγιο), και κέρδισε βραβεία σε πέντε διεθνείς διαγωνισμούς (Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία). Το 2014 ξεκίνησε
ένα Διδακτορικό (PhD) στις Τέχνες της Οργανικής Εκτέλεσης στη Βασιλική Μουσική Ακαδημία των Βρυξελλών
που του επιτρέπει να αναλύσει ενδελεχώς το θέμα της μικροδιαχείρισης του Ερμηνευτή και την Ανάπτυξη των τεχνικών στα έργα για κιθάρα
του 20ου και 21ου αιώνα.
Ο Πιέρ δίνει περίπου σαράντα συναυλίες το χρόνο, έχει παίξει σε πάνω από είκοσι χώρες σε Ευρώπη, ΗΠΑ, Καναδά, Νότια Αφρική και
Ανατολικές χώρες. Προσκλήθηκε να παίξει σε μεγάλες αίθουσες στο Παρίσι, τις Βρυξέλλες, τη Στοκχόλμη και πολλές άλλες.
Η μουσική δωματίου κατέχει προνομιακή θέση στη σταδιοδρομία του καθώς παίζει σε όλα τα είδη μουσικών συνόλων. Επίσης, ο ίδιος
ίδρυσε το Duo Resonances, αναγνωρισμένο σήμερα ως ένα από τα πιο δραστήρια κιθαριστικά duo. Το πρώτο του CD που ηχογράφησε για
την εταιρία Calliope Records έτυχε ενθουσιώδους αποδοχής από τους κριτικούς: υπήρξε album of the week στο iTunes, τον Φεβρουάριο
2014, Jun-Tokusen (βραβείο μουσικής στην Ιαπωνία), Ιούνιος 2015, άλμπουμ στην πρώτη θέση της κατάταξης This Is Classical Guitar.
Το 2015, ο Πιερ Μπιμπώ συμμετείχε στην πρώτη εκτέλεση της «Συμφωνίας αρ. 16, Orgasm» για 100 ηλεκτρικές κιθάρες του Glenn Branca,
στην αίθουσα της Φιλαρμονικής του Παρισιού. Επίσης, συμμετέχει στη δημοφιλέστατη παραγωγή της Ars Lyrica «Ο βιολιστής στη στέγη»
όπου παίζει το κιθαριστικό μέρος στην ορχήστρα.Το 2015 συνεχίζει τη σολιστική σταδιοδρομία του με έργα σύγχρονου ρεπερτορίου,
συνδυάζοντας κλασική και ηλεκτρική κιθάρα, ηλεκτρονικά όργανα ζωντανά και recorder. Την εκπροσώπησή του ανέλαβε το σπουδαίο
πρακτορείο της Αμερικής για κιθαρίστες, το Dan McDaniel LLC και η Calliope Records ηχογραφεί το πρώτο του σόλο CD.
Είναι σύμβουλος και συν-διευθυντής του ιδρύματος Paris Guitar Foundation από την ίδρυσή του, το 2014. Η εταιρία ειδικεύεται στα ΜΜΕ,
την ενημέρωση και τη διοργάνωση συναυλιών, με στόχο την υποστήριξη κυρίως της ελευθερίας έκφρασης και της γαλλικής οργάνωσης
Reporters sans Frontières (Ανταποκριτές χωρίς σύνορα), μετά τα τραγικά γεγονότα στο Παρίσι, τον Ιανουάριο 2015.
Από το 2002, η διδασκαλία έγινε μέρος της μουσικής ζωής του Πιερ Μπιμπώ. Διατελεί καθηγητής και καλλιτεχνικός συντονιστής στο Ωδείο
της Σεβρ – Grand Paris, και στο Ωδείο του Cambrai. Δίνει masterclasses και διαλέξεις στη Γαλλία και στο εξωτερικό, κυρίως στα αμερικανικά
Πανεπιστήμια.

Μαρία Νέμτσοβα, Πιάνο (Ρωσία)
H Μαρία Νέμτσοβα γεννήθηκε στη Μόσχα το 1984 και άρχισε να παίζει πιάνο όταν ήταν πέντε χρονών.
Στα έξι της απέσπασε το πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό πιάνου. Αργότερα σπούδασε στο Ωδείο Σοπέν με
καθηγήτρια την Galina Esman. Πήρε μέρος στον τηλεοπτικό διαγωνισμό «Νέοι πιανίστες της Μόσχας»
(1997). Το 1998 έγινε δεκτή στο Ακαδημαϊκό Κολέγιο του Ωδείου Τσαϊκόφσκι στη Μόσχα. Κατά τη
διάρκεια των σπουδών, η Μαρία συμμετείχε σε πολλά φεστιβάλ και έδωσε συναυλίες στην Ευρώπη
(Ρωσία, Τσεχία, Γερμανία, Αυστρία) και στις ΗΠΑ. Μετά την αποφοίτησή της με διάκριση, το 2002, έγινε
δεκτή στο Ωδείο Τσαϊκόφσκι της Μόσχας όπου σπούδασε με τον διάσημο πιανίστα και δάσκαλο, τον
καθηγητή Yuri Slessarev και αποφοίτησε το 2007 με άριστα. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές
σπουδές στο Βασιλικό Κολέγιο Μουσικής του Λονδίνου (Royal College of Music) στη Μουσική Εκτέλεση,
με καθηγητή τον Dmitry Alexeev και πήρε δίπλωμα με διάκριση. Το 2008, έγινε δεκτή στη φημισμένη
Accademia Pianistica της Imola (Ιταλία) με καθηγητή τον μαέστρο L.N.Margarius. Ακολούθησε Master
Μουσικής στην Ιταλία και σπουδές στο Κονσερβατουάρ Μουσικής και Χορού Trinity Laban του Λονδίνου
όπου έλαβε πλήρη υποτροφία και το βραβείο Derek Butler Award όταν παρουσιάστηκε στο Wigmore Hall,
το Μάιο 2011. Στο Λονδίνο σπούδασε με τον καθηγητή Deniz Gelenbe. Συμμετέχοντας στο διαγωνισμό
ταλέντων Isabelle Bond Gold Medal Showcase, η Μαρία απέσπασε το χρυσό μετάλλιο, την σημαντικότερη διάκριση του Κονσερβατουάρ
Trinity Laban.
Η Μαρία βγήκε νικήτρια σε πολλούς διεθνείς διαγωνισμούς πιάνου στην Ρωσία, την Ιταλία, την Αυστρία και τις ΗΠΑ. Για τις έξοχες
ερμηνείες της στο «Musica di Riccione»της Ιταλίας, το διεθνή διαγωνισμό “P.Serebryakov” στη Ρωσία και το διαγωνισμό Fort Worth
Concerto στις ΗΠΑ απέσπασε πρώτα βραβεία. Το 2013, έλαβε το τρίτο βραβείο του διεθνούς διαγωνισμού «Rosario Marciano» στη Βιέννη.
Το Μάρτιο 2010 η Μαρία έδωσε το πρώτο ατομικό της ρεσιτάλ στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης.
Επίσης, πήρε μέρος σε διεθνή φεστιβάλ σε πολλές χώρες όπως Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, ΗΠΑ, Πολωνία, Ρωσία και άλλες. Έπαιξε στις
μεγαλύτερες αίθουσες σε όλο τον κόσμο, όπως τη Carnegie Weil Recital Hall της Νέας Υόρκης, τη Wigmore Hall, Kings Place και Steinway
Hall στο Λονδίνο, τη Boesendorfer Hall και τη Ehrbar-Saal στη Βιέννη, το National Center of Performing Arts στο Beijing και το Shanghai
Oriental Arts Center στην Κίνα, τη Great Hall του Ωδείου της Μόσχας, το International House of Music στη Μόσχα και αλλού.
Η Μαρία είναι ιδρύτρια του ευαγούς προγράμματος “Music – for peace” (www.music-peace.com) το οποίο περιλαμβάνει συναυλίες και
master-classes για νέους μουσικούς που ζουν σε εμπόλεμες περιοχές σήμερα. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού η Μαρία έπαιξε σε
περισσότερες από είκοσι χώρες, μεταξύ των οποίων Κόσοβο, Ισραήλ, Γεωργία, Αρμενία, Τυνησία.
Ηχογράφησε δίσκους ως σολίστ, με έργα που έγραψε γι’ αυτήν ο Giorgi Janiashvili, και μαζί με τον σαξοφωνίστα Vitaly Vatulya και τον
διάσημο βαθύφωνο Dmitry Stepanovich.

Χιντεάκι Οσίρο, Πιάνο (Ιαπωνία)
Γεννήθηκε στο νησί Οκινάβα στη νότια Ιαπωνία. Πήρε τα πτυχία Bachelor και Master στο Πανεπιστήμιο
Τεχνών της Οκινάβα. Σπούδασε πιάνο με τους καθηγητές Tsuyoshi Higa, Hitomi Itokazu, Kayoko Miyagi,
και Setsuko Iwasaki. Έλαβε το Διδακτορικό του ως σολίστ πιάνου από το Πανεπιστήμιο του Κάνσας στις
ΗΠΑ, με διατριβή πάνω στο θέμα «Αναζήτηση ταυτότητας: σύνθεση και πιανιστική τεχνική στην Iberia,
Βιβλίο 3 του Αλμπένιθ», και σπούδασε πιάνο με τον Sequeira Costa. Το 2007 επέστρεψε στην Ιαπωνία. Το
2008 του απονεμήθηκε το βραβείο Οkinawa Times Art Election Award. Το ίδιο διάστημα έπαιξε με τη
Συμφωνική ορχήστρα του Ryukyu το 2ο κοντσέρτο για πιάνο του Ραχμάνινοφ, με τη Συμφωνική
ορχήστρα της Οκινάβα το 5ο κοντσέρτο για πιάνο («Αιγυπτιακό») του Saint-Saëns και το Χορό των
νεκρών του Λιστ. Έκτοτε εμφανίστηκε στην Ιαπωνία, την Αυστραλία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία και τις
ΗΠΑ. Σήμερα διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Τεχνών της Οκινάβα και στην Κλασική Ακαδημία του Ryukyu.
Συμμετέχει επίσης σε σύνολα μουσικής δωματίου, παίζοντας έργα όπως το κοντσέρτο αρ.5 από τα Βρανδεμβούργια Κοντσέρτα του Bach,
το Finzi’s Eclogue για πιάνο και έγχορδα. Από το 2012 συμμετέχει στο σύνολο Ryukyu Virtuoso, το οποίο αποτελεί μείξη παραδοσιακής
ντόπιας μουσικής και δυτικής μουσικής.
Στο σπουδαίο διεθνές φεστιβάλ μουσικής “Ευμέλεια” V στην Ελλάδα, θα παίξει το έργο του Takashi Yoshimatsu «Forgetful Angel»
(Ξεχασιάρης Άγγελος) και τη σουίτα “Taira no Kiyomori,”, καθώς και τη Sinfonietta, του Nikolai Kapustin και τη σονάτα για Τσέλλο και πιάνο
του Faustas Laténas.

Γιασούγιο Σεγκάουα, Πιάνο - αριστερό χέρι (Ιαπωνία)
Ήταν μαθήτρια του καθηγητή Yoshiyasu Hamamoto και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Μουσικής
"Elisabeth" με καθηγητή τον Yukio Yokoyama.
To 2005 εμφανίστηκαν συμπτώματα εστιακής δυστονίας στο δεξί της χέρι και βρισκόταν σε διαδικασία
αποκατάστασης για ένα χρόνο. Άρχισε ιδιαίτερα μαθήματα για Πιάνο-αριστερό χέρι μεταξύ 2009 και
2012. Από τότε ανανέωσε τις δραστηριότητές της ως πιανίστα που παίζει μόνο με το αριστερό χέρι.
Από το 2012 σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο Μουσικής του Γρατς με την καθηγήτρια Ayami Ikeba.
Έχει παίξει το Κοντσέρτο για αριστερό χέρι του Τακάσι Γιοσιμάτσου το 2010 και το Κοντσέρτο για
αριστερό χέρι του Ραβέλ το 2012 με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Χιροσίμα. Το 2015 κέρδισε το 3ο
Βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου Maria Herrero (Ισπανία), καθώς και το Βραβείο Grete Sultan
(για την καλύτερη εκτέλεση ενός σύγχρονου έργου γραμμένου μετά το 1975) στον 5ο Διεθνή
Διαγωνσιμό "Nuova Coppa Pianisti" (Ιταλία).
Πρόσφατα έπαιξε σε πολλές αίθουσες συναυλιών στην Ιαπωνία και την Ευρώπη και έγραψαν γι'αυτήν οι μεγαλύτερες ιαπωνικές
εφημερίδες όπως Yomiuri, Asahi and Chu-goku. Παρουσιάστηκε επίσης σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα , συμπεριλαμβανομένου και του
μεγάλου ιαπωνικού καναλιού NHK.

Ευάγγελος Σπανός, Πιάνο (Ελλάδα - ΗΠΑ)
Ο Ευάγγελος Σπανός (γεν. 1980) είναι ένας από τους πιο προικισμένους, πολλά υποσχόμενους πιανίστες της
νέας γενιάς διεθνών μουσικών στις ΗΠΑ. Γεννήθηκε στη Λάρισα και αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του
Κάνσας (Διδακτορικό στις τέχνες της μουσικής, 2011, πτυχίο με άριστα, μεταπτυχιακό, 2005) αφού
ολοκλήρωσε τις σπουδές στο Δημοτικό Ωδείο του Βόλου (Δίπλωμα, 2002, με την ανώτατη διάκριση) και
προηγουμένως στο Ωδείο της Λάρισας (πτυχίο Αρμονίας, 1998) Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο
Πανεπιστήμιο του Κάνσας (D.M.A 2011) συνέχισε να εμφανίζεται, να διδάσκει και να προβάλλει κλασική
μουσική και έργα πιάνου Ελλήνων συνθετών.
Από την αρχή των σπουδών του το 2003, ανέλαβε τη μουσική διεύθυνση (Creede Repertory Theater,
2006-2012) και συνοδεία, ως συνεργαζόμενος καλλιτέχνης για την Opera Outreach. Αυτά τα έργα παίχτηκαν
πάνω από 50 φορές στις πολιτείες Κάνσας και Κολοράντο. Έκτοτε εμφανίζεται επίσης μαζί με τον συνάδελφό
του Daniel Cunha στις ΗΠΑ και προγραμματίζουν συναυλίες στην Ευρώπη. Έχουν παίξει στο Πανεπιστήμιο
της Καλιφόρνια στο Riverside, Encuentros/Encounters 2015 Center for Iberian and Latin American Music. Ο
πολυτάλαντος Δρ. Σπανός εστιάζει στην κλασική μουσική, όμως το ίδιο εξοικειωμένος είναι με την τζαζ και
τη ροκ μουσική αφού συνεργάστηκε με τον Tim Ries του Rolling Stones Project.
Παράλληλα με τη συνεργασία του με τοπικά Equity θέατρα, ο Ευάγγελος βοηθά ως μουσικό προσωπικό στο Kansas City Ballet και την
Kansas Lyric Opera και συμμετείχε σε πολυάριθμες μουσικές παραγωγές του Πανεπιστημίου του Κάνσας. Επίσης συνοδεύει master classes
των ομάδων χορού της Martha Graham, του Merce Cunningham και του Mark Morris.
Έχει κάνει ηχογραφήσεις με το συγκρότημα Wind Ensemble του Πανεπιστημίου του Κάνσας (Naxos Label) και με το Creede Repertory
Theater. Εμφανίστηκε στις ΗΠΑ, στην Ελλάδα και στην Τσεχία. Στην ελληνική τηλεόραση συμμετείχε στην παράσταση στην Τεχνόπολη και
άλλα τοπικά προγράμματα.
Διάσημοι καλλιτέχνες στηρίζουν τον Ευάγγελο στις μουσικές του επιδιώξεις. Μεταξύ αυτών, ο Sequeira Costa, δάσκαλος και μέντοράς του,
με μακρά λαμπρή σταδιοδρομία ως σολίστ παγκοσμίως, εξέχων καθηγητής μουσικής στο Πανεπιστήμιο του Κάνσας. Ο Costa υπήρξε ο ίδιος
παιδί – θαύμα και μαθητής του Jose Vianna Da Motta, τελευταίου εν ζωή μαθητή του Franz Liszt. Σήμερα αμφότεροι, δάσκαλος και
σπουδαστής, συνεχίζουν την πιανιστική παράδοση στο πνεύμα του Λιστ. Ο Ντίνος Μαστρογιάννης (μαθητής του Βραζιλιάνου πιανίστα
Roberto Szidon), επίσης διακεκριμένος πιανίστας, υποστηρίζει τον Ευάγγελο και προωθεί τη σταδιοδρομία του.

Στέφαν Σρέτιτς, Πιάνο (Σερβία)
Ο Στέφαν Σρέτιτς γεννήθηκε το 1993 στη Νις. Στα 17 του χρόνια, μετά το δημοτικό και το
γυμνάσιο σε μουσικό σχολείο, σπούδασε στο Μουσικό Πανεπιστήμιο της Νις με τον
σπουδαίο δάσκαλο και πιανίστα Aleksandar Serdar, και απέκτησε το bachelor και το master,
το 2015.
Έχει κερδίσει πολλά βραβεία για πιάνο σόλο σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς όπως το
πρώτο βραβείο στον εθνικό διαγωνισμό του Βελιγραδίου το 2001, 2003, 2005 και 2009, στον
διεθνή διαγωνισμό της Νις το 2002, 2004, 2006, 2008, καθώς και στον "Gradus ad
Parnassum" στο Kragujevac το 2005.
Έχει ασχοληθεί επιτυχώς με τη μουσική δωματίου και συμμετάσχει σε σεμινάρια της
Svetlana Korunovic και του Boris Kraljevic. Το 2005 έπαιξε στο Kolarac ως βραβευμένος του
Εθνικού Διαγωνισμού, το 2006 στο Beli Dvor όπου έλαβε τιμητικό δίπλωμα για τα
καλλιτεχνικά επιτεύγματα και το πληθωρικό μουσικό ταλέντο του. Το 2008 έδωσε συναυλίες
στη FYROM (Bitola, Stip, Skopje) και το 2014 έπαιξε στο πλαίσιο του φεστιβάλ NIMUS της Νις.
Έχει συνεργαστεί με σπουδαίους διευθυντές όπως οι Ivana Mirovic, Vladan Karadzov, Zoran Stanisavljevic, Milena Injac and Miroslav
Ivankovic και έπαιξε με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Νις το 2008 και στην έναρξη της συναυλιακής σαιζόν 2015/2016 όπου ερμήνευσε
το 2ο Κοντσέρτο για πιάνο του Ραχμάνινοφ.
Έχει συνθέσει μουσική για τρεις ταινίες μικρού μήκους και ένα έργο με τον τίτλο "Secanje" (Μνήμη) που παρουσιάστηκε στο Sava Centar
του Βελιγραδίου.
Έχει λάβει υποτροφίες από την πόλη της Νις και τη Σερβική Δημοκρατία όπως την υποτροφία του Ιδρύματος"Sveta Petka", το 2007, σε
αναγνώριση των λαμπρών διακρίσεών του σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς. Την ίδια χρονιά έλαβε υποτροφία από το ίδρυμα ART
Foundation και την υποτροφία Dositeja που απονέμεται στον καλύτερο φοιτητή, το 2014 και 2015.
Σήμερα παρακολουθεί σπουδές ειδικότητας στο Μουσικό Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου.

Συμφωνική Ορχήστρα της Νις Σερβίας
Το πρώτο μεγάλο ορχηστρικό σύνολο που έπαιζε καθημερινά ζωντανή μουσική στο
ραδιοφωνικό σταθμό της Νις, ιδρύθηκε το 1952 με το όνομα Συμφωνική Ορχήστρα του
Εθνικού Ραδιοφώνου της Νις. Η ιστορία της Συμφωνικής Ορχήστρας ξεκίνησε με την
συναυλία της 16ης Μαρτίου 1953 όπου εκτελέστηκαν έργα Μότσαρτ, Μπετόβεν, Χαϋντν
και Πέταρ Στογιάνοβιτς υπό την διεύθυνση του Stojan Andrić. Όταν οι ραδιοφωνικοί
σταθμοί της Νις και του Βελιγραδίου συγχωνεύτηκαν, η Ορχήστρα συμβλήθηκε με το
Εθνικό Θέατρο του οποίου αποτελεί πια, μαζί με τη χορωδία, τον βασικό μουσικό
συντελεστή. Ο διευθυντής και συνθέτης Ilija Marinković διορίστηκε αρχιμουσικός της
και τον Ιούνιο του 1954, μετά από πολλή προετοιμασία και πρόβες, παρουσίασε για
πρώτη φορά στο κοινό την Τραβιάτα.
Η πρώτη διεθνής συνεργασία ήρθε το 1954 με την Ελληνίδα πιανίστα Βάσω Δεβετζή. Την
Ορχήστρα ως ανεξάρτητο μουσικό σχήμα έχουν διευθύνει οι Lambra Dimitrijević
Nikolai Bojadziev και Vanco Cavdarski και το 1969 μόνιμος διευθυντής της έγινε ο Yuri Ferik.
Κατά τα δέκα χρόνια της μουσικής διεύθυνσής του η Ορχήστρα υποδέχτηκε εξέχοντες μουσικούς από τη Ρωσία, όπως ο Emin Khachaturian,
την Πολωνία και την Ρουμανία και από το 1973 συνεργάστηκε με την ρουμανική Συμφωνική Ορχήστρα της Κραϊόβας παρουσιάζοντας
αντίστοιχες εκδηλώσεις.

Χάρη σε μια κρατική επιδότηση, η Συμφωνική Ορχήστρα της Νις οργάνωσε το 1975 το πρώτο Οκτωβριανό Μουσικό Φεστιβάλ το οποίο
εξελίχθηκε σε μόνιμο μουσικό θεσμό, το NIMUS, με συμμετοχή εξαιρετικών καλλιτεχνών. Για την 40η επέτειο από την ίδρυσή του, το NIMUS
παρουσίασε τον περίφημο Ελβετό φλαουτίστα Emmanuel Pahud συνοδευόμενο από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Νις υπό τη διεύθυνση
του Βουλγάρου μαέστρου Svilen Simeonov.
Από το 1989, διορίζεται αρχιμουσικός ο νέος πολλά υποσχόμενος Dejan Savić. Υπό τη διεύθυνση του Ουκρανού Anatoly Nowitzki,
επιτυγχάνεται μία ιδιαίτερα ποιοτική συνεργασία, καθώς και με τον Έλληνα μαέστρο Γιάννη Αδαμίδη, με τον οποίο παρουσιάστηκε στην
Κατερίνη και στην Παραλία.
Από το 2000 ως το 2006 την διεύθυνση της Ορχήστρας ανέλαβε η Milena Injac η οποία της ενέπνευσε νέα ζωντάνια αλλά και τεχνική
ακρίβεια δίνοντας εκτόνωση στον ενθουσιασμό των νέων μουσικών.
Από το 2006 ως τώρα η Ορχήστρα δεν έχει πια μόνιμο διευθυντή αλλά συνεργάζεται με προσκεκλημένους μαέστρους. Με την ευκαιρία της
επετείου του Διατάγματος του Μιλάνου, το 2013, και τη δική της 60η επέτειο από την ίδρυση, η Συμφωνική Ορχήστρα της Νις παρουσίασε
με μεγάλη επιτυχία την Ενάτη Συμφωνία του Μπετόβεν καθώς και άλλα έργα σε συνεργασία με την Ορχήστρα του Πανεπιστημίου και υπό
τη διεύθυνση γνωστών μαέστρων στο Καλοκαιρινό Σεμινάριο στο Φρούριο.
Το 2003 κυκλοφόρησε το πρώτο CD της Ορχήστρας με τη Συμφωνία του Νέου Κόσμου του Antonín Dvořák και ακολούθησε τουρνέ 13
συναυλιών σε μεγάλες αίθουσες της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Εξάλλου η Συμφωνική Ορχήστρα της Νις έχει στο ενεργητικό της
επιτυχείς συναυλίες στη Σερβία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Αυστρία, Ιταλία και Ελλάδα καθώς και σε φεστιβάλ όπως το Dubrovnik Summer
Festival, τις Μέρες του Mokranjac αλλά και το Φεστιβάλ του Ολύμπου στην Ελλάδα. Ως αναγνώριση της καλλιτεχνικής της αποστολής, η
Συμφωνική Ορχήστρα της Νις έχει λάβει πολλά βραβεία και διακρίσεις.

Φαμπρίτσιο Φαλάσκα, Βιολί (Ιταλία)
Νεαρός Ιταλός βιολιστής, χαρακτηρίστηκε ως ένας «ιδιαίτερα προικισμένος σολίστ, με
υπέροχο, γεμάτο ήχο, εξαιρετική τεχνική και εκπληκτική μελωδικότητα, με ερμηνευτικές
ικανότητες και μουσική έκφραση ενός ώριμου καλλιτέχνη». Γεννήθηκε το 1988 και σε μικρή
ηλικία ξεκίνησε τις σπουδές βιολιού, εκδηλώνοντας από νωρίς το σπουδαίο μουσικό ταλέντο
του. Βραβεύτηκε σε σημαντικούς εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, μεταξύ των οποίων το
Σεπτέμβρη 2010 στην 29η διοργάνωση του περίφημου Διαγωνισμού βιολιού «Città di
Vittorio Veneto» ως «μοναδικό ταλέντο με σπουδαία υφολογική και μουσική ωριμότητα». Το
2013 βγήκε νικητής του διεθνούς διαγωνισμού «A. Postacchini». O Salvatore Accardo τον
θεωρεί έναν από τους πλέον αντιπροσωπευτικούς Ιταλούς βιολιστές της γενιάς του.
Έχει παίξει σε μουσικά φεστιβάλ μεγάλου κύρους όπως το Ravello Festival, στον κύκλο μουσικής δωματίου στο θέατρο San Carlo στη
Νάπολη και στις συναυλιακές εκδηλώσεις στο Teatro G. Verdi του Salerno, στο Φεστιβάλ Δύο Κόσμων του Spoleto, στην Cremona, στη
Musical Union του Τορίνου, στο Vanersborg Φεστιβάλ στη Σουηδία, Estoril στην Πορτογαλία, Kassel Festival στη Γερμανία, Montecarlo,
Gulangyu Festival στην Κίνα. Έχει παίξει σε μεγάλες αίθουσες όπως το θέατρο San Carlo στη Νάπολη, το θέατρο G.Verdi του Salerno, το
θέατρο Alighieri στη Ravenna, θέατρο Vittoria του Τορίνου, Seraphicum Auditorium στη Ρώμη, Auditorium Sra Boa Nova του Estoril, την
αίθουσα Garnier του Μόντε Kάρλο, την αίθουσα της Συμφωνικής της Σαγκάης, Auditorium Neyemair του Ravello, το Kongress Palaice of
Kassel, το θέατρο Caio Melisso του Spoleto, την αίθουσα συναυλιών Gulangyu και πολλές άλλες. Παίζει ως σολίστ σε ρεσιτάλ μουσικής
δωματίου, με μουσικούς όπως ο S. Accardo, F. Petracchi, D. Waskiewitcz, L. Piovano, A. Pompa-Baldi, T. Atschba, S. Redaelli και πολλούς
άλλους. Έχει ηχογραφήσει έργα μουσικής δωματίου για το Vatican Radio και το κρατικό ραδιόφωνο της Ιταλίας, τη RAI. Επίσης, έχει παίξει
με ορχήστρες της Πάδοβας και του Βένετο, της Καμπανίας, την OCI (την περίφημη Ορχήστρα Δωματίου της Ιταλίας του Salvatore Accardo),
τη Φιλαρμονική G.Verdi του Salerno, την ορχήστρα δωματίου του θεάτρου San Carlo. Επανειλημμένα προσκλήθηκε ως σολίστ και
αρχιμουσικός από τον Daniel Oren στο θέατρο G. Verdi του Salerno, με ενθουσιώδη πάντοτε υποδοχή από κοινό και κριτικούς, και από τον
Gustav Kuhn ως σολίστ και αρχιμουσικός της ορχήστρας Tiroler Festspiele στο Erl Αυστρίας.
Αποφοίτησε με καθηγητή τον G. Martucci στο Ωδείο του Σαλέρνο με την ανώτατη βαθμολογία, διάκριση και ειδική μνεία, και συνέχισε με
τον S. Accardo στην Ακαδημία W. Stauﬀer της Κρεμόνα και την Ακαδημία Chigiana της Σιένας, με τον F. Cusano στη Μουσική Σχολή του
Fiesole και με τον D. Schwarzberg στο Mozarteum του Salzburg και στην Ακαδημία του Pinerolo. Αργότερα ολοκλήρωσε τις σπουδές
master στην Royal Academy of Music του Λονδίνου υπό τον So-Ock Kim. Παρακολούθησε masterclasses με τους M. Vengerov, Λ. Καβάκο, Z.
Bron, P. Graﬃn, R. Friend, L. Ciulei, G. Pauk, Y. Horigome και άλλους. Το ρεπερτόριό του ποικίλλει και εξελίσσεται διαρκώς, από το μπαρόκ
έως το ρομαντισμό και τη σύγχρονη μουσική. Παίζει με βιολί Joseph Guarneri 1727, προσφορά της οικογένειας Barison.

Takashi Yoshimatsu: Composer-in-Residence (Evmelia V) 2016

THEATRE OF PALAIA ILEKTRIKI - VOLOS
Friday 15.04.2016 at 9:00 p.m.

Opening ceremony concert - Anniversary: Evmelia - 5 years
Niš Symphony Orchestra (Serbia) /
conductor: Milena Injac (Serbia) /
soloist: Dino Mastroyiannis (Volos-Greece)
works of F. Meinders, A. Leonova (works composed and dedicated to Dino Mastroyiannis /
world premiere-performances), music from famous movies and musicals (A. Lloyd-Webber, E.
Morricone, K. Badelt)
Concert in co-operation with the Municipality of Volos

CULTURAL CENTER
OF THE PORPHYROGENIS FOUNDATION-AGRIA
Saturday 16.04.2016 at 8:30 p.m.
"Vorrei dirti il mio dolore”

From modernism to baroque (works of L. Boulanger, F. Martin, A. Lloyd Webber, H. Kaminsky,
E. Κřenek, C. Orff, J.S.Bach, A. Vivaldi, G.F. Händel, J.A.Hasse etc.)

Tuesday 19.04.2016 at 8:30 p.m.

Piano recital: Francesco Libetta
works of Chopin/Godowsky, Czerny, Wagner/Liszt & Chopin

Wednesday 20.04.2016 at 8:30 p.m.
Carte blanche à la musique de chambre
Evmelia's V artists choose their repertoire (TBA)

Thursday 21.04.2016 at 8:30 p.m.

1st night: "Forgetful Angel"
Composer-in-residence 吉松 隆 TAKASHI YOSHIMATSU
Danilo De Luca, Flute (Italy) / Pierre Bibault, Guitar (France) / Yasuyo Segawa, Piano left hand
(Japan) / Fabrizio Falasca, Violin (Italy) / Hideaki Oshiro, Piano (Japan) / Tzsu-Hsiang Lin,
Euphonium (Taiwan) / Stefan Sretić, Piano (Serbia) / Vitaly Vatulya, Saxophone & Maria Nemtsova,
Piano (Russia)

Friday 22.04.2016 at 8:30 p.m.

Farewell concert of Evmelia V
2nd night: "Melting Dream"
Composer-in-residence 吉松 隆 TAKASHI YOSHIMATSU
Danilo De Luca, Flute (Italy) / Fabrizio Falasca, Violin (Italy) / Seungmin Kang, Cello (South
Korea) / Dino Mastroyiannis, Piano (Volos-Greece) / Pierre Bibault, Guitar (France)

Stelina Apostolopoulou, Soprano (Volos-Greece) / Panos Galanopoulos (Volos-Greece) /
Danilo De Luca, Flute (Italy) / Boris Kuznetcov, Violin & Igor Kuznetcov, Cello (Russia) /
Evangelos Spanos, Piano (Greece-USA) / Gleb Kuznetcov, Viola (Russia) / Annita Lefaki,
Cembalo (Volos-Greece)

Sunday 17.04.2016 at 8:30 p.m.
"Mozart 260"

Concert dedicated to the 260th anniversary of the composer's birth
String Quartet "Amfir" (Russia) / George Karayiannis, Piano (Greece) / Boris Kuznetcov,
Violin & Igor Kuznetcov, Cello (Russia) / Nataša Zupan, Soprano (Slovenia) / Danilo De
Luca, Flute (Italy) / Andrej Zupan, Clarinet (Slovenia)

Monday 18.04.2016 at 8:30 p.m.
"Living Legends": Nikolai Kapustin

Evangelos Spanos, Piano (Greece-USA) / Hideaki Oshiro, Piano (Japan) / Igor Kuznetcov,
Cello (Russia) / Vitaly Vatulya, Saxophone (Russia) / String Quartet "Amfir" (Russia)

• All the concerts at the Cultural Center
of the Porphyrogenis Foundation begin at 8:30 p.m.
Entrance of the public to the concert hall: 8:15-8:30 p.m.
• The concert at the Theatre of the "Palaia Ilektriki" begin at 9:00 p.m.
Entrance of the public to the concert hall: 8:30-9:00 p.m.
• After the beginning of each concert, the entrance of the public
to the concert halls will be permitted ONLY DURING THE INTERMISSIONS

DETAILED PROGRAMS
Friday 15.04.2016 at 9:00 p.m.

Opening ceremony concert - Anniversary: Evmelia - 5 years
Niš Symphony Orchestra (Serbia) / conductor: Milena Injac (Serbia) / soloist: Dino Mastroyiannis
(Volos-Greece)
Part I
1) FRÉDÉRIC MEINDERS: "Variations on a Theme of Chopin", for Piano left hand and String Orchestra
- work composed for and dedicated to Dino Mastroyiannis / world-premiere performance.
2) ANNA LEONOVA: "Poem", for Piano left hand, String Orchestra and Percussion - work composed for
and dedicated to Dino Mastroyiannis / world-premiere performance
3) GEORGE GERSHWIN: "Rhapsody in blue", for Piano and Orchestra
Soloist: DINO MASTROYIANNIS, Piano (Volos-Greece)
Part II
1) ANDREW LLOYD WEBBER: Symphonic Reflections (Superstar, Don't cry for me
Argentina, King Heord's Sonng, Memory)
2) ANDREW LLOYD WEBBER: Selections from "The Phantom of the Opera" (The Phantom of the
Opera, Think of me, angel of music, The music of the night, Masquerade, All I ask of you)
3) ANDREW LLOYD WEBBER: Music from "Evita" (Buenos Aires, I'd be surprisingly good for you,
You must love me, Don't cry for me Argentina)
4) ENNIO MORRICONE: Cinema Paradiso
5) KLAUS BADELT: Pirates of the Caribbean (A medley icluding: The Medallion Calls, Tomthe Pirates
Cave, The Black Pearl, One Last Shot, He's a Pirate)

Saturday 16.04.2016 at 8:30 p.m.
"Vorrei dirti il mio dolore"

Part Ι
1) Lili Boulanger (1893 - 1918 ) - “Pie Jesu“
2) Frank Martin (1890 - 1974) - Golgotha
"Quand serai-je assez heureuse pour voir ce jour beni"
3) Andrew Lloyd Webber (1948) - Requiem: “IV.Recordare”
4) Heinrich Kaminsky (1886 - 1946 ) - Die Passion - Mysterienspiel
"Herzliebster Jesu"
5) Ernst Křenek (1900 - 1991) - O Lacrymosa (1926)
“I. Oh Thränenvolle
II. Nichts als ein Atemzug
III. Aber die Winter!”
6) Carl Orff (1895 - 1982) - Carmina Burana
“In Trutina"
Stelina Apostolopoulou, Soprano (Volos -Greece) / Panos Galanopoulos, Piano (Volos -Greece) /
Part II
1) Louis-Claude Daquin (1694-1772): "Daquin (1694-1772) Le Coucou from Premier Livre de Pièces de
Clavecin
2) J.S.Bach-A.Siloti (1685-1750)-(1863-1945) Air from the Suite for String Orchestra, No. 3 in D major.
3) J.S.Bach (1685-1750): Concerto in D minor after Alessandro Marcello
BWV 974: II.Adagio
4) Domenico Scarlatti (1685-1757) (1685-1757) Toccata in D Minor K. 141
Evangelos Spanos, Piano (Greece-USA)
5) Giovanni Felice Sances (1600 - 1679) - “Stabat Mater: Pianto della Madonna“
6) Johann Adolf Hasse (1699 - 1783) - Salve Regina, G Major:
“I. Salve Regina”
7) Antonio Caldara (1670 -1736) - Maddalena ai piedi di cristo
“Per il mar del pianto mio”
8) Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) - Johannespassion, BWV 245
“Zerfliesse mein Herze”
9) Antonio Vivaldi (1678 - 1741) - Mottetto RV626
“In furore iustissimae irae”
10) Johann Adolf Hasse (1699 - 1783) - Salve Regina, G Major:
“III. Eja ergo”

11) Georg Friedrich Händel (1685 - 1759) - La resurrezione, HWV 47
“Disseratevi, o porte d'Averno”
Stelina Apostolopoulou, Soprano (Volos -Greece) / Danilo De Luca, Flute (Italy) / Boris Kuznetcov,
Violin & Igor Kuznetcov, Cello (Russia) / Gleb Kuznetcov, Viola (Russia) / Annita Lefaki, Cembalo
(Volos -Greece)

Sunday 17.04.2016 at 8:30 p.m.

Concert dedicated to the 260th birthday of Mozart
Part I
1) Divertimento in D major, KV 136 - (for String Quartet)
-Allegro
-Andante
-Presto
STRING QUARTET "AMFIR" (St. Petersburg-Russia)
2. Piano trio in G Major, KV 564
-Allegro
-Andante
-Allegretto
George Karagiannis, Piano & members of string quartet "Amfir"
3) Arias for Soprano and String Quartet
- "Laudate dominum" from "Vesperae solennes de confessore"
- "L'amero, saro costante", aria of Aminta from opera "Il re pastore"
- "Vedrai carino", ", second aria of Zerlina from "Don Giovanni"
- "Batti, batti, o bel Masetto", first aria of Zerlina from "Don Giovanni"
NATAŠA ZUPAN, Soprano (Slovenia) & String Quartet AMFIR
Part II
1. Flute Quartet No 4 in A major KV 298
-Andantino (Theme & 4 Variations)
-Menuetto; Trio
-Rondeaux: Allegretto
DANILO DE LUCA, Flute (Italy) & String Quartet AMFIR
2. Concerto for Clarinet and Orchestra in A Major, KV 622 (arranged for Clarinet and String Quartet)
- Allegro
- Adagio
- Rondo
ANDREJ ZUPAN, Clarinet (Slovenia) & String Quartet AMFIR

Monday 18.04.2016 at 8:30 p.m.

Living legends: NIKOLAI KAPUSTIN
Part I
1) 3 Pieces for Cello and Piano
Elegy op. 96
Burlesque op. 97
Nearly Waltz op. 98
IGOR KUZNETSOV, Cello & EVANGELOS SPANOS, Piano
2) Duet for Saxophone and Cello op. 99
VITALY VATULYA, Saxophone & IGOR KUZNETSOV, Cello
3) Pieces for solo Piano (selection)
Sonatina op. 100
Toccatina op. 36
EVANGELOS SPANOS, Piano
4) Sinfonietta op. 49 - for Piano 4 hands
EVANGELOS SPANOS & HIDEAKI OSHIRO, Piano 4 hands
Part II
Piano Quintet op. 89 - for Piano and String Quartet
EVANGELOS SPANOS, Piano & "AMFIR" STRING QUARTET

Tuesday 19.04.2016 at 8:30 p.m.

Piano Recital: FRANCESCO LIBETTA (Italy)
Part I
- L. GODOWSKY / F.CHOPIN: 3 Etudes composées pour la "Méthode" de Moscheles et Fétis
- C. CZERNY: : Die Kunst der Fingerfertigkeit op. 740: Etudes Nos 18, 4, 21, 13, 33, 45, 50
- F. LISZT / R.WAGNER: Aus "Lohengrin" - Festival und Brautlied
Part II
- F. CHOPIN: Sonata No 2 in B flat Minor, op. 35
Grave; Doppio movimento
Scherzo
Marche funèbre
Presto
- F. CHOPIN: Polonaise in A flat Major op. 53, "Heroic"

Wednesday 20.04.2016 at 8:30 p.m.

Carte blanche à la musique de chambre
Evmelia's V artists choose their repertoire (program TBA later)

Thursday 21.04.2016 at 8:30 p.m.
Composer-in-residence 吉松 隆
TAKASHI YOSHIMATSU (Japan)
1st day: "Forgetful Angel"

Part I
1) "4 Little Dream Songs" - for Guitar & Flute
Spring...Dream Song on May
Summer...Distorted Waltz on August
Autumn...Dream Song on November
Winter...Lullaby
Danilo De Luca, Flute (Italy) / Pierre Bibault, Guitar (France)
2) Metal Snail Suite, , op. 80 - for Euphonium and Piano
-Allegro Spiral
- Barcarolle
- Snail Blues
- Eclogue Monologue
- Dark Bass
- Random Snail
- Final Boogie
Tzu-Hsiang Ling, Euphonium (Taiwan) / Stefan Sretić, Piano (Serbia)
3) Suite “Kiyomori” op. 112 (2012)
(excerpts from the TV original soundtrack music for the NHK Taiga Drama “Taira no Kiyomori”)
- for solo Piano
Taira no Kiyomori Theme Kyoku (Taira no Kiyomori theme song)
Asobiwo Sentoya (Mercy Song - I was born to play)
Yumeyomi … Kikou (Dream-Reciting … Voyage)
Sakuranomoto (Under the Cherry Blossom Tree)
Yu-ai (Fraternity)
Isami Uta (Brave Song)
Ketsui (Determination)
Hideaki Oshiro, Piano (Japan)
Part II
1) Forgetful Angel Ia op.6a - for Violin and Piano
Count Angel
Recount Angel
Fabrizio Falasca, Violin (Italy) / Hideaki Oshiro, Piano (Japan)
2) Tapiola Visions (for Piano left hand)
Vignette in Twilight
Gigue of Forest
Pavane for Water
Commas of Birds

Toccata in the Wind
Yasuyo Segawa, Piano left hand (Japan)
3) Litmus Distance Op.10
-Bedouin in Acid
-Bedouin in Alkali
Pierre Bibault, Guitar (France)
4) Fuzzy Bird Sonata έργο 44 - for Saxophone and Piano
Sing, Bird
Fly, Bird
VITALY VATULYA, Saxophone (Russia) & Maria Nemtsova, Piano (Russia)

Friday 22.04.2016 at 8:30 p.m.

Composer-in-residence 吉松 隆
TAKASHI YOSHIMATSU (Japan)
2nd day: "Melting Dream"
Part I
1) "Congaragarian Rhapsody" (Classic masterpieces medley - based on works of Beethoven, Brahms,
Prokofiev, Verdi, Dvořák, Mozart, J. Strauss, Rossini, Bizet, Tchaikovsky, Borodin, Mendelssohn, Rimsky
Korsakov, Bach, Puccini, Holst) - for Flute, Violin, Cello & Piano
Danilo De Luca, Flute (Italy), Frabrizio Falasca, Violin (Italy), Seungmin Kang, Cello (South Korea),
Dino Mastroyiannis, Piano (Greece)
2) Two Sacred Songs (for Piano left hand)
- CACCINI/YOSHIMATSU: Ave Maria
- SCHUBERT/YOSHIMATSU: Ave Maria
Yasuyo Segawa, Piano left hand (Japan)
3) "Tender Toys"- for Guitar solo
Street dancer
Romance for Tree
Rain Song of a jester
Angels in Twilight
Arabesque in the Rain
Pierre Bibault, Guitar (France)
4) "Pleiades Dances" IV - for solo Piano
Memory of Prelude
Canticle of Quiet Rain
Dance toward West
Memory of Interlude
Distant Dark Pastoral
Dance toward East
Season of Alleluia
Dino Mastroyiannis, Piano (Greece)
Part II
1) Melting Dream - for Violin & Piano
Fabrizio Falasca, Violin (Italy) / Dino Mastroyiannis, Piano (Greece)
2) Four Little Dream Songs - for Piano 3 hands
Spring...Dream Song on May
Summer...Distorted Waltz on August
Autumn...Dream Song on November
Winter...Lullaby
Dino Mastroyiannis, Piano (Greece) & Yasuyo Segawa, Piano left hand (Japan)
3) Atom Hearts Club Trio II - for Piano, Violin & Cello
1. Pizzicato steps / 2. Aggressive Rocks / 3. Brothers Blues / 4. Rag Super Light / 5. Mr. G Returns / 6.
Atomic Boogie
Dino Mastroyiannis, Piano (Greece) / Fabrizio Falasca, Violin (Italy) / Seungmin Kang, Cello (South
Korea)
4) Atom Hearts Club Trio I - for Piano, Violin & Cello
1. Allegro/ 2. Andante / 3. Scherzo / 4. Finale
Dino Mastroyiannis, Piano (Greece) / Fabrizio Falasca, Violin (Italy) / Seungmin Kang, Cello (South
Korea)

ARTISTS BIOGRAPHIES

"Amfir" String Quartet (Russia)
Amfir Quartet - a little creative family. And when the musicians of the quartet from
one family - brothers and sister Kuznetsova, it gives them a great creative
advantages.
String Quartet "Amfir" - is Boris - violin, Gleb - viola, Igor - cello and Gorislava violin.
The children began to play music from 5 years old. Play together in the ensemble very early, which helped them to form their own style of musical performance.
"Amfir" back in Russian read as "Rhyme". Play as if to compose verses. Executions
as poetry.
Quartet "Amfir" toured the cities of Russia and other countries: Finland, United
Kingdom, Sweden, Denmark and others. Creative family atmosphere contributed
to the rapid professional growth of young talented musicians.
Mom - Nadya Kuznetsova - writer and playwright, a member of the Union of
Writers and Playwrights Guild of St. Petersburg. Dad - Oleg Kuznetsov - violin
maker and composer. Musicians quartet have other hobbies. Gorislava
professionally engaged in acrobatics. Here's a mix: violin, piano and acrobatics.
Besides - she paints, draws cards and books. Boris draws pictures, great cooks. Gleb good draws and sculpts, writes music, and still he has no
equal in chess. It is also an excellent cook. Igor in the Army learned to play the trumpet. The first works by a family string quartet "Amfir"
were the works of Mozart. Love in this composer remained forever. Currently, Gleb - assistant concertmaster, and Igor - Musical Symphony
Orchestra of St. Petersburg. Boris - Musician Theatre BDT. In 2015, the orchestra toured the cities of Russia, as well as Algeria, Iran, Austria,
America, Britain, and others. Boris Kuznetsov -(violin, the leader of the Amfir Quartet)
Born December 6 1985 in Siberia. Studied violin from the age of 5 (with a Merited teacher of the Russian Federation, J. Doni). 1995-2001:
participant in the Youth symphonic orchestra of Novosibirsk. 2000 - Solo concert with the orchestra of the Novosibirsk philharmonic society
(F.Mendelson. Concert e-moll. Conductor, National artist of the Russian Federation M. Abramov). From 1994 - leader and first violin of the
string trio which in 2004 became the quartet "Amfir". Successfully graduated the Musical College with a Diploma (2007, St.Petersburg).
Gleb Kuznetsov -(viola, violin)
Born April 16 1987 in Siberia. Studied violin from the age of 5 (with the Merited teacher of the Russian Federation J. Doni). 1997-2001:
orchestral practice in the Youth symphonic orchestra of Novosibirsk (Artistic Director, National artist of the USSR A. Kats). From 1998 starts
to master the alto under the direction of Pr J. Mashchenko, of Novosibirsk conservatory. Played music in ensembles since 1993. Within the
trio or quartet plays equally well the violin and the alto. Also creates musical transpositions for the "Amfir" Quartet. Successfully graduated
the Musical College with a Diploma (2007, St.Petersburg).
Igor Kuznetsov -(cello)
Born August 5 1989 in Siberia. At age 4 chose his own instrument, the violoncello. Started to study under the Merited teacher of the Russian
Federation A. Borozdin. In 1999 joins the special musical school of Novosibirsk (class of Pr. E. Nilov of Novosibirsk conservatory). In 2006 he
graduates Youth Musical School with a diploma with an outstanding result (2006, St.Petersburg). 1999 -2001: participates in the Youth
symphonic orchestra of Novosibirsk. From 1994 plays with the string trio "Amfir" (which becomes a quartet in 2004).
Gorislava Kuznetsova -(violin, piano)
Born August 17 1991 in Siberia. From the age of 5 studied at musical school in 2 sections: violin (with a Merited teacher of the Russian
Federation J. Doni) and piano. From 2004 plays second violin in the quartet "Amfir". In 2006 had her first experience playing in piano
quartets (W.A. Mozart quartet in g-moll for piano and string trio). In 2007 she graduates Youth Musical School with two diplomas (2007,
St.Petersburg)

Stelina Apostolopoulou, Soprano (Volos-Greece)
Born in Volos in Greece in 1990. She took her Singing Diploma in 2008 with the singer and voice
teacher Sylvia Tsimpanakou from the Hellenic Conservatory of Music and Arts of Piraeus. From 2011
till 2013 she was member of the Academy/Opera Studio of the National Opera of Greece. She has
sung Dorina (L'amante di tutte von B.Galuppi / Opera Studio of the National Opera of Greece, 2012),
Mädchen des Mahagonny (Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny from K.Weil / La Fura dels Baus /
Athens Concert Hall, 2012) and also in concerts within the Opera Studio of NOG. Since 2014 she
studies Opera/Voice (Bachelor) at the University of Arts Berlin with Elisabeth Werres. She has taken
courses about the interpretation of Early Musik with great specialists like Aris Christofellis and
Razek-Francois Bitar. She is grantee of the Paul Hindemith Gesellschaft in Berlin and the prizewinner
of the German Academic Exchange Service (DAAD) for 2015. In June of 2016 she is going to sing in
"Infektion!Festival für neues Musiktheater" at Berlin's Staatsoper in the produktion "Die Luft hier:
Scharfgeschliﬀen" of Matthias Hermann and Ernst Poettgen and also in August of the same year in the Project "Mediterraneo" of the
ensemble Die kleine barockband under the direction of Kobie van Rensburg.
She is also graduate of the Theatre Studies of National and Kapodistrian University of Athens.

Pierre Bibault, Guitar (France)
Openness and curiosity particularly characterize the musical thought of Pierre Bibault, multifaceted French
guitarist, soloist and chamber musician as talented on classical guitar as on electric guitar. Pioneer and dedicatee
of new repertoires, transcriber, he explores all the musics from the Renaissance to nowadays.
Pierre Bibault was born in 1979 in Paris and began studying music with the piano at the age of 7, before
discovering the electric guitar and then the classical guitar.
In a few years, he obtained a Diploma of Performance at the Ecole Normale de Musique de Paris, a First Prize at
the Conservatoire d'Argenteuil, an MA in Musicology at the Sorbonne University (Paris), an MA in Instrumental
Performance at the High School of Music Maastricht (Netherlands), an MA in Performance and Pedagogy at the
Royal Conservatory of Liège (Belgium), and five International Competitions Prizes (France, Italy, Poland).

In 2014, he began a PhD in Arts in Instrumental Performance at the Royal Conservatory of Brussels, which allows him to formalize a
thorough reflection on the (micro)Gesture of the Performer and the Development of Techniques in the Guitar(s) Works from the 20th and
21st Centuries.
Pierre Bibault gives around forty concerts a year and has performed in over twenty countries, from Europe to the United States, to Canada,
North Africa and Eastern Countries. He was invited by numerous and prestigious venues such as the Philharmony Halls of Paris, Brussels,
Liege (BE), Lviv, Khmelnitskie (Ukraine), the St George's Church Bloomsbury London, the Cathedral and the Museum of Contemporary Artin
Liège, the Tyska Kyrkan in Stockholm, the Bon-Pasteur Chapel of Quebec, the Universities of Cincinnati and Indianapolis (USA), or the Cirque
Royal and Flagey, the former Maison de la Radio in Brussels.
Chamber music occupies a prominent place in his career, since he plays in all types of formations: with cello, flute, violin, voice, chamber
orchestra, symphony orchestra, the contemporary ensemble teRRitoiRes contempoR1.0 which he has initiated.
He has also founded the Duo Resonances, recognized as one of today's most active guitar duos with which he has recorded for the Label
Calliope Records, a first CD acclaimed by the critics: album of the week on iTunes, February 2014; Jun-Tokusen (Music Award in Japan), june
2015; "a first-rate album" - ThisIsClassicalGuitar).
In 2015, Pierre Bibault premieres at the Philharmonie de Paris the "Symphony No. 16, Orgasm" for 100 electric guitars by Glenn Branca. He
also participates to the musical hit production of Ars Lyrica "Fiddler on the Roof", where he holds the guitar part in the orchestra. The
Director renews their collaboration for interpreting "Brundibar" by Hans Krasa, given in Krakow as part of the Commemorations of the
Liberation of Auschwitz in Poland, initiated by The Train of 1000 and supported by the European Commission.
In 2015, he resumes his solo career around a repertoire of contemporary works, combining classical and electric guitars, live electronics and
recorder. He is signed by Dan McDaniel LLC, one of the most renowned American artists' agents for the guitar, and by Calliope Records for
his first solo record.
He is an adviser and co-manager of the Paris Guitar Foundation since its inception in 2014. The company specializes in medias, reports, and
concerts organization, notably in support for the freedom of expression and to the French foundation Reporters Sans Frontières, following
the tragic events in Paris in January 2015.
Since 2002, pedagogy is also part of the musical life of Pierre Bibault. He is a Professor and Artistic Coordinator at the Conservatoire de
Sèvres - Grand Paris and at the Cambrai Conservatory (North), and gives Masterclasses and lectures in France and abroad several times a
year, notably in American universities.

Fabrizio Falasca, Violin (Italy)
Young Italian violinist , Fabrizio Falasca, has been called “ a great talented violinist with a sound
extraordinarily beautiful and powerful, a very brilliant technique as well as an amazing
intonation, high maturity of interpretation and musical expression”;
Born in 1988 he began his study of violin young, showing an extraordinary music talent, and
going on to win numerous national and international music competitions for example,
in September 2010 he was awarded at the famous 29th Biennal Violin Competition "Città di
Vittorio Veneto " where he was considered by critics "an exceptional talent with a great stylistic
and musical maturity" and in 2013 he was a prizewinner at the “A.Postacchini” International Violin
Competition. He is considered by Salvatore Accardo as one of the most representative Italian
violinists of his generation. He has performed as soloist in prestigious music festivals and seasons
such as Ravello Festival, San Carlo Theatre of Naples chamber music season, Theatre G.Verdi
chamber and concert seasons in Salerno, Festival of the two worlds of Spoleto, Cremona Festival, Musical Union of Turin in Italy, Vanersborg
Varfestival in Sweden, Estoril in Portugal, KasselFestival in Germany , Montecarlo in France, Gulangyu Festival in China performing in
important concert halls like San Carlo Theatre in Naples, Theatre G.Verdi of Salerno, Theatre Alighieri of Ravenna, Vittoria Theatre of Turin,
Seraphicum Auditorium of Rome, Auditorium Sra Boa Nova of Estoril, Salle Garnier of Montecarlo, Shanghai Symphony hall, Auditorium
Neyemair of Ravello, Kongress Palaice of Kassel, Caio Melisso Theatre of Spoleto, Gulangyu concert hall and many others. He performs
regularly in solo and chamber recitals, playing with musicians such as S.Accardo, F. Petracchi, D. Waskiewitcz, L. Piovano, A. Pompa-Baldi, T.
Atschba, S. Redaelli and many others. He has also recorded chamber works for Vatican Radio and RAI. He has performed as soloist with
orchestras such as Orchestra di Padova e del Veneto, Campania Chamber Orchestra, Chamber Italian Orchestra (OCI, the prestigious
orchestra of Salvatore Accardo), Philarmonic Orchestra G.Verdi of Salerno, Chamber Orchestra of San Carlo Theatre and many others. He
was invited several times by Daniel Oren as soloist at the G.Verdi Theatre in Salerno receiving always great acclaim from audience and
critics. He is guest concertmaster of the Philarmonic Orchestra G.Verdi of Salerno invited by D.Oren, and he is regularly invited by Gustav
Kuhn as soloist and concertmaster of the Tiroler Festspiele Orchestra in Erl, Austria.
Fabrizio graduated from the G.Martucci Conservatorie of Salerno with top marks, honors and special mention and continued his studies
with S.Accardo at the W.Stauﬀer Academy in Cremona and Chigiana Academy in Siena, with F.Cusano at the Fiesole Music School and with
D.Schwarzberg at the Mozarteum Salzburg and Pinerolo Academy.
He then graduated with MA in Violin Performance at the Royal Academy of Music in London under So-Ock Kim. He has attended
international masterclasses with M.Vengerov, L.Kavakos, Z.Bron, P.Graﬃn, R.Friend, L.Ciulei, G.Pauk, Y.Horigome and many others.
His repertoire is varied and is constantly evolving from baroque to romantic and contemporary music. He plays a violin Joseph Guarneri
1727 gifted from Barison’s family.

Panos Galanopoulos, Piano (Volos - Greece)
Panos Galanopoulos was born in the city of Volos in 1992 and started playing the piano under the guidance of
Kostas Matzafleris, and with Evi Kanellopoulou, with whom he took his piano degree. Today he studies piano
under the guidance of pianist and Professor Dino Mastroyiannis in the Municipal Conservatory of Volos. He
has taken the degree of Harmony and Counterpoint with professor Andreas Mimeos in the Municipal
Conservatory of Volos. Since 2012 he is a close partner of soprano Sylvia Tsimpanakou and permanent
collaborator of her singing class. Since then he has participated in concerts as a collaborator and as a soloist in
various cities of Greece. In 2014, he played as a soloist in the Carnival of the Animals by Saint Saens, with the
Youth Symphony Orchestra of Volos Municipal Conservatory, conducted by Ioakem Baltsavias. In August 2015,
he took part in a seminar of Conducting with the conductor Anastasios Strikos. Additionally he is a graduate
of the department of History, Archaeology and Social Anthropology, in the field of Social Anthropology from
the University of Thessaly. Since 2013 he is a radio music producer initially in Nova Fm-Volos and today in the
Hellenic Broadcasting Corporation in the department of Volos where he holds a classical music broadcast with
the purpose of spreading classical music in the city of Volos, educating and promoting artists from Volos and the wider area.

Milena Injac, Conductor (Serbia)
Milena Injac, Conductor, was born in Nis, Serbia, in 1969. Her ancestors include Czechs and Hungarians
from her mothers side. She took her Bachelor, Master and Doctor of Arts Degrees in Orchestra, Opera
and Choral Conducting at the Belgrade University of Arts, Faculty of Music, Serbia.
With the Nis Chamber-Symphony Orchestra, Milena Injac won First Prize on the Chamber Orchestra
Competition at the Third International “Music World Festival” in Fivizzano (Italy) in 2000. Her
performance of comic opera G.B.Pergolesi: “Maid as a mistress” (“La Serva Padrona”) was nominated
into “top cultural events 2008” in Nis, Serbia.
As a conductor, she performed with many diﬀerent oﬃcial state and chamber orchestras in Serbia,
Montenegro, Bosnia, FYROM, Hungary, Italy, Austria, Bulgaria, Greece, Sweden, Spain, United Kingdom,
Uruguay, El Salvador and Russia. This appearances include symphonic, chamber and opera
performances with: Belgrade National Opera, Belgrade Philharmonic, Radio TV Symphony Orchestra
Belgrade, Stanislav Binicki Symphony Belgrade, Macedonian National Opera, Macedonian Philharmonic, Skopje-Macedonia, Vidin, Plovdiv, Schumen and Vratza Philharmonic orchestras in Bulgaria, Sarajevo
Philharmonic from Bosnia and Hercehovina, Montenegro Symphony Orchestra, St. Albans Symphony
in London, UK, National Youth Symphony Orchestra “Jose Artigas” from Montevideo-Uruguay, National
Youth Symphony Orchestra of El Salvador, Sofia Philharmonic in Bulgaria, etc.
Mrs.Injac conducted International Orchestra on the closing session of 29th International Youth Orchestra Festival in Murcia (Spain) in March
2010, as well as International Euroorchestra Symphony in Moscow-Russia, 2012.
She recorded for various national and international TV and radio stations. She gives master classes of orchestra conducting in Uruguay
(Montevideo), El Salvador (San Salvador) and Spain (Murcia), above her concert activity. She is often invited as a member of international
juries in Serbia (Nis) , Bulgaria (Sofia and Euterpe Karlovo opera competition) and Turkey (Antaliya Choir Festival).
Milena Injac appeared as a conductor in the main concert venue “Kolarac” Hall in the capital of Serbia, Belgrade, as well as in famous
Bulgaria Hall (Sala Bulgaria) in Sofia, Bulgaria, performing Mozart’s Requiem with Sofia Philharmonic and Choir, also in Teatro Solis in
Monetvideo (Uruguay) and Teatro Nacional in San Salvador (El Salvador), San Stefano Cathedral in Florence, Aula of the Karl-Franzens
University in Graz (Austria), Auditorio di Congresos Narciso Yepes Hall in Murcia (Spain), etc.
Currently, she works as professor, artistic director and conductor of the Symphony and Chamber Orchestra “Concertante” Faculty of Arts,
University of Nis and as a permanent guest conductor of the Nis Symphony Orchestra, Serbia. For musical critic she is experienced,
extremely gifted conductor with high level of knowledge, wonderful manual technique and sense for musical esthetic. Her mixed European
and Serbian origin, makes her very fresh and interesting musical personality who brings the east to the west and west to the east in her
performances.
In April 2016. Milena Injac will lead the Nis Symphony Orchestra’s tour in Greece performing among others the opening ceremony of
Evmelia Volos Music Festival.

Seungmin Kang, Cello (South Korea)
Recent fifth prize winner of the 2015 International Tchaikovsky Competition in St. Petersburg, Russia, Cellist
Seung-Min Kang is a vibrant and established soloist, who has performed numerously throughout the world. A
cellist of impeccable technique and versatile musicality, Ms. Kang loves her career as a soloist, recitalist, and as
a chamber musician. An active soloist, Ms. Kang has given numerous concerts and recitals internationally.
Ms. Kang began concertizing since age eleven, appearing as a soloist for the Seoul Philharmonic Orchestra.
Since then, she has performed with Seoul Chamber Orchestra, Suwon Philharmonic, Incheon Philharmonic,
Chamgwon Philharmonic, Gwacheon Philharmonic, Gettysburg Chamber Orchestra, Schleswig-Holstein
Festival Orchestra, Monte Carlo Philharmonic, St. Christoper Festival Orchestra, and the Tokyo Philharmonic
Orchestra. Ms. Kang also has given multiple recital tours in Japan throughout her career. Top prize winner of
many renowned competitions, Ms. Kang was awarded the first prize at the First Gaspar Cassado International
Cello Competition in 2006, first prize at the Johansen International Competition in 2003, the second prize at
the Young Tchaikovsky Competition in 2002, and a special prize at the 2009 Rostropovich Cello Competition in
Paris. In Korea, she was the first prize winner of the top three competitions in the county; Dong-A Newspaper(2004), Ewha-Kyunghyang(2002), and Korea Times(2001) competitions. This season, Ms. Kang has performed a solo recital and as a duo partner to her mentor,
David Geringas at the Usedom festival, and also had the privilege to perform at the German parliament. For the remainder of the season, Ms.
Kang will be performing at the Great Mountains Festival in Korea and at the Evmelia Festival in Greece. Born in Seoul, Korea, Seung-Min began
her cello studies at the age of eight. After graduating from Yewon Arts Middle School, she was granted a special admission to the Bachelor's
degree at the Korea National University of Arts at age fifteen as part of the school's prodigy program. In 2007, Ms. Kang moved to Berlin,
Germany and continued her studies with Prof. David Geringas and Prof. Troels Svane at the Hochshule fur Musik Hanns Eisler. After receiving
her master's degree, she is currently pursuing her konzertexamen course at the institution.

George Karayiannis, Piano (Volos - Greece)
George Karayiannis started the piano at an early age alongside the internationally renowned Greek
soloist Dino Mastroyiannis in Hellenic Volos Conservatory annex of the late Bampis Kechaidis. He
received a degree in Music Theory and a Diploma in Piano Performance from the Municipal
Conservatory of Volos grade 'Excellent unanimously'. Through master-classes in Greece and abroad he
studied with internationally renowned pianists such as Uwe Matschke, Nancy Garniez (Mannes
College of Music, USA), Man Sharon (Julliard School, New York), Konstantin and Julia Ganev (students
of Heinrich Neuhaus ). He has done courses with renowned soloists and professors such as Vadim
Mazo ('Ameropa' artistic director), Mark Clinton, Nicole Narboni, Karel Špelina (Prague Conservatory)
and Semyon L. Yaroshevich (Rubin Academy of Music, Tel-Aviv University). To his credit he has
appearances in recitals and chamber music concerts, as in “Ameropa” International Chamber Music
Festival in Prague, the International Music Festival of Volos, etc., and has performed as a soloist with
the Youth Symphony Orchestra of Volos celebrating 2 years since its inception, under the direction of
Russian conductor Symeon Kogan. Today, he continues to study renewing its repertoire and preparing
for various concerts in Greece and abroad while at the same time doing his master's degree at the University of Thessaly.

Annita Lefaki, Harpsichord (Volos - Greece)
Annita Lefaki was born in Volos. She took her first Piano lessons at the Music School of Ely Adam, in the
class of Fofi Malissiova, from which she obtained her Piano Degree. She continued her studies in
Athens, at the Conservatory "Athenaeum", in the class of Popi Michailides. In 1996 she obtained her
Piano Diploma with "excellent unanimously" and 2nd Prize. Afterwards she continued her studies at
the "Viqnanelli" Department of Baroque Music of the Athenaeum Conservatory, from which she
obtained her Harpsichord Diploma in 2000 with "excellent unanimously" and 2nd Prize., from the class
of Prof. Margarita Dalmatis.

Francesco Libetta, Violin (Italy)
With his multiform career as a composer, conductor and pianist, Francesco Libetta has given concerts all over
the world. He has received commissions from European, Japanese and American associations and festivals for
orchestral, chamber and electro-acoustic compositions. His repertoire as a conductor includes symphonic
works by Wagner, Debussy and Mozart, as well as his own works, and ballet (Fredy Franzutti's productions of
Sleeping Beauty and Nutcraker, with Balletto del Sud).
John Ardoin declared that of the new generation of pianists, Francesco Libetta is “the most inspired and
creative”. Harold Schonberg wrote that: “master of every period and style, Libetta is the best representative of
this modern style (...) who accepts virtuosity not as tightrope walking but as a species of literalism, where
musical meaning is more important than knock’-em dead fingerwork (American Record Guide). Paolo Isotta
wrote in the Corriere della Sera newspaper of “such a miraculous virtuosity and such a delicate sense of the
language of melody as to prompt the question: what other artist of his generation, not only in Italy, can be
compared to him?".
He performed and recorded the cycle of all 32 Beethoven's Sonatas (1993/4), and the first performance of what for decades had been
regarded as an unperformable “corpus monstre”: the 53 Studies by Godowsky based on the 27 Studies by Chopin
(1990, repeated in 1994/95 and 2006).
His DVD with the recording of La Roque d’Anthéron recital, filmed by Bruno Monsaingeon, was awarded the Diapason d’Or and the CHOC de
Le Monde de la Musique. Among his recordings: various works of Chopin and Schumann, the Diabelli Variations by Beethoven, the complete
set of Liszt's transcriptions from Wagner operas, as well as works by Debussy, Brahms, Ravel and Mozart. His compact discs and videos are
published by V.A.I. (U.S.A.) and Nireo (www.nireo.it).

Tzsu-Hsiang Lin, Euphonium (Taiwan)
Tzsu-Hsiang Lin is from Taiwan, started learning euphonium in 13 years old. He was one of the
founding members of the leading euphonium-tuba ensemble in Taiwan - EuTuba. The group has
performed nationally and played a great role in the promotion of low brass music. And member of first
Taiwanese British style Brass Band - Golden Hymn Brass Band.
In 2014, he passed the Master of Music course audition either in Birmingham Conservatiore and Royal
Northern College of Music. He is now studying in Birmingham Conservatoire under world well know
euphonium soloists, Matthew White and David Childs. He took the principal euphonium seat in the
Staﬀordshire Band and he is also the first Asian member in this 100 years old brass band.
Matthew White said:
“As Principal Euphonium of the Staﬀordshire Brass Band, Hsiang shows great leadership and ensemble
skills. It also shows great character that he has immersed himself in the British Brass Band movement something very diﬀerent from the ensembles he is used to back home in Taiwan, but something he
very much enjoys. As a solo performer, he possesses a fantastic natural musicality along with very secure technique, which has been
developed through years of hard work. He is a very exciting soloist to watch perform, and works eﬀectively with an accompanist.”

Danilo De Luca, Flute (Italy)
He graduated from the Conservatory of San Pietro a Majella in Naples and later he specialized in
piccolo flute at the National Conservatory of Marseille (France). Currently continues his studies in
baroque flute at the National Conservatory of Aix en Provence (France).
His repertoire ranges from baroque to contemporary music, with a particular interest in traditional
music of the ancient tradition of southern Italy, the Mediterranean and Latin area.
He participates as principal flute in many events and cultural events organized by various
organizations, such as the foundation “William Walton” (under the patronage of His Majesty the
Prince of Wales) in Forio d’Ischia (NA). He completes his formation by doing lessons to improve, with
the Masters Meynart Niedhermyr, Vasco Degl’Innocenti, Enzo Caroli, Angelo Persichilli, Jean-Louis
Beaumadier and Jean-Pierre Pinet.
On stage, he collaborates with several companies in achieving the performance of diﬀerent types.
He participates whit: baroque music ensemble “Vesuvius Ensemble” (Canada); he works as a soloist
with various orchestras and opera, as the “Orchestra dei Laghi” (Gallarate – Italy), “Orchestra Italiana Giovanile” (OGI) (Fiesole – Florence). He
works as a piccolo in “Symphony Pescara” (Italy) as Principal Flute inOrchestra of the “Accademia San Giovanni” orchestra “Collegium
Philarmonicum” . He currently works in France with: Troupe Lyrique Méditerranéenne, Compagnie 1.618.
He is theacher of Musical Formation and Flute at Cité de la Musique of Marseille.
According to New illustrated encyclopedia of the Neapolitan song, he is one of the best interpreters of Neapolitan music repertory.

Dino Mastroyiannis, Artistic Director of the "Evmelia" Festival, Piano (Volos-Greece)
Eminent Greek concert pianist Dino Mastroyiannis has pursued a career of remarkable diversity.
Regarded for his "rich and multi-faceted technique", "perfect feeling for rhythm" and "rare expressiveness", he has appeared in such prestigious concert halls as Bridgewater Hall in Manchester, England;
Glinka Hall of the St. Petersburg Philharmonic; Ateneul Român in Bucharest; Rudolfinum in Prague; and
the Lisinski in Zagreb, to name a few. He has performed in many international festivals and in historic
places, including the 'Bertramka' Mozart museum in Prague, the ancient Odeon Theatre of Herodes
Atticus as part of the "Hellenic Festival", and in April 2010 at the Montenegrin National Theatre as part of
the 9th International "A Tempo" Festival, of which the newspaper Dan wrote: "impressive how a 'simple'
piece in the hands of a virtuoso could become truly a work of art which persons of all ages find
interesting… This pianist is well known as 'the Music Ambassador of Greece'. We would also add that this
title is rightly chosen." Dino's 1st CD (Saint-Saens: 4th Piano Concerto) has been live recorded in Italy.
Dino enjoyed a special collaboration and friendship with the legendary living Greek composer Mikis
Theodorakis. Among many of Theodorakis' works for Piano and Orchestra he has performed to critical
acclaim, Mastroyiannis achieved tremendous success with the world premiere of Helikon Piano Concerto – lost for 44 years - given first in
Finland in 2005 and subsequently with orchestras in several other countries. Dino's 2nd CD, Zorba's Dance-Greek Music for Solo Piano, has
been released by MSR Classics in 2010; this CD received enthusiastic reviews from the international music Press. Fanfare, the magazine for
serious music collectors (USA), wrote: «This aﬀectionately well-played collection of solo Greek piano music makes no pretense to be
anything else but a tribute to traditional folk-based nationalistic material. Dino Mastroyiannis plays it all with authority and panache.» Mr.
Mastroyiannis first undertook piano study under Ely Adam, who himself studied with a pupil of Alfred Cortot. He is a graduate of the Music
Conservatory of Athens, where he studied under Aliki Vatikioti, receiving a Soloist Diploma summa cum laude and the coveted First Prize.
He continued his studies under internationally acclaimed Bulgarian pedagogues Konstantin and Julia Ganevi, former students of Heinrich
Neuhaus, and completed his studies in piano performance as a private student of the brilliant Brazilian pianist Roberto Szidon, student of
Claudio Arrau and Artur Rubinstein. After the summer of 2010 he interrupted his concert activities because of a focal dystonia; his right
hand is now in an admirable recovery process thanks to the precious advice of the specialist, Belgian pianist, Laurent Boullet. Beginning
from summer 2011 Dino started working on the idea of a new international music festival: the Evmelia Festival organized by the
Porphyrogenis Foundation, which already completed its 4th Edition, has been described as "the music of dreams that comes true". Dino's
3rd CD, Schubert's Die schöne Müllerin in collaboration with the distinguished Austrian baritone Georg Lehner, is a live recording
performed with tremendous success at the Evmelia III Festival and released by the Italian company "Sheva Collection". Dino's last
appearances include the recital "L'art du chant appliqué au piano" at the 6th "Constantinus" Festival in Serbia, and a Liederabend at the
Bösendorfer Hall of the Mozart's House in Vienna together with Georg Lehner (baritone) and Olivera Tičević (soprano), organized by the
famous Piano company Bösendorfer.
More info: www.dinomastroyiannis.com

Maria Nemtsova, Piano (Russia)
Maria Nemtsova was born in Moscow, Russia in 1984 and began playing the piano at the age of five. By the
age of 6 Maria won her first piano competition. She later went on to attend the Chopin Music School
studying with Galina Esman, and taking part in the televised competition "Young Musicians of Moscow"
(1997). In 1998 Maria Nemtsova was accepted into the competitive Tchaikovsky Moscow Conservatory
Academic College. Whilst at the College, Maria participated in many festivals and gave concerts in Russia,
Czech Republic, Germany, Austria and USA. She was accepted into the Moscow State Tchaikovsky
Conservatory after the graduating from the Music College with distinction in 2002. It was at the Moscow
Conservatory that Maria studied with the renowned pianist and teacher Prof. Yuri Slessarev from where she
graduated in 2007 with honors. Maria successfully completed her Post Graduate Diploma in Music
Performance (graduating with Distinction) at the Royal College of Music (RCM) in London where she
studied with Professor Dmitry Alexeev. In 2008 Maria was accepted at the prestigious Accademia Pianistica
(Imola, Italy) where she studied with Maestro L.N.Margarius. In 2012 Maria successfully completed her
Artist Diploma in Italy and MMus programme at Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance in
London, where she got a full scholarship and a Derek Butler Award, resulting in a performance at Wigmore
Hall in May 2011. In London she was studying with the Professor Deniz Gelenbe. After the performance at the Isabelle Bond Gold Medal
Showcase In January 2012 Maria won the Gold Medal, the most prestigious prize at Trinity Laban conservatoire.
Maria has been a prizewinner of numerous international piano competitions including Russia, Italy, Austria and USA. She received First
Prizes for her outstanding performances at “Musica di Riccione” in Italy, “P. Serebryakov International Piano competition” in Russia, Fort
Worth Concerto competition in USA. In 2013 she has got the third prize at the “Rosario Marciano International Piano competition” in Vienna,
Austria.
In March 2010, Maria gave her solo debut at the Carnegie Hall in New York City.
She has also participated in International Festivals in Italy, UK, USA, Poland, Russia and other countries.
Maria has performed at major venues around the world including Carnegie Weil Recital Hall in New York, Wigmore Hall, Kings Place and
Steinway Hall in London, Boesendorfer Hall and Ehrbar-Saal in Vienna, National Center of Performing Arts in Beijing and Shanghai Oriental
Arts Center in China, Great Hall of Moscow conservatoire, International House of Music in Moscow, and many others.
Maria is a founder of the charitable project “Music – for peace” (www.music-peace.com) which includes concerts and master-classes for
young musicians who live in today`s conflict zones. Within the project Maria went to perform to more than twenty countries including
Kosovo, Israel, Georgia, Armenia, Tunisia and others.
In addition to her solo CDs, which includes works commissioned for her by Giorgi Janiashvili, she has recorded with saxophonist Vitaly
Vatulya and famous opera singer Dmitry Stepanovich.

Niš Symphony Orchestra
The first major instumental group, which performed classical music "live"
every day on the Niš Radio, was formed in 1952 under the name of
Symphony Orchestra of the National Radio Niš. By performing the works of
Mozart, Beethoven, Haydn and Petar Stojanović, at the concert held on 16
March, 1953, the history of the Niš Symphony Orchestra began, and had its
first performance as the City Symphony Orchestra under the baton of
Stojan Andrić.
By merging Radio Niš and Radio Belgrade, the orchestra integrated with the
National Theatre, and together with the choir it represents the backbone of
the music department of the theatre. A conductor and composer, Ilija
Marinković, PhD, was appointed to be the Head of the Music Department.
Through systematic work on the development of symphonic and stage
music, through intensive preparations and rehearsals, together with the
choir and the soloists, Ilija Marinković, PhD, performed the opera La Traviata

for the first time at the concert in Niš on June 30, 1954.
The ambitions of the artists very quickly open up prospects for new musical challenges so the orchestra established the first international
cooperation in 1954 with a visit of a Greek pianist Vassο Devetzi. As an independent music organisation, the orchestra has been
performing since 1960, under the baton of a conductor and university professor Lambra Dimitrijević from Belgrade, who was succeeded by
Nikolai Bojadziev. Until the arrival of the permanent conductor Yuri Ferik in 1969, the orchestra was led by the director and conductor of
the Skopje Philharmonic, Vanco Cavdarski, whose pedagogical work, knowledge of pshychology of a musician and his expertise will
greatly enhance the quality of the orchestra.
Ten-year directorship of Yuri Ferek marks the period of visits of eminent artists from abroad (Emin Khachaturian from the USSR and other
artists from Romania and Poland) as well as the first orchestra performances in Belgrade, Novi Sad, Subotica and in 1973 a cultural
cooperation with the Republic of Romania was established when a contract with the Philharmonic from Craiova was signed. The Niš
Orchestra performed in Craiova in 1973,1975, 1978, and our neighbours responded by performing in Niš.
With the financial help of the city governmet, The Niš Symphony Orchestra formed and organised The October Music Festival in 1975, a
festival of classical music which has been transformed into a traditional music manifestation over the decades, the Niš Music Festival –
NIMUS. The participants at the festival are the most prominent and most renowned names both internationally and locally. The fortieth
anniversary of NIMUS was marked by a concert of one of the world’s greatest flutist of today, the Swiss Emanuel Pahud, accompanied by
the Niš Symphony Orchestra and under the baton of Svilen Simeonov from Bulgaria.
At the end of 1989, the position of a permanent conductor of the orchestra was entrusted to a young and promising conductor from
Belgrade, Dejan Savić. With a Ukrainian conductor from Kiev, Anatoly Nowitzki, the orchestra starts an intensive and serious cooperation.
The orchestra ensures the precision and quality of music performance while the orchestra performs demanding musical pieces very
successfully under the baton of Maestro Nowitzki.
The orchestra established a cooperation in 1998 with a Greek conductor Jannis Adamidis and held concerts in Greek cities Katerini and
Paralia.
Young, ambitious and full of creative enthusiasm – the director of the Nis Symphony Orchestra Milena Injac brings new energy into the
orchestra in 2000, when she takes up the position of the director. Persistent work brings back the technical precision of the orchestra and
the prominent positions in the orchestra are given to young musicians so that the orchestra is full of enthusiasm.
The orchestra has been working without a permanent conductor from 2006 up to now, and the duty of working with the orchestra was
taken over by guest conductors. To celebrate 17 centuries of the Edict of Milan in 2013, the Niš Symphony Orchestra performed the Ninth
Symphony by Ludwig van Beethoven in cooperation with the orchestra of the Faculty of Arts at the Summer Stage in the Fortress and they
achieved a significant success; and in the same year at the gala concert entitled “60 years of Music in the City of Constantine’s” held on the
60th anniversary of the Niš Symphony Orchestra foundation and 1700 years of the Edict of Milan, the Niš Symphony Orchestra was
conducted by ten most prominent conductors from Serbia and the countries around the world.
The Niš Symphony Orchestra marked 2013 by releasing their first compact disc with the performance of “ The New World Symphony” by
Antonin Dvorak. Signing a contract with a Spanish producer from Madrid enabled the Niš Symphony Orchestra to give 13 concerts during
a seventeen-day concert tour in Spain and Portugal, in the period from 28 December, 2014 to 13 January, 2015, performing in the most
prestigious concert halls.
In its rich concert career the orchestra has had successful tours in all the major cities in Serbia, then in Romania, Bulgaria, Austria, Italy,
Greece and the capital cities of the former Yugoslavia, and has performed at major music festivals: Dubrovnik Summer Festival, the Days of
Mokranjac, Olympus in Greece, Niš Music Festival...
For its great successes in its cultural and artistic mission, the Niš Symphony Orchestra a holder of significant awards for recognition: the
Gold Plaque awarded by the Cultural and Educational Community of Serbia, The Golden Badge by the Yugoslav Choir Festival, an award of
the Libaration of the City of Niš in 1971 and the highest award for recognition of the City of Niš, the award “11 January” in 2013.

Hideaki Oshiro, Piano (Japan)
Hideaki Oshiro was born in Okinawa Island- located in the most southern part of Japan. He received his
bachelor and master degrees from Okinawa Prefectural University of Arts. He studied piano with Tsuyoshi
Higa, Hitomi Itokazu, Kayoko Miyagi, and Setsuko Iwasaki. He received his Doctor of Musical Arts in Piano
Performance at the University of Kansas in the USA, with the thesis of “A Search for Identity: Compositional and Piano Technique in Albéniz’s Iberia, Book 3, and piano study with Sequeira Costa. In 2007, he
returned to Japan. In 2008, he received Okinawa Times Art Election Award. While the time, joining with
Ryukyu Symphony Orchestra for Rachmaninoﬀ’s 2nd Piano Concerto and Okinawa Symphony Orchestra
for Saint-Saëns’ 5th Piano Concerto “Egyptian,” and Liszt’s Totentanz. Since then he has performed in
Japan, Australia, France, Portugal, and the USA. He is now teaching at Okinawa Prefectural University of
Arts and Ryukyu Classical Academy. Also he is active for Chamber Orchestral Music – playing such as
J.S.Bach’s Brandenburg Concerto No. 5, Finzi’s Eclogue for Piano and Strings. Since 2012 he has been active as a member of Ryukyu
Virtuoso that is a fusion of Ryukyu Traditional Music and Western Music. In this Great International Music Festival “Evmelia” V in Greece, he
plays Takashi Yoshimatsu’s Forgetful Angel and Suite “Taira no Kiyomori,” and Nikolai Kapustin’s Sinfonietta, and Faustas Laténas’s Sonata for
Cello and Piano.

Yasuyo Segawa, Piano left hand (Japan)
She was a pupil of Prof.Yoshiyasu Hamamoto and studied at Elisabeth University of Music under
Prof.Yukio Yokoyama.
In 2005 Symptoms of focal dystonia appeared in right hand and then she was undergoing rehabilitation for a year.She took lessons from a left hand pianist for Private between 2009 and 2012.
Since then she has renewed music activities as a left hand pianist .
Since 2012 she studies at University of Music and Perfoming Arts Graz under Prof.Ayami Ikeba.
She performed Takashi Yoshimatsu's Piano Concerto for the left hand in 2010 and M.Ravel's Piano
Concerto for the left hand in 2012 with the Hiroshima Symphony Orchestra.
In 2015 won 3prize in the 3rd International Piano Competition Maria Herrero(Spain)and Grete Sultan
Prize(for the best interpretation of a contemporary composition written after1975) in the 5th "Nuova
Coppa Pianisti"International Piano Competition(Italy).
Recently,she played in several halls and Salons in Japan and Europe and appeared in the major Japanese newspapers including Yomiuri
,Asahi and Chu-goku and national TV/Radio programs including NHK.

Stefan Sretić, Piano (Japan)
Stefan Sretic was born on May 13, 1993 in Nis. Finished primary and secondary music school
in his home town in the class of Professor Suzana Novakovic. At the age of 17 enrolls at the
Faculty of Arts in Nis for the basic academic studies in the class of renowned pedagogue
and pianist, Professor Aleksandar Serdar, where he first obtained a BA, and later, an MA in
piano in 2015. He has received numerous rewards at Republic-based and International
competitions performing in the discipline piano-solo, among which stand out the following:
- I prize at the Republic competitions in Belgrade in 2001 (100 points), 2003, 2005 (100
points, Laureate), 2009; - I prize at the International competitions in Nis in 2002, 2004, 2006,
2008 (Laureate); - I prize, 100 points and Laureate at the International competition "Gradus
ad Parnassum" in Kragujevac in 2005. Achieved significant results in the field of chamber
music. Participated at the Master Class seminars lead by Professor Svetlana Korunovic and
Professor Boris Kraljevic. In 2005 played at a concert at Kolarac as a Laureate of the Republic
competition. In 2006 performs at the First Royal concert at Beli Dvor (The White Palace) where he receives the diploma for art achievements
and displayed music talent. In 2008 he performed at concerts in FYROM (Bitolj, Stip, Skoplje). In 2014 played at the 40th jubilee of NIMUS
(Nis Music Festival). He cooperated with renowned conductors from Nis, Ivana Mirovic, Vladan Karadzov, Zoran Stanisavljevic, Milena Injac
and Miroslav Ivankovic. With the Nis Symphony Orchestra he performed at the Pedagogue concerts in 2008 and afterwards, at the opening
of the concert season 2015/2016 performing the Piano Concerto no. 2 in C-minor by Sergei Rachmaninoﬀ.
He composed music for three short movies: "Otkucaji tisine", 2015 ("Beats of Silence"), directed by Marko Dzambic and "Mozaik", 2014
("Mosaic") and "Po suncu hoda", 2016 directed by Stefan Krasic. He also composed a piece called "Secanje" ("Memory") from the album
"Nebesko je uvek i doveka" ("The Heavenly is Always and Eternal") by Bojana and Nikola Pekovic published by PGP/RTS, which was
afterwards performed in Sava Centar in Belgrade.
He was a multi-year scholarship winner of the City of Nis as a student of Primary and Secondary Music School. He received a financial award
from the "Sveta Petka" foundation for achieved results in national and international competitions in 2007. In the same year he receives the
ART Foundation and Tobacco Industry of Nis scholarship. He received the financial award from the City of Nis as the best student in 2013 at
the Faculty of Arts in Nis, University of Nis for exceptional success during the studies. He received the Dositeja scholarship for best students
in 2014 and 2015 awarded by the Ministry of Youth and Sports, Republic of Serbia. At the moment, he is attending the Specialist academic
studies at the Faculty of Music Arts in Belgrade in the same class.

Evangelos Spanos, Piano (Greece - USA)
Evangelos Spanos (b. 1980) is one of the brightest and most promising pianists of the current generation of
international performers in the US. During his studies at the University of Kansas (D.M.A. 2011) and while he
was a student, Evangelos was continuously performing, teaching and promoting classical music and piano
music of Greek composers.
Since beginning his studies at the University of Kansas in 2003, Evangelos has worked as a musical director
(Creede Repertory Theater, (2006-12), and as an accompanist and collaborative artist for Opera Outreach.
These operas were performed more than 50 times across Kansas and Colorado.
Since his student days, Evangelos has performed with his colleague, Daniel Cunha. This duo has performed
in the US, and is booking concerts in Europe. The piano duo performed at the University of California at
Riverside, Encuentros/Encounters 2015 Center for Iberian and Latin American Music. The versatile Dr.
Spanos concentrates on classical music but is at home in jazz and rock, working with Tim Ries of the Rolling
Stones Project.
In addition to his work with regional Equity theatres, Evangelos serves as music staﬀ at the Kansas City
Ballet, Kansas Lyric Opera and has performed for numerous opera productions at the University of Kansas as well as accompanying master
classes for Martha Graham, Merce Cunningham and Mark Morris Dance Companies.
He has recorded with the University of Kansas Wind Ensemble (Naxos Label), and several original cast recordings with the Creede Repertory
Theater and has performed across the US, in Greece and in the Czech Republic. In addition, Evangelos has appeared on Greek National TV
for the show Technopolis and several local programs.
A legion of artists and performers are ready to promote Evangelos in his musical pursuits. His teacher and mentor, Sequeira Costa, has had
a long, distinguished career as a concert performer on the World stage as well as being a Distinguished Professor of Music at the University
of Kansas. Costa himself was a child prodigy and student of the surviving pupil of Franz Liszt, Jose Vianna Da Motta. Today, both Costa and
Evangelos continue in the tradition inspired by Liszt. Professor Dino Mastroyiannis of Volos, Greece (student of Brazilian maestro Roberto
Szidon) is another distinguished musician who is more than willing to lend Evangelos support in launching his career.
Evangelos was born in Larissa, Greece and holds degrees from the University of Kansas (Doctorate of Musical Arts-2011 graduated with
honors, Master of Music 2005), Music Conservatory of Volos, Greece (Piano Diploma-2002 graduated with the highest distinction) and Music
Conservatory of Larissa, Greece (Degree in Music Harmony-1998).

Vitaly Vatulya, Saxophone (Russia)
Vitaly Vatulya is one of the most outstanding young saxophonists of Russia. He was born in Moscow
in 1987. Vitaly started his music education at the age of 7, and at the age of 13 he won a national
contest called ‘Young Virtuoso’ in Simferopol, Ukraine. Later Vitaly Vatulya won various awards at
‘Young saxophonist’ European Contest (Gap, France), ‘Classical Heritage’ International Competition
(Moscow, Russia), and the International Competition for Wind Instruments (Togliatti, Russia).
In 2003-2005 Vitaly Vatulya was training at the European University of Saxophone in Gap. He took
classes with leading professors. In 2005 Vitaly won the Grand Prix at the International Competition
‘Art of the 21st Century’ in Kiev (Ukraine). After graduating the College of Music at A. Schnittke
Moscow State Institute of Music (the class of Professor Yury Vorontsov) and Gnessin Russian
Academy of Music (the class of Professor Margarita Shaposhnikova) Vitaly entered the Conservatorium van Amsterdam (The class of the Arno Bornkamp) in 2015.
In 2010 Vitaly Vatulya won the ‘River of Talents’ Music Competition, organized by the St. Petersburg House of Music, and SaxArte
International Festival (Cetara, Italy). In 2011 he graduated from the Gnessin Russian Academy of Music, won a prize at the Moscow
International Saxophone Competition called ‘The Voice of Saxophone in the Modern World’ and got a gold medal at ‘Delphic Play’, the 10th
All-Russian Contest in Russia.
In 2015 Vitaly Vatulya has won first prize in the international saxophone competition 'Marco Fiorindo' in Italy. Additionally he won first prize
in the chamber music category, together with pianist Maria Nemtsova, with whom he has formed VitaDuo.
Vitaly Vatulya performs as a soloist and an ensemble player, gives concerts in Russia and abroad. He is a founder of the Symbol Saxophone
Quartet and performs with the leading Russian orchestras, including the Moscow State Symphony Orchestra, Russian State Symphony
Orchestra, St. Petersburg State Capella Symphony Orchestra and others. Vitaly is a regular performer at the St. Petersburg House of Music.
In 2005 Vitaly also started an active teaching career. His students regularly become winners of international competitions and festivals.
Vitaly’s performances can often be heard on the Russian and Ukrainian radio and TV. Since 2007 the saxophonist released three CDs, where
he performed the works by Hindemith, Debussy, Franck, Mendelssohn, Borne etc.. Vitaly Vatulya regularly takes part in various festivals in
France, Sweden, Austria, Poland, Israel and others. Vitaly is also one of the authors and initiators of the ‘Music for Peace’ international charity
project (www.music-peace.com).

Nataša Zupan, Soprano (Slovenia)
Nataša Zupan graduated with honours at the Academy of Music in Ljubljana with a public recital in the
Slovenian Philharmonics and was later nominated for a student's Prešeren Award. In June 2009, she
entered the qualifying round of one of the most prestigious international competitions for young singers
"Belvedere" in Vienna. In August 2009 and July 2010, she performed in a recital at the international festival
named the Summer Music Festival at the Podsreda Castle, where she also held a singing master class. She
regularly cooperates with Slovenian composers.
Being an excellent student she was selected as a representative of the Academy of Music at the
International Academy Prague–Vienna–Budapest. At the end of her studies, she won the Richard Wagner
Association scholarship for young promising singers. The scholarship enabled her to pursue her studies
abroad and to see famous performances at the Wagner’s theatre in Bayreuth.
As a soloist she performed with the Slovenian National Opera and Ballet Theatre in Ljubljana, The Ljubljana
Mandolin Orchestra, the Radio and Television Slovenia Symphony Orchestra and the orchestra of the
Croatian National Theatre Ivan pl. Zajc. She performed in Italy, Austria, Germany and Croatia and recorded a variety of arias. Her first CD
including songs of Slovenian composers is currently coming to life in the studio of Radio and Television Slovenia.
Nataša Zupan made her debut in 2012 with the role of Musetta in Puccini's opera La Bohème on the stage of the Slovenian National Opera
and Ballet Theatre in Ljubljana. Up to the present time she excelled in a variety of diﬀerent roles: the Mozart’s opera "Bastien und
Bastienne" and the role of Cherubino from Mozart’s opera "Le nozze di Figaro" (Festival Morje, Trieste 2008) both adapted for children, the
role of Lili from the pocket opera "New Shoes" by a Slovenian composer Gregor Strniša (first performance in 2008 at the Lent Festival), the
Queen of time from the music fairytale "Hours on Strike" by a Spanish composer Diego Alamar, role of Marisha from the "Die Letzte Wacht"
by Risto Savin and others.

Andrej Zupan, Clarinet (Slovenia)
Andrej Zupan studied at the Academy of Music in Ljubljana, where he obtained his graduate and master’s
degrees. Abroad, he studied under V. Mariozzi (St. Cecilia, Rome) and A. Brandhofer (Mozarteum, Salzburg).
In 1995, he joined Orchestre des Jeunes de la Méditerranée in France, where he was first clarinet and with
which he performed across Europe and Africa. As a soloist he has performed extensively with orchestras in
Slovenia and abroad. He has won a total of eight first prizes in competitions for young musicians. In 1985,
he was named ‘Yugoslav Musician of the Year’, and the same year, represented the country at the Eurovision
concert in Madrid. In 1993, he became first clarinettist of the orchestra of the National Opera and Ballet in
Ljubljana. He is a clarinet professor at the Ljubljana Conservatory of Music and Ballet, and an professor at
the Ljubljana Academy of Music. He directs international clarinet seminars and master classes and is a
member of international juries at clarinet competitions. As a soloist or member of chamber music
ensembles, he has recorded a 21 of CDs for various record companies. He has gained an international
reputation as a concert soloist and chamber musician proficient in various music genres. He has been
Artistic Director of the Musical Summer at Podsreda Castle International Music Festival.
Find out more at www.andrejzupan.com.

Σχόλια καλλιτεχνών για το Ευμέλεια V
• 'Evmelia' 国際音楽祭に演奏者の一人として参加できることにとても嬉しく感じています。
音楽祭のテーマの1つ、作曲家「吉松隆」さんは私の人生の中で大変想い入れが深く敬愛している作曲
家です。
私は10年前にフォーカルジストニアを右手指に患った後、彼作曲の左手のためのピアノ作品「タピオラ
幻景」に出逢いまし。
当時、私は片手でも音楽を奏でることのできる素晴らしい作品の存在によって、音楽の感動と喜びを再
び実感することができました。そして現在、片手の音楽を追求したい、皆様に片手の音楽の魅力を知っ
ていただきたいという目標から左手のピアニトとして活動しています。
私が大切にしていることは、音楽を通して聴いてくださる方の笑顔を見ること、幸せな気持ちを皆様と共有し、「平和」を感じ
てもらうことです。
音楽祭で皆様に充実した時間を過ごしていただけますよう、音ひとつひとつにを平和への願いを込めて演奏します。また、音楽
祭の成功を願い、使命を果たせることのできるよう、一生懸命準備します。
最後に、'Evmelia'国際音楽祭に快く招待してくださったディレクターのDino Mastroyiannis氏、音楽祭に関わる皆様に心より
感謝いたします。皆様にお逢いできることをとても楽しみにしています。
瀬川泰代
ピアノ（日本）

• Με τιμά το ότι θα συμμετέχω στο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ "Ευμέλεια". Εκτιμώ μέσα από την καρδιά μου το έργο του
Τακάσι Γιοσιμάτσου. Όταν ανακάλυψα ότι είχα προσβληθεί από εστιακή δυστονία, ρπιν 10 χρόνια, βρήκα το έργο του
"Tapiola Visions" για Πιάνο-αριστερό χέρι. Με ενέπνευσε βαθιά και με έκανε πολύ χαρούμενη. Από τότε αποφάσισα να
παίζω μόνον με το αριστερό χέρι, και αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με θαυμάσια έργα γραμμένα για το αριστερό χέρι. Και
θέλω να μεταδώσω στον καθένα τη γοητεία αυτών των έργων. Το σύνθημά μου είναι το να νιώθει κανείς ευτυχία και ειρήνη
ακούγοντάς με. Εύχομαι το Ευμέλεια να είναι χαρούμενο, ειρηνικό και επιτυχημένο. Και ευχαριστώ πολύ τον Ντίνο
Μαστρογιάννη που με προσκάλεσε. Ανυπομονώ να έρθω.
Γιασούγιο Σεγκάουα - Πιανίστα (Ιαπωνία)

• Dragi prijatelji! Zelo sem počaščen, da me je gospod Dino Mastroyiannis že tretjič povabil na Festival
Evmelia. Igrati na tako pomembnem festivalu, z vrhunskimi glasbeniki, je zame velika čast. Zelo rad se
vračam v Agrio, kjer se srečam s prijatelji in uživam v igranju koncertov. Organizatorjem želim še en
vrhunsko organiziran festival, glasbenikom veliko užitka pri igranju, publiki pa, da bi jim glasbeni
večeri Festivala Evmelia V ostali v trajnem in lepem spominu.
Z velikim spoštovanjem,
• Αγαπητοί φίλοι! Πολύ με τιμά το γεγονός ότι ο κ. Ντίνος Μαστρογιάννης με προσκάλεσε για τρίτη φορά στο Φεστιβάλ
"Ευμέλεια". Είναι πολύ μεγάλη τιμή το να παίζω σε ένα τόσο σημαντικό φεστιβάλ μαζί με άλλους μουσικούς. Θέλω πολύ να
επιστρέψω στην Αγριά, όπου συναντώ τους φίλους μου και απολαμβάνω τις συναυλίες στις οποίες παίζω. Οι διοργανωτές
πραγματοποιούν ένα κορυφαίο φεστιβάλ, οι μουσικοί παίζουν με μεγάλη ευχαρίστηση, και το κοινό κάνει τα μουσικά
βραδινά του "Ευμέλεια" ισχυρές και όμορφες αναμνήσεις που διαρκούν για πολύν καιρό.
Andrej Zupan - Ανντρέϊ Ζούπαν, Clarinetist (Slovenia) - Κλαρινετίστας (Σλοβενία)

• ギリシャの地で開催されるEvmelia V International Music Festival、それは思いがけない音楽仲
間との再会と共演、また多くの音楽家や作品との新しい出会を引き起こしてくれました。未
体験満載の出来事に不安と楽しみが交錯しますが、この経験は私の音楽活動に新しい視野を
広げてくれるものと思います。最後にこの大きな音楽祭参加において多大なるサポートとご
厚意に感謝します。
大城英明
• Το 5ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ "Ευμέλεια" που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, είναι ταυτισμένο
με έναν απροσδόκητο μουσικό συμπρωταγωνιστή μας. Επίσης μας προσκαλεί σε μια νέα συνάντηση με πολλούς
μουσικούς και με διάφορα έργα. Η ευχαρίστηση και το άγχος στην περίπτωση αυτή πάνε μαζί ως εμπειρία, αλλά αυτή η
εμπειρία είναι νομίζω το μέσον που θα επεκτείνει το νέο οπτικό πεδίο στις μουσικές μου δραστηριότητες. Χαίρομαι τέλος
για την μεγάλη υποστήριξη και την ευγένεια που επικρατεί σ' αυτό το μεγάλο μουσικό φεστιβάλ.

• Quand Maestro Mastroyiannis m'a contacté pour m'inviter au Festival Evmelia, j'ai immédiatement
accepté sa demande de venir et de jouer. Les raisons sont simples : le Festival Evmelia et l'équipe qui
s'en occupe sont des gens qui ont un grand engagement artistique et humain. Le projet présenté jouer une grande partie de l'oeuvre de Takashi Yoshimatsu - est à la hauteur d'un grand évènement.
Enfin, cela sera ma première apparition en Grèce, et je me sens privilégié de partager ce merveilleux
moment avec le public et les gens du Festival.
Pierre Bibault, Guitariste (France)
• Όταν ο κ. Μαστρογιάννης επικοινώνησε μαζί μου για να με προσκαλέσει στο Φεστιβάλ "Ευμέλεια",
δέχτηκα αμέσως να παίξω εκεί. Οι λόγοι είναι απλοί: το Φεστιβάλ "Ευμέλεια" και οι άνθρωποί του είναι κόσμος με μεγάλη
καλλιτεχνική οντότητα και πραγματικό ανθρωπισμό. Τα έργα που πρόκειται να παρουσιάσω - που αποτελούν ένα πλατύ
φάσμα από το συνθετικό έργο του Τακάσι Γιοσιμάτσου - είναι για μένα ένα μεγάλο γεγονός-πρόκληση. Επίσης, είναι η
πρώτη μου φορά στην Ελλάδα, και αισθάνομαι πολύ προνομιούχος που θα μοιραστώ αυτό το θαυμάσιο γεγονός με το
ακροατήριο και τους υπευθύνους του Φεστιβάλ
Πιερ Μπιμπώ, Κιθαριστής (Γαλλία)

• Όταν ο διευθυντής του Evmelia Festival και φίλος Ντίνος Μαστρογιάννης ζήτησε από εμάς
τους συμμετέχοντες να εκφράσουμε μερικές σκέψεις σχετικά με το ίδιο το φεστιβάλ, ξεκίνησα
να γράφω ένα κείμενο γεμάτο τσιτάτα και βαρύγδουπες προτάσεις. Φυσικά τα διέγραψα όλα.
Έπειτα από λίγο σκέφτηκα απλά αυτό που θέλω να συναντώ στη ζωή μου ως μουσικός :
Διαφορετική και όμορφη μουσική, ανθρώπους και ιδέες. Και μέσα από όλο αυτό έναν όμορφο
διάλογο και επικοινωνία.
Στελίνα Αποστολοπούλου, Σοπράνο (Βόλος-Ελλάδα)

• "Evmelia V é per me la terza partecipazione a questo meraviglioso ed importante festival
internazionale. Ho partecipato già alle edizioni Evmelia II e IV. Sebbene sia la terza volta, per me é
come se fosse sempre la prima. Ogni volta nuove emozioni mi pervadono grazie l'aﬀettuosa
accoglienza da parte degli amici greci, l'organizzazione seria e precisa, l'incontro di grandi artisti
che Dino Mastroiyannis sceglie con molta accuratezza, le emozioni durante i concerti, ed il tutto
che si svolge in un ambiente super gradevole nel bellissimo e suggestivo piccolo golfo di Volos.
Ringrazio ancora una volta Dino Mastroyiannis e Katheryna Porphirogenis per la loro aﬀettuosa
ospitalità e per le loro grandi doti manageriali.
-Πολύ ωραία -"
•Ευμέλεια V: είναι η τρίτη μου συμμετοχή σ' αυτό το θαυμάσιο, σημαντικό Διεθνές Φεστιβάλ. Είχα πάρει μέρος στα Φεστιβάλ
Ευμέλεια II και IV, αλλά για μένα είναι κάθε φορά σαν να ήταν η πρώτη μου. Κάθε φορά καινούργια συναισθήματα με
περιμένουν, χάρη στη ζεστή υποδοχή των Ελλήνων φίλων και την άψογη διοργάνωση, νέες εμπειρίες, συναντήσεις με
μεγάλους καλλιτέχνες τους οποίους ο Ντίνος Μαστρογιάννης επιλέγει με αυστηρά κριτήρια, η συναισθηματική φόρτιση
των συναυλιών, με σκηνικό το πανέμορφο περιβάλλον αυτού του υποβλητικού μικρού κόλπου του Παγασητικού. Για άλλη
μια φορά ευχαριστώ τον Ντίνο Μαστρογιάννη και την Κατερίνα Πορφυρογένη για τη θερμή φιλοξενία και τις σπουδαίες
οργανωτικές τους ικανότητες. «Πολύ ωραία»
Danilo De Luca Flutist (Italy), Ντανίλο Ντε Λούκα Φλαουτίστας (Ιταλία)

Ευχαριστώ θερμά τον εκλεκτό συνάδελφο και Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Φεστιβάλ "Ευμέλεια" κ.
Ντίνο Μαστρογιάννη για την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό μου, με τη συμμετοχή μου σ'έναν
θεσμό παγκόσμιας αποδοχής! Η τιμή είναι μεγάλη!

• Avevo già sentito parlare molto bene dell'Evmelia Festival e quando sono stato invitato ero
molto felice ed ho accettato l'invito di Dino con grande piacere ed entusiasmo. Mi aspetto una
settimana indimenticabile , ricca di musica e forti emozioni! Sono convinto che sarà una
esperienza fantastica che darà la possibilità a tutti coloro che vi parteciperanno di conoscere
nuovi musicisti e fare musica insieme, arricchendoci di nuove conoscenze e idee musicali e
condividendo con il pubblico una settimana di grande musica in un momento così diﬃcile per
la Grecia !! I cannot wait!
• Είχα ακούσει πολύ καλά λόγια για το Φεστιβάλ Ευμέλεια, γι’ αυτό ήμουν ευτυχής όταν προσκλήθηκα από τον Ντίνο και με
μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό αποδέχτηκα την πρόσκληση. Με περιμένει μία εβδομάδα αξέχαστη, πλούσια σε μουσική και
έντονες συγκινήσεις! Είμαι πεπεισμένος ότι θα είναι μια φανταστική εμπειρία που θα μας επιτρέψει, σε όλους τους
συμμετέχοντες, να γνωρίσουμε καινούργιους καλλιτέχνες και να παίξουμε μαζί, να πλουτίσουμε σε νέες γνωριμίες και
μουσικές ιδέες, να μοιραστούμε με το κοινό μια εβδομάδα εξαιρετικής μουσικής σε μια τόσο δύσκολη στιγμή για την
Ελλάδα!! Δεν βλέπω την ώρα να έρθω!

Αννίτα Λεφάκη, Πιανίστα - Τσεμπαλίστρια

Fabrizio Falasca, Violinist (Italy) - Φαμπρίτσιο Φαλάσκα, Βιολονίστας (Ιταλία)

Hideaki Oshiro Pianist (Japan) - Χιντεάκι Οσίρο, Πιανίστας (Ιαπωνία)

