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Pre-concert event
Σσδήηεζε για ηε ζύγτρονε μοσζική ζηα Βαλκάνια
και παροσζίαζε ηων έργων ηες ζσνασλίας

Σηέγε Γραμμάηων και Τετνών
Ίδρσμα Ωνάζε
κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ

ERGON ENSEMBLE
Σν ERGON ENSEMBLE πξσηνεκθαλίζηεθε ην 2004 ζαλ άηππν κνπζηθφ ζχλνιν ηνπ
Φεζηηβάι Παμψλ. Έρεη πάξεη ηελ ζεκεξηλή κνξθή ηνπ απφ ην 2008 θαη απαξηίδεηαη απφ
ηαιαληνχρνπο κνπζηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζην παξειζφλ ζηε Γηεζλή Αθαδεκία ηνπ
Ensemble Modern ζηνπο Παμνχο.
Σν ERGON ENSEMBLE ζηεξίδεηαη ζε έλα βαζηθφ ππξήλα κνπζηθψλ θαη ππνζηεξίδεηαη,
αλάινγα κε ην project, απφ κεγάιν αξηζκφ ηαιαληνχρσλ λέσλ θαιιηηερλψλ, πνπ
εηδηθεχνληαη ζηε λέα κνπζηθή, δεκηνπξγψληαο έηζη έλα ηδηαίηεξα επέιηθην ζρήκα.
θνπφο ηνπ ζπλφινπ είλαη ε πξνψζεζε ησλ αξηζηνπξγεκάησλ ηεο ζχγρξνλεο κνπζηθήο
θαη ηνπ πξφζθαηνπ δηεζλνχο ειιεληθνχ ξεπεξηνξίνπ θαη ε παξνπζίαζή ηνπ ζην
κεγαιχηεξν δπλαηφ αθξναηήξην. Οη πξνζπάζεηέο ηνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εμεξεχλεζε θαη
αλάδεημε ηεο κνπζηθήο ηνπ θαηξνχ καο, κέζα απφ πςεινχ επηπέδνπ εθηειέζεηο θαη
αθξίβεηα εξκελείαο, πνπ απνηεινχλ νπζηαζηηθή πξνυπφζεζε ηεο χπαξμήο ηνπ. Ωο
ειιεληθφ κνπζηθφ ζχλνιν, κε ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηελ δπλαηφηεηα άκεζεο πξφζβαζεο
ζηελ ειιεληθή ζχγρξνλε εξγνγξαθία, απνβιέπεη ζηελ πξνψζεζε ηεο ειιεληθή κνπζηθήο
δεκηνπξγίαο ζηελ δηεζλή ζθελή.
Έρεη ήδε εκθαληζηεί, κε πιήζνο ζπλαπιηψλ, ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελψλ θαη ζε
άιινπο ρψξνπο, ιακβάλνληαο εμαηξεηηθέο θξηηηθέο, θπξίσο γηα ηελ αξηηφηεηα ησλ
εθηειέζεψλ ηνπ.
Οη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ζπλφινπ, πέξαλ ησλ ζπλαπιηψλ, πεξηιακβάλνπλ: δηζθνγξαθία,
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη παξαγσγέο πνπ ζπλδπάδνπλ άιιεο κνξθέο ηέρλεο,
φπσο ν Υνξφο, ην Μνπζηθφ Θέαηξν θαη ηα Πνιπκέζα.
Σν ERGON ENSEMBLE έρεη ηελ θαιιηηερληθή ππνζηήξημε ηνπ Ensemble Modern ηεο
Φξαλθθνχξηεο θαη νδεγφ ηελ πνιχρξνλε πείξα ηνπ.
Σν ERGON ENSEMBLE ππνζηεξίδεηαη απφ ην

Πξφγξακκα ζπλαπιίαο
Διιάδα: Μιτάλες Αδάμες (* 1929), Αλλιόζηροθα (1986)
Αιβαλία : Thomas Simaku (* 1958), Réflexions de la Croix (2010)
Σνπξθία : Kamran Ince (* 1960), Dreamlines (2008)
Ρνπκαλία : Doina Rotaru (* 1951), Clocks (2007)
ΗΠΑ : Derek Bermel (* 1967), Tied Shifts (2004)
Γηεχζπλζε: Βαζίλες Τζιαηζιάνες
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ηε ζπδήηεζε ζπκκεηέρνπλ
νη ζπλζέηεο
Thomas Simaku
Doina Rotaru
Kamran Ince
θαη ε κνπζηθνιφγνο
Καίηε Ρωμανού
ζπληνλίδεη ν Ανηώνιος Ανηωνόποσλος

Η Ιδέα
Σν Ergon Ensemble ζπλερίδνληαο ην ηαμίδη ηνπ ζηηο ζεκαληηθέο κνπζηθέο
θιεξνλνκηέο, θπξίσο κέζα απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ αληινχλ έκπλεπζε θαη ήρν
απφ ηελ παξάδνζε, αλαδεηά ηε δηαθνξεηηθφηεηα, αιιά θαη ηνλ θνηλφ παξνλνκαζηή
πνπ ζηνηρεηνζεηεί ηελ ρσξν-ρξνληθή ζπλέρεηα ηνπ φξνπ Βαιθάληα.
Η Βαιθαληθή ρεξζφλεζνο, ζεκείν ζπλάληεζεο πνιηηηζκηθψλ
ηεθηνληθψλ πιαθψλ, ππήξμε αλέθαζελ έλα ρσλεπηήξη εζλνηήησλ,
γισζζψλ θαη θνπιηνχξαο. Η ζπλχπαξμή ηνπο, αξκνληθή ή
ζπγθξνπζηαθή, φρη κφλν δελ απέηξεςε, αιιά πνιιάθηο επέβαιιε ηε
δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξηψλ, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο
δεκηνπξγίαο ελφο πνιππνιηηηζκηθνχ κσζατθνχ.

Η παξάδνζε, πνπ σο φξνο εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο
ζπλέρεηαο, εηδνκέλε κέζα απφ ηε καηηά ηνπ ζχγρξνλνπ ζπλζέηε θαη εθθξαζκέλε
κέζα απφ ηηο ηερληθέο θαη ηα πινχζηα ερνρξψκαηα ηεο ζχγρξνλεο κνπζηθήο,
παίξλεη εδψ εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζεο φςεηο.
Οη εμσ-δπηηθνί κνπζηθνί δξφκνη, νη αζχκκεηξνη ρνξεπηηθνί
ξπζκνί θαη νη κεισδηθέο εθηειεζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο,
εκπνηηζκέλεο ζε κηα πνηθηιία ζπλαηζζεκάησλ -απφ ηελ
εζσηεξηθφηεηα ηεο ζξεζθεπηηθήο παξάδνζεο κέρξη ην εξσηηθφ
πάζνο ηεο παγαληζηηθήο ξπζκνινγίαο- ζπλζέηνπλ έλα θακβά
γηα λα ζηεζεί κηα πξνθιεηηθά ελδηαθέξνπζα κνπζηθή εκπεηξία.

Αιέμαλδξνο Μνχδαο
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Μιχάλης Αδάμης (* 1929)
Απφ ηηο δηαπξεπέζηεξεο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ ειιεληθνχ
κνπζηθνχ ρψξνπ, ν Μηράιεο Αδάκεο αλαγλσξίδεηαη δηεζλψο
σο ν πξσηνπφξνο ζπλζέηεο πνπ αλέπηπμε ζχγρξνλν
κνπζηθφ ηδίσκα, ζεκειησκέλν ζην κνπζηθφ πνιηηηζκφ ηεο
ειιεληθήο παξάδνζεο, δεκηνπξγψληαο έηζη λέα ζρνιή
ζθέςεσο.
Πεξηζζφηεξα απφ ηξηαθφζηα, έσο ζήκεξα, είλαη ηα έξγα ηνπ
γηα νξρήζηξα, νξγαληθά θαη θσλεηηθά ζχλνια, ειεθηξνληθά
θαη πνιιαπιά κέζα, θαζψο θαη κνπζηθή γηα ηελ Δθθιεζία, ην
Θέαηξν θαη ηελ Σειεφξαζε. Η δηεζλήο παξνπζία ηνπ είλαη
πινχζηα θαη ζπλερήο, κε αλαζέζεηο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο
πνιηηηζηηθνχο νξγαληζκνχο, πιήζνο εθηειέζεσλ θαη ξαδηνθσληθψλ κεηαδφζεσλ,
βξαβεχζεηο θαη ηηκεηηθέο εθδειψζεηο.
Δίλαη πξσηεξγάηεο ζηελ αλάδεημε ηνπ βπδαληηλνχ κνπζηθνχ πνιηηηζκνχ σο θνξπθαίνπ,
αλαζεσξεηήο ηνπ ζθεπηηθνχ θαη ηεο πξαθηηθήο ηεο κνπζηθήο παηδείαο, απφ ηνπο
βαζηθνχο παξάγνληεο ζηελ θαζηέξσζε ηεο ζχγρξνλεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο ζηνλ ηφπν
καο.
Ο Μηράιεο Αδάκεο ίδξπζε, ην 1965, ην πξψην ειεθηξνληθφ κνπζηθφ εξγαζηήξη ζηελ
Αζήλα. Γεκνζίεπζε κνπζηθνινγηθέο κειέηεο, κε ζεκαληηθφηεξε ηελ αλαθάιπςε ηνπ
αξραηφηεξνπ δείγκαηνο δηθσληθήο κνπζηθήο γξαθήο ζην Βπδάληην. Γηεηέιεζε πξφεδξνο
ηνπ Διιεληθνχ πλδέζκνπ χγρξνλεο Μνπζηθήο (1978-88) θαη ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο γηα
ηε Υνξσδηαθή Αλάπηπμε (1981-1984). Δπηκειήζεθε ηεο ίδξπζεο, ην 1991, ηνπ
Σκήκαηνο Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηνπ νπνίνπ αλαγνξεχηεθε
επίηηκνο δηδάθησξ ην 1999. Σν 2004 αλαγνξεχηεθε επίηηκνο δηδάθησξ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.
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Thomas Simaku (*1958)
Γελλεκέλνο ζηελ Αιβαλία, ν Thomas Simaku, ζπνχδαζε
ζην Ωδείν ησλ Σηξάλσλ θαη έιαβε δηδαθηνξηθφ ζηε ζχλζεζε
ην 1996 απφ ην παλεπηζηήκην ηνπ Γηνξθ, κε θαζεγεηή ηνλ
David Blake. Έρεη ιάβεη ηελ ππνηξνθία ζηε κλήκε ηνπ Lionel
Robbins, έρεη ππάξμεη ππφηξνθνο ζην Tanglewood Music
Centre κε ηνλ Bernard Rands (ππνηξνθία Leonard
Bernstein, 1996) θαη ζην Workshop χλζεζεο ηνπ California
State University κε ηνλ Brian Ferneyhough (1998).
Η κνπζηθή ηνπ έρεη παξνπζηαζηεί ζηελ Δπξψπε θαη ηηο
ΗΠΑ, απνζπψληαο δηζπξακβηθέο θξηηηθέο γηα ην ηδηαίηεξν
πάληξεκα δξακαηηθφηεηαο, δπλακηζκνχ θαη λεσηεξηθφηεηαο.
Αλάκεζα ζηα ζεκαληηθά βξαβεία πνπ έρεη ιάβεη,
ζπγθαηαιέγνληαη ηα βξαβεία Serocki, Lutoslwaski θαη
BASCA, νη ππνηξνθίεο Leverhulme, ηνπ Arts & Humanities Research Council ηνπ
Λνλδίλνπ, θαη ηεο DAAD ζην Βεξνιίλν, θαζψο θαη ε εχθεκνο κλεία ζην δηαγσληζκφ
Alexander Tansman ην 2006.
Σν 1995 ην έξγν ηνπ Epitaph γηα νξρήζηξα εγρφξδσλ ππήξμε ην πξψην αιβαληθφ έξγν
πνπ ζπκπεξηιήθζεθε πνηέ ζηε δηνξγάλσζε ηνπ θεζηηβάι ISCM World Music Days ζηε
Γεξκαλία. Απφ ηφηε έξγα ηνπ έρνπλ επηιεγεί γηα ηελ ίδηα δηνξγάλσζε θαηά ηα έηε 1999,
2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, ελψ έρνπλ επίζεο παξνπζηαζηεί ζε πνιιέο άιιεο
δηνξγαλψζεηο θαη πφιεηο, αλάκεζα ζηηο νπνίεο ην Huddersfield, ην Tanglewood, ε
Αβηληφλ, ην Ματάκη, ε Βατκάξε, ην Μφλαρν, ε Ρψκε, ην Κάιγθαξη, ην KlangSpectrum ζηελ
Απζηξία, ην Viitassari ζηε Φηλιαλδία, ην Ίλζκπξνπθ ζηελ Απζηξία, ην Μάληζεζηεξ, ην
Γηνξθ, ην Μπέξκηλγθρακ, ηα Σίξαλα θαη αιινχ.
εκαληηθέο εθηειέζεηο έξγσλ ηνπ έγηλαλ απφ ην Arditti Quartet, ηελ English Northern
Philharmonia, ηε Slovenian Radio-Television Orchestra, ηε European Union Chamber
Orchestra, ην MusikFabrik, ην Kreutzer Quartet ηνπ Λνλδίλνπ, ην Amsterdam New Music
Ensemble, ηε New London Orchestra, ην Goldberg Ensemble, ην Tokyo Phonosphere
Musicale, ην Insomnio Ensemble, ηελ Polish Radio Chamber Orchestra, ην Rubinstein
Quartet, ηελ Copenhagen Sinfonietta, ην Concorde (Dublin), ηε Luxembourg Sinfonietta,
ηε Romanian Radio Chamber Orchestra, ην Capricorn Ensemble, ην Norwegian
Medieval Trio, ην Tyrolean Ensemble of New Music (TICOM), ην Duke String Quartet, ην
Tirana Asmus Ensemble, αιιά θαη απφ δηεζλνχο θήκεο ζνιίζη, φπσο νη Peter Sheppard
Skaerved, Neil Heyde, Garth Knox, Rohan de Saram, Noriko Kawai, Christopher Orton,
Ian Pace, Vania Lecuit θαη Madeline Shapiro.
Έρεη δψζεη δηαιέμεηο θαη παξνπζηάζεηο γηα ην ζπλζεηηθφ ηνπ έξγν ζε κεγάιν αξηζκφ
παλεπηζηεκίσλ θαη αθαδεκηψλ.
Απφ ην 2000 έρεη ηε βξεηαληθή ππεθνφηεηα, δεη θαη εξγάδεηαη ζην Γηνξθ, ζην
Παλεπηζηήκην ηνπ νπνίνπ είλαη Senior Lecturer.Σα έξγα ηνπ εθδίδνληαη απφ ην University
of York Music Press θαη ηελ Emerson Edition.
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Kamran Ince (*1960)
Γελλεκέλνο ζηε Montana ησλ ΗΠΑ, ν ηνπξθν-ακεξηθαλφο
Kamran Ince, επαηλέζεθε απφ ηνπο Los Angeles Times σο
«ν ζπάληνο εθείλνο ζπλζέηεο πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
παξακέλεη ζπλδεδεκέλνο κε ηηο επηηαγέο ηεο ζχγρξνλεο
κνπζηθήο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ εμαθνινπζεί λα δείρλεη
εμσηηθφο».
Καηέρεη δηδαθηνξηθφ ηνπ Eastman School of Music θαη είλαη
θαζεγεηήο ζχλζεζεο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Memphis θαη ζπλδηεπζπληήο ηνπ MIAM ζην Σερληθφ Παλεπηζηήκην ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο. Έρεη ιάβεη πιήζνο βξαβείσλ, αλάκεζα
ζηα νπνία ην Prix de Rome, ηελ ππνηξνθία Guggenheim θαη ην
βξαβείν Lili Boulanger. Σν έξγν ηνπ Waves of Talya
βξαβεχηεθε απφ ην πεξηνδηθφ Chamber Music σο ην θαιχηεξν
έξγν κνπζηθήο δσκαηίνπ δψληνο ζπλζέηε ηνπ 20νπ αηψλα.
Πξεκηέξεο έξγσλ ηνπ έρνπλ γίλεη απφ ζπνπδαίεο νξρήζηξεο, ελψ ζπλαπιίεο αθηεξσκέλεο
ζηε κνπζηθή ηνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πξφζθαηα ζηα Holland Festival, CBC Encounter
Series (Σνξφλην), Istanbul International Music Festival θαη Estoril Festival (Ληζαβφλα). Σα
έξγα ηνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν Schott Music.
Οη πην πξφζθαηεο ζπλεξγαζίεο ηνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ ηα έξγα: Symphony
in Blue (2012) γηα ην Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, Asumani (2012)
γηα ην Bach Before & After ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, Still, Flow, Surge (2011) γηα ηελ 30ε
επέηεην ηνπ Present Music, Far Variations (2009) γηα ην Los Angeles Piano Quartet,
Concerto for Orchestra, Turkish Instruments and Voices (2009) γηα ην Τπνπξγείν
Πνιηηηζκνχ ηεο Σνπξθίαο, Dreamlines (2008) γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο 100εο επεηείνπ ηεο
Σνπξθηθήο Έλσζεο Αξρηηεθηφλσλ (2008) θαη πνιιά άιια.
Η εηαηξεία Naxos έρεη εθδψζεη 5 CDs κε ζπλζέζεηο ηνπ Ince, ελψ ν ζπλζέηεο έρεη επίζεο
ζπλεξγαζηεί κε ηηο εηαηξείεο Innova, Decca θαη Troy.
Πξφζθαηα νινθιήξσζε ηελ φπεξά ηνπ Judgment of Midas, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
American Opera Projects, κηα παξαγγειία ηνπ αλαζθαθέα ησλ άξδεσλ αξραηνιφγνπ
Crawford Greenewalt γηα ηελ 50ε επέηεην απφ ηελ έλαξμε ησλ αλαζθαθψλ ζην ρψξν, ε
νπνία ζα παξνπζηαζηεί ζε ζπλαπιηαθή κνξθή ζηηο 13 Απξηιίνπ 2013 ζην Milwaukee ππφ ηε
δηεχζπλζε ηνπ ζπλζέηε.
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Doina Rotaru (* 1951)
Γελλεκέλε ην 1951, ε ξνπκάλα ζπλζέηξηα Doina Rotaru
έρεη πηπρίν θαη κεηαπηπρηαθφ ζηε ζχλζεζε απφ ην Δζληθφ
Μνπζηθφ Παλεπηζηήκην ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, φπνπ
ζπνχδαζε ηελ πεξίνδν 1970-1975 κε θαζεγεηή ηνλ
Tiberiu Olah. Απφ ην 1996 είλαη θαζεγήηξηα ζχλζεζεο θαη
απφ ην 2008 επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο ζχλζεζεο ζην ίδην
παλεπηζηήκην, ελψ απφ ην 1998 είλαη θάηνρνο
δηδαθηνξηθνχ ζηε Μνπζηθνινγία, κε ηίηιν δηαηξηβήο
«Contemporary composers and archaic traditions».
Νσξίηεξα, ην 1991, ζπνχδαζε κε ππνηξνθία ζην
Άκζηεξληακ κε θαζεγεηή ηνλ Theo Loevendie.
Έρεη ζπλζέζεη κέρξη ζηηγκήο πάλσ απφ 100 έξγα, ηα
νπνία θαιχπηνπλ ηα πεξηζζφηεξα κνπζηθά είδε: έξγα γηα ζφιν, κνπζηθή δσκαηίνπ,
ρνξσδηαθά θαη νξρεζηξηθά, έξγα γηα φξγαλα θαη ειεθηξνληθνχο ήρνπο, αιιά θαη κνπζηθή
γηα ην ζέαηξν.
Έξγα ηεο έρνπλ παξνπζηαζηεί ζε πνιιέο ζπλαπιίεο θαη θεζηηβάι ζε φιν ηνλ θφζκν :
ζηελ Δπξψπε, ηελ Άπσ Αλαηνιή, ηελ Απζηξαιία, ηνλ Καλαδά θαη ηελ Νφηηα Ακεξηθή.
Έρεη ιάβεη παξαγγειίεο απφ ηε Ραδηνθσλία ηεο Γαιιίαο θαη ηνπ Graz, απφ ην Suntory
Hall Tokyo, ην Γαιιηθφ Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, ην Stockholm Saxophone Quartet, θαζψο
θαη απφ ζπγθξνηήκαηα θαη ζνιίζη ζε Γαιιία, Γεξκαλία, Ηλσκέλν Βαζίιεην, Οιιαλδία θαη
Διβεηία.
Έρεη βξαβεπηεί απφ ηελ Αθαδεκία ηεο Ρνπκαλίαο (1996) θαη ηελ Έλσζε Ρνπκάλσλ
πλζεηψλ (UCRM, 1981, 1986, 1990, 1994, 1997, 2001, 2004 θαη 2007). Έρεη θεξδίζεη
ην πξψην βξαβείν ηνπ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ Gedok – Mannheim ην 1994 γηα ηε Δεύηερη
Σσμθωνία ηεο.
Έρεη δψζεη δηαιέμεηο γηα ηε κνπζηθή ηεο ζηε Γεξκαλία (Θεξηλή Αθαδεκία Νέαο
Μνπζηθήο ηνπ Darmstadt, 1992 θαη 1994), ζηελ Οιιαλδία (Gaudeamus International
Composers’ Workshop / Άκζηεξληακ, 1990 θαη 1992), ζηελ Αγγιία (Huddersfield
University, 1995 θαη Brighton, 1995), ηελ Ιαπσλία (Tokyo Suntory Hall, 1998 θαη 2001)
θαη ηελ Ιζιαλδία (Skalholt, 2006), ελψ ππήξμε κέινο ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο
δηαγσληζκψλ ζχλζεζεο ζηε Γαιιία (Παξίζη, 2002 θαη 2006), ηε ινβελία (Ljublijana,
2004) θαη ηε Ρνπκαλία (Βνπθνπξέζηη, 2006).
Σν 1998 ππήξμε θαιιηηερληθή δηεπζχληξηα ηνπ θεζηηβάι "Contemporary Music Week"
ζην Βνπθνπξέζηη.
Σα έξγα ηεο εθδίδνληαη απφ ηνλ νίθν Editura Muzicala ζην Βνπθνπξέζηη θαη απφ ηνπο
νίθνπο Alphonse Leduc θαη Henry Lemoine ζην Παξίζη.
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Derek Bermel (* 1967)
Σν ζπλζεηηθφ έξγν ηνπ ζπλζέηε θαη θιαξηλεηίζηα Derek
Bermel θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα εηδψλ ηεο ζχγρξνλεο
κνπζηθήο, αλάκεζα ζηα νπνία ε θιαζηθή, ε jazz, ε pop, ε
rock, ε blues, ε folk θαη ηα gospel.
πνχδαζε ζχλζεζε κε ηνπο Louis Andriessen, William
Albright, Henri Dutilleux θαη William Bolcom θαη θιαξηλέην
κε ηνπο Ben Armato θαη Keith Wilson. Έρεη ζπνπδάζεη
επίζεο εζλνκνπζηθνινγία θαη ελνξρήζηξσζε κε ηνλ André Hajdu ζηελ Ιεξνπζαιήκ, παξαδνζηαθή κνπζηθή κε ηνλ
Nicola Iliev ζηε Βνπιγαξία, caxixi κε ην Julio Góes ζηε
Βξαδηιία θαη μπιφθσλν Lobi κε ηνλ Ngmen Baaru ζηελ
Γθάλα.
O Bermel ηελ πεξίνδν απηή είλαη Artist-in-Residence ζην Institute for Advanced Study
ζην Princeton θαη θαιιηηερληθφο ζχκβνπινο ζηελ American Composers Orchestra ζην
Carnegie Hall. Έρεη δερηεί παξαγγειίεο απφ νξρήζηξεο, ζχλνια θαη ζνιίζη παγθνζκίσο,
ελψ αλάκεζα ζηα πνιπάξηζκα βξαβεία πνπ έρεη ιάβεη ζπκπεξηιακβάλεηαη ην βξαβείν ηεο
Ρψκεο, ην βξαβείν Guggenheim, ε ππνηξνθία Fulbright θαη ην βξαβείν ηερλψλ Alpert.
Έρεη παξνπζηάζεη ην θνληζέξην ηνπ γηα θιαξηλέην ζπκπξάηηνληαο κε πνιιέο νξρήζηξεο,
αλάκεζα ζηηο νπνίεο ε Φηιαξκνληθή ηνπ Los Angeles θαη ε πκθσληθή ηνπ BBC, θαζψο
επίζεο θαη ζην New Music Festival ζην Πεθίλν. Σν 2010 ην άικπνπκ “Voices”, ην νπνίν
πεξηιακβάλεη ηέζζεξα νξρεζηξηθά ηνπ έξγα, πξνηάζεθε γηα ην βξαβείν Grammy.
Έρεη ζπλεξγαζηεί κε πιήζνο κνπζηθψλ, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο νη Wynton Marsalis,
Midori, John Adams, Paquito D’Rivera, Philip Glass, sir James Galway, Gustavo Dudamel,
Luciana Souza, Mos Def θαη Stephen Sondheim.
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Καίτη Ρωμανού
Η κνπζηθνιφγνο Καίηε Ρσκαλνχ δηδάζθεη ζην Δπξσπατθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ.
Γίδαμε ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη ζε σδεία ηεο Αζήλαο, ηεο Καιακάηαο, ηνπ Άξγνπο
θαη ηνπ Βφινπ. Ήηαλ κνπζηθνθξηηηθφο ζηελ εθεκεξίδα “Η Καζεκεξηλή”. Οη έξεπλεο ηεο
επηθεληξψλνληαη ζηελ ειιεληθή κνπζηθή θαη ηηο ζρέζεηο ηεο κε γείηνλεο ιανχο.
ηηο πην πξφζθαηεο ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο ηεο πεξηιακβάλνληαη:
Serbian and Greek Art Music. A Patch to Western Music History, Bristol & Chicago
2009.
“Exchanging Rings under dictatorships”, R. Illiano and M. Sala, eds, Music and
Dictatorship in Europe and Latin America, Turnhout 2009, pp. 27-64.
(Με ηελ Maria Barbaki), “Music Education in Nineteenth-Century Greece: its
Institutions and their Contribution to Urban musical Life” Nineteenth-Century
Music Review, June 2011, pp.57-84.

Αντώνιος Αντωνόπουλος
Γηδάθησξ Αλαιπηηθήο θαη πζηεκαηηθήο Μνπζηθνινγίαο (Sorbonne -Paris IV). πλζέηεο.
Γηδάζθσλ ζην Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Α.Π.Θ. (2009-12). Καζεγεηήο Αλσηέξσλ
Θεσξεηηθψλ θαη χλζεζεο. Μέινο ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Μνπζνπξγψλ (Δ.Δ.Μ.) Μέινο
επηηξνπψλ Γηεζλψλ πλεδξίσλ.
Γεκνζηεχζεηο: Από ηην Τονική ζηη Σύγτρονη Μοσζική Θεωρία (Αζήλα 1999), κειέηεο
θαη άξζξα γηα ηνλ Ιάλλε Ξελάθε θαη ηνλ Αλέζηε Λνγνζέηε (Διιάδα, Γαιιία, Αγγιία).
Δπηζηεκνληθέο ζπλεξγαζίεο: Boston University & Alea III (2012), Goethe Institut & GCU
(2012), Φεζηηβάι Αζελψλ & Ergon Ensemble (2011), Δζληθφ Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο
& About (2009), Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην (2003-04).
Παξαγσγέο: Μούζα Πολύηροπος (ΔΡΑ 3).
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