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Noisescape

To κοµµάτι Noisescape είναι µια διαρκής µίξη και εναλλαγή ηλεκτρονικά παραγόµενων ήχων. Η κάθε µίξη αυτών των ήχων
έχει σαν σκοπό να δηµιουργήσει και ένα βιοµηχανικό τοπίο και αυτό ήταν το κριτήριο για την παραγωγή και επιλογή των ήχων. Σε αυτούς του ήχους προστίθενται σε κάποια σηµεία και κάποιες φράσεις από συµβατικά µουσικά όργανα (ηλ. κιθάρα,
µπάσο, πιάνο). Αυτές οι µουσικές φράσεις και ο τρόπος εκτέλεσης τους συµβαδίζει µε την βιοµηχανική αισθητική που διακρίνει ολόκληρο το κοµµάτι. Η εναλλαγή διαφορετικών ήχων-ηχητικών µίξεων µέσα στο κοµµάτι γίνεται σταδιακά αφού από
τους έξι ήχους που µπορεί να συνυπάρχουν δεν γίνεται ποτέ ταυτόχρονη µετάβαση σε έξι νέους ήχους. Αυτό γίνεται µε σκοπό το κοµµάτι να αποτελεί το ηχητικό background µιας φανταστικής περιήγησης σε διαφορετικά βιοµηχανικά τοπία. To υλικό
για τη δηµιουργία του κοµµατιού είναι παρµένο από ένα sound installation που πραγµατοποιήθηκε το Μάιο του 2003 στο
φρούριο του Ρεθύµνου όπου η εναλλαγή των βιοµηχανικών τοπίων γινόταν µε την κίνηση του ακροατή στο χώρο όπου υπήρχαν οχτώ διαφορετικές πηγές ήχου.
Ονοµάζοµαι Νίκος Παπαδακάκης. Γεννήθηκα το 1981 στην Αθήνα. Τελείωσα το 1999 το 1ο Γενικό λύκειο Καµατερού. Από το 1999 είµαι σπουδαστή του τµήµατος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, στο Ρέθυµνο. Έκανα µαθήµατα κλασικής κιθάρας για πέντε χρόνια. Έχω πάρει µέρος σε sound installations που έγιναν στο Λαύριο µε την οµάδα I.S.I.P. (Industrial Sound Installation Project), και στο φρούριο Fortezza του Ρεθύµνου σε φεστιβάλ των φοιτητών του τµήµατος Μουσικής
Τεχνολογίας και Ακουστικής. Από τον Οκτώβρη του 2003 βρίσκοµαι στην Αθήνα όπου θα πραγµατοποιήσω την πρακτική µου άσκηση.

™ÔÊÔÎÏ‹˜ AÚ‚·Ó›ÙË˜ Noise
Στην σύνθεση αυτή έχουν χρησιµοποιηθεί και δοµές που χαρακτηρίζουν ένα ηχητικό τοπίο και είναι αφιερωµένη στις ελαττωµατικές συσκευές και σε αυτούς που αναγνωρίζουν την χρησιµότητα τους µε οποιοδήποτε τρόπο. Για την δηµιουργία του
χρησιµοποιήθηκε θόρυβος από ελαττωµατική ηλεκτρονική διάταξη κονσόλας µίξης ήχου και ηχογραφηµένα ηχητικά γεγονότα
που συνέβησαν σε κάποια µικρή πόλη το καλοκαίρι του 2003. Η δηµιουργία του ηχητικού τοπίου ολοκληρώθηκε τον Σεπτέµβριο του 2003 µετά από επίµονη εργασία στο πλαίσιο σεµιναρίου το οποίο σχετίζεται µε τις σπουδές µου.
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980. Μελέτησε πιάνο, µουσική θεωρία και αρµονία.Είναι σπουδαστής στο Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου, τµήµα µουσικής τεχνολογίας και ακουστικής. Η
επαφή µε την ηλεκτροακουστική µουσική και την δηµιουργία ηχητικών περιβαλλόντων ξεκίνησε πρόσφατα και λειτούργησε ως σκοπός.

¢ËÌ‹ÙÚË˜ M·ÚˆÓ›‰Ë˜
Prelude & Fugue 2002
Η σύνθεση του έργου «Πρελούδιο και Φούγκα» πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση των περιβαλλόντων µουσικού προγραµµατισµού Csound και Cecillia ενώ για την τελική µίξη χρησιµοποιήθηκαν τα προγράµµατα Sound Edit και Logic Platinum. Το έργο αποτελείται αποκλειστικά και µόνο από συνθετικούς ήχους. Αφορµή για τη σύνθεση του έργου αποτέλεσε η ανάγνωση του
βιβλίου "Conversations with Witold Lutoslawski" by Tadeusz Kaczynski.
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1980. Ξεκίνησε τις µουσικές του σπουδές (πιάνο και θεωρητικά) στο Ωδείο Bορείου Eλλάδος. Tο 1998 συνέχισε τις σπουδές του στο
Tµήµα Mουσικών Σπουδών της Σχολής Kαλών τεχνών του A.Π.Θ. ενώ από το 1999 είναι σπουδαστής του Kρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης (τάξεις K.Σιέµπη & K.Tσούγκρα). Tο 2000-01 παρακολούθησε τα σεµινάρια µουσικής πληροφορικής του Προγράµµατος Ψυχοακουστικής (IPSA) του A.Π.Θ. υπό την επίβλεψη της K.Tζεδάκι. Έχει
παρακολουθήσει µαθήµατα-σεµινάρια για την µουσική σύνθεση και ανάλυση µε τους K.Σιέµπη, M. Λαπιδάκη, και D. Blake. Aσχολείται µε την σύνθεση οργανικής και ηλεκτρονικής µουσικής και έργα του έχουν παιχθεί στην Aθήνα τη Θεσσαλονίκη και στο Συνέδριο Mουσικής Aκουστικής (2002) στη Πάτρα.

XÚ‹ÛÙÔ˜ Z¿¯Ô˜

5 µινιατούρες
Το συγκεκριµένο έργο έχει φτιαχτεί αποκλειστικά µε ηχογραφηµένους ήχους µετάλλων και µεταλλικών κρουστών, επεξεργασµένους στον υπολογιστή. Αποτελείται από πέντε µέρη, καθένα από τα οποία αναφέρεται σε µια συγκεκριµένη ψυχική
διάθεση.
Γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1980. ∆ιδάχτηκε θεωρητικά, κρουστά και τροµπέτα στην Φιλαρµονική Εταιρεία Κερκύρας µέχρι το 1999, όταν έγινε η εισαγωγή του στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, όπου συντελέστηκε η επαφή του µε την ηλεκτρονική και γενικότερα τη σύγχρονη µουσική, µε καθηγητές τους Α. Μνιέστρη, Ι. Παπαδάτο, ∆. Μαραγκόπουλο. Είναι µέλος του Συνόλου Ελεύθερου αυτοσχεδιασµού (κρουστά) του Ιονίου Πανεπιστηµίου µε καθηγητές τους ∆. ∆ηµητριάδη και
Α. Μνιέστρη και έχοντας συµµετάσχει σε συναυλίες του συνόλου αυτού στην Κέρκυρα, στην Αθήνα και το Βόλο. Έχει συνθέσει τρία έργα ηλεκτρονικής µουσικής καθώς
και ένα έργο για σόλο κλαρινέτο κι ένα για µικρό σύνολο [κόντρα µπάσο, βιολοντσέλο, κρουστά, και αντρική φωνή (µπάσος)]. Έχει αναλάβει την τεχνική υποστήριξη της
µαγνητοταινίας του έργου «Βερενίκης Εν-κόµη-ον» του Ανδρέα Γεωργοτά στη συναυλία «Αρχαιοελληνικά όργανα σε σύγχρονα έργα» το Φεβρουάριο του 2003 στο Ινστιτούτο Goethe. Είναι τελειόφοιτος µε προσανατολισµό την ηλεκτρονική µουσική.

EÏ›· M¿ÚÈÔ˜ Iˆ¿ÓÓÔ˘

Ύδωρ και Xρόνος
H µόνη πραγµατικότητα φαίνεται να είναι η πραγµατικότητα του τυχαίου. O χρόνος ρέει σε ακαθόριστες κατευθύνσεις, όπως
και το νερό. Eµείς σαν άτοµα, ρέουµε/τρέχουµε στο χρόνο τα σκαλοπάτια της ζωής. Ό, τι προσφέρουµε ο ένας στον άλλο,
όπως το θησαυρό του να µοιραζόµαστε κάποια µουσική ακρόαση είναι ο θησαυρός του υποσυνείδητού µας το οποίο δεν έχει γεννηθεί - σε µάς για µας - χωρίς λόγο. Tυχαία δεν χρειαζόµαστε να έχουµε κάποιο λόγο ούτε και για την φαντασία. Όχι
για όλους από εµάς, η µουσική πρέπει να είναι µια γλώσσα. ∆υνατό είναι και µπορεί να ηχεί σαν στάλες βροχής, πόρτες που
τρίζουν στο χρόνο, θαλασσοπούλια, θόρυβοι µηχανών, σκληρός βράχος, σπασµένο γυαλί, πράσινος ουρανός, χρόνος ο οποίος κολλά κάπου και σταµατά, φωνήεν σύµφωνο, φωνή χωρίς νόηµα και σκοπό, ένα ατύχηµα.

O Eλία Mάριος Iωάννου κατάγεται από την Kερύνεια της Kύπρου, γεννήθηκε το 1978. Σπούδασε µουσική στο Eυρωπαϊκό ωδείο της Πάφου - τµήµα κλασικής κιθάρας και στο Nέο Ωδείο Kύπρου στη Λευκωσία - τµήµα Aν.Θεωρητικών. Mετά τις τελικές του εξετάσεις στην Aν.Eπιτρ. των "Royal Schools of Music" του Λονδίνου (κιθάρα, αν.
θεωρητικά και κλαρίνο) ξεκίνησε τις σπουδές του στο Παν/µιο Mουσικής και καλών Tεχνών "Mozarteum" του Salzburg. Kατέχει Bachelor Degree στον τοµέα του "Σολιστικού της Kιθάρας" µε βαθµό Άριστα από το "Mozarteum" ενώ έχει τιµηθεί µε υποτροφία από τον υπουργό παιδείας της Aυστρίας σαν πιο επιτυχηµένος φοιτητής του
"Mozarteum" το έτος 2001/02. Aυτή την εποχή συνεχίζει τις σπουδές του σε µεταπτυχιακό επίπεδο στη σχολή αυτή ενώ, εδώ και ένα χρόνο είναι βοηθός καθηγητή στο
τµήµα της σύνθεσης. Έχει συµµετοχές σε περισσότερα από 15 master classes σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες µε καλλιτέχνες όπως οι K. Stockhausen, B. Schäffer, E.
Sikora, D. Bedford, L. Brouwer, A. Müllenbach, A. Desiderio, J. Clerch, καιi A. Pierri. Έχει διακριθεί σε πολλούς διεθνείς διαγωνισµούς, έχει λάβει υποτροφίες από διάφορους φορείς και τα έργα του εκδίδονται από τους οίκους Peter Lang - Verlag, Frankfurt am Main και JBZ - Verlag, Salzburg. Έργα του έχουν παιχτεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
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Συµφραζόµενα, απόσπασµα
Pocket
Nόστος II
Γαµψόρυγξ Πωγωνοτροφούσιν
feedbacking

AÏÂÍ¿Ó‰Ú· K·ÙÛÈ¿ÓËYπερδώθε 9/2003

Περιγραφή: Είναι ένα κοµµάτι για 2 παίκτες πινγκ πονγκ και προηχογραφηµένο υλικό. Η διάρκειά του είναι µεταβλητή. Επί
σκηνής υπάρχει ένα τραπέζι πινγκ πονγκ. Οι δύο παίκτες, το επίπεδο των οποίων δεν ενδιαφέρει, έρχονται και παίρνουν θέση. Ο ένας κρύβει το µπαλάκι στο ένα του χέρι αρχίζοντας τη διαδικασία επιλογής εκείνου που θα κάνει πρώτος βολές. Ο
άλλος δείχνει το χέρι όπου υποθέτει ότι κρύβεται το µπαλάκι και, αν µαντέψει, οι βολές είναι δικές του. Είναι έτοιµοι να ξεκινήσουν. Τότε αρχίζει να ακούγεται το προηχογραφηµένο υλικό απ’ το σιντόφωνο. Η διάρκεια του υλικού αυτού είναι 5 λεπτά
και 53 δευτερόλεπτα. Το κοµµάτι όµως διαρκεί όσο το παιχνίδι 21 πόντων. Αν οι παίκτες τελειώσουν το παιχνίδι τους νωρίτερα, ο χειριστής του σιντόφωνου το σβήνει αργά-αργά µόλις ο νικητής σηκώσει θριαµβευτικά τα χέρια. Αν οι παίκτες συνεχίζουν το παιχνίδι για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, το προηχογραφηµένο υλικό επαναλαµβάνεται αυτοµάτως. Ο Θανάσης
Χονδρός γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1953. Η Αλεξάνδρα Κατσιάνη γεννήθηκε στη Σιάτιστα το 1954. Συναντήθηκαν το
1973. Από το 1974 συντονίζουν τη συµπεριφορά τους. Είναι µέλη της οµάδας ∆ηµοσιοϋπαλληλικό Ρετιρέ. ∆ιευθύνουν το Κέντρο Ερευνών Για Τον Προσδιορισµό Της Ευτυχίας.
∆ανάη Χονδρού - Γεννήθηκε το 1984 στη Θεσσαλονίκη. Παρουσίασε ζωγραφική σε ατοµική έκθεση το 1994 (Θεσσαλονίκη). Συµµετείχε σε διάφορες οµαδικές εκθέσεις
µε κόµιξ, οπτική ποίηση και φωτογραφία (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Φλωρεντία κ.α.) Με µουσική συµµετείχε στο φεστιβάλ Mediaterra 2001 (Αθήνα και αλλού). ∆ηµοσίευσε Το Άλλο Κόµιξ (Θεσσαλονίκη, 1999). Επίσης κόµιξ στο περιοδικό Νέο επίπεδο, τ. 17, χειµ. 1993-94.

Συµφραζόµενα , απόσπασµα

KˆÛÙ‹˜ ¢Ú˘ÁÈ·Ó¿ÎË˜

Ο Κωστής ∆ρυγιανάκης γεννήθηκε στο Βόλο το 1965 και σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης. Η µουσική του δραστηριότητα άρχισε να δηµοσιοποιείται το 1984 µε το σχηµατισµό της οµάδας Οπτική Μουσική, µιας οµάδας µε ανοιχτή σύνθεση που συνέτηκε στοιχεία ελεύθερου αυτοσχεδιασµού και ηλεκτρoακουστικού πειραµατισµού. Παρά το γεγονός ότι οι δραστηριότητες της "οµάδας" αυτής ανακόπηκαν πολλές φορές, κυκλοφόρησε δυο άλµπουµ (Οπτική Μουσική τόµος Ι, LP,
1987 και Τόµος ΙΙ, CD, 1994), ενώ πραγµατοποίησε λίγες ζωντανές εµφανίσεις, µε έντονα θεατρικά και εικαστικά στοιχεία. Στις αρχές του 1998 η δραστηριότητα της Οπτικής Μουσικής ανεστάλη οριστικά και ο Κωστής ∆ρυγιανάκης ακολουθεί πλέον την προσωπική του πορεία (Ώρες και εποχές, MC, 1993, Μετα-οπτικά τοπία, CD, 1999,
και εανταισγλωσσαιστωνανθρωπωνλαλωκαιτωναγγάλων, CD, 1999). Εκτός από τη δισκογραφία, έχει κάνει επίσης µουσική για θεατρικές παραστάσεις και για ντοκυµαντέρ. Η µουσική του Κωστή ∆ρυγιανάκη, συναρµολογηµένη συνήθως µε τη βοήθεια ηχοληπτικών µέσων (µαγνητόφωνα, υπολογιστές κ.τ.ό.) κινείται στον ευρύτερο χώρο
της ηλεκτροακουστικής µουσικής, αποφεύγοντας όµως τους δογµατικούς περιορισµούς. Ακολουθώντας πολλές φορές ανορθόδοξες σχέσεις σύνθεσης – εκτέλεσης – ανασύνθεσης, αξιοποιεί και τιθασεύει την τυχαιότητα και τον αυτοσχεδιασµό, καταφέρνοντας να ισορροπεί µεταξύ ατµοσφαιρικότητας και έκπληξης, να παραπέµπει χωρίς να
ταυτίζεται και να αναζητάει χωρίς να λησµονεί στιγµή τον συναισθηµατικό της τόπο.

ª·ÚÈ¿ÓıË ¶··ÏÂÍ·Ó‰Ú‹-∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹ [pOkit]
[pOkit] ουσ. θυλάκιο(ν) κν. τσέπη: hind / back pocket πίσω τσέπη παντελονιού, κν. κωλότσεπη § inside pocket εσωτερική
τσέπη # µικρός χώρος στον οποίο περικλείεται κάτι,
H Μαριάνθη Παπαλεξανδρή-Αλεξανδρή (Ελλάδα, 1974). Σπούδασε σύνθεση µε τον Roger Redgate,στο Goldsmiths College, University of London, όπου αποφοίτησε µε
µεταπτυχιακό στη σύνθεση. Το 2000 συµµετείχε στο 40 Internationale Ferienkurse Fur Neue Music In Darmstadt µε υποτροφία από τον Lord Mayor of the Wissenschaftsstad
Darmstadt και το Goldsmiths College Music Department, όπου η σύνθεση της ΄Menace’ (brass trio) επιλεκτικέ για το Studiokonzert. Στη συνεχεία παρακολούθησε σεµινάρια σύγχρονης σύνθεσης µε τους Jonathan Harvey, Thierry de Mey, Magnus Lindberg, Par Lindgren, Bent Sorensen, Andre Richard,Cristina Kubisch, Chaya Czernowin,
K. Takasugi και R. Barrett.Οι συναντήσεις και συνεργασίες µε τους: John Zorn, Eddie Prevost, David Μedalla, Οlga Νeuwirth, είχαν σηµαντική επιρροή στη δουλεία της.
Έργα της κατά παραγγελιά έχουν παρουσιαστεί στην Νορβηγία, Γερµανία, Σουηδία, Νότιο Αµερική, Βέλγιο, Η.Π.Α Αυστρία, Ολλανδία, Ελλάδα, κλπ, στο πλαίσιο φεστιβάλ και συναυλιών σύγχρονης µουσικής όπως΄: 10 Festival of Contemporary Music in Chile,(2000), Freedom of the City, Festival of Radical Music in association with BBC
Radio three and Jazz on three(London, 2002/03),The edge Festival( Cambridge 2002 (UK), Spelpan Festival (Stockholm 2002), Kulturfeste im Land Brandenburg-Music
fur Ravensbrück Festival, London Biennale (Horniman Museum/ 291 Gallery, 2002), bmic,(Βρετανικό κέντρο µουσικής, 2001), NYU (New York university, 2001), Koninklijk
Conservatorium (Brussels 2001), Brugge-Concertgebouw (2003) Οι συνθέσεις της έχουν παιχτεί από τους εξής: London Improviser’s Orchestra, Surplus, ensemble [rout],
QNG 138,Corrado Canonici, The Black Jackets Company, Rhodri Davies, Niklas Brommare, Goldsmiths Contemporary ensemble, Gemini k. Μελλοντικά έργα κατά παραγγελιά περιλαµβάνουν συνθέσεις για το Ensemble Cordoba (Αργεντινή, 2004) και The Orchestra De Volharding (Ολλανδία, 2003/04) Η µουσική της Παπαλεξανδρη έχει µεταδοθεί από το ραδιόφωνο και web site του BBC Radio three and Jazz on three, το National Swedish Radio,RBB Radiokultur 92.4,Resonance Radio 104.4FM,Sveriges
Radio P2, και το Instituto de Musica of Pontificia Univeridad Catolica deChille. Οι συνθέσεις της εκδίδονται στο internet . Η Παπαλεξανδρη είναι επίσης ενεργή ως performer
ελευθέρου αυτοσχεδιασµού και µέχρι τώρα έχει παίξει µε διακεκριµένους του χώρου όπως Eddie Prevost, Eric Thieleman, Steve Beresford, David Medalla, The Scratch
orchestra, Simon Vincent, Ann Rosen, Hellstrom, John Bowers, στη Νορβηγία, Γερµανία, Σουηδία, Βέλγιο, ∆ανία και Ελλάδα. H τελευταία της δουλεία µε τους 9! none (t): E. Prevost, N. Catchpole, J. Coleman,A. James, R. Lambert, S. Lexer, J. Lely and S. Wright, κυκλοφορεί από τη Matchless Recordings MRCD 54.Το 2001 ίδρυσε το
First Aid" µια σειρά από πολιτιστικές εκδηλώσεις µοντέρνας µουσικής και αυτοσχεδιασµού. Η Μαριάνθη Παπαλεξανδρή-Αλεξανδρή ζει στο Λονδίνο από το 1995 όπου
εργάζεται ως freelance συνθέτρια και performer.

M¿ÚÎÔ˜ §¤ÎÎ·˜

Nόστος II

O Νόστος II δεν ξέρει τίποτα για τα πρωϊνά δελτία τύπου, τις ευγενείς ιδιοµορφίες των σοφών και το νοητό κόσµο των γενναίων. Ξέρει µόνο πως πρέπει να δανειστεί τη φωνή του από τη βιοµηχανία και γι' αυτό το λόγο δεν πιστεύει σε κανένα θεό,
πατέρα παντοκράτορα. Πιστεύει µόνο στον εαυτό του και στα εφτά λεπτά της ύπαρξής του καθώς περιµένει µέσα στο σκοτάδι της ψηφιακής ταινίας για την επόµενη ενσάρκωσή του. Και τότε, καθώς ο ποιητής εξακολουθεί να ζητάει από τα όνειρα
να πάρουν εκδίκηση, και ο καθρέφτης αδυνατεί να αντανακλάσει το πρόσωπο του κοινού ανθρώπου, ο Νόστος II σηκώνεται
κι ανάµεσα σε σκιές µακρυνών πατρίδων, αρχίζει να τραγουδά το τραγούδι του καιρού του, το τραγούδι µιας ατέλειωτης και
καλά προβαρισµένης έκστασης...

∏ Ì Â Ú Â ˜

Σπούδασε Σύνθεση στο Royal Conservatory of Music, στο πανεπιστήµιο του York και στο πανεπιστήµιο του Toronto. Έχει γράψει µουσική δωµατίου, ηλεκτρονική µουσική, µουσική για ορχήστρα, καθώς και µουσική για το θέατρο.

º›ÏÈÔ˜ £ÂÔ¯·Ú›‰Ë˜ ΓαµψόρυγξΠωγωνοτροφούσιν v1.03
Το έργο για µαγνητοταινία στην αρχική του µορφή πραγµατοποιήθηκε στα στούντιο του Πανεπιστηµίου του Keele στη Μεγάλη Βρετανία το 1997. Η εκδοχή 1.03 αποτελεί µια άλλη προσέγγιση στο ίδιο υλικό. Είναι ένα παιχνίδι πάνω στον ήχο µιας
ανύπαρκτης γλώσσας -αφαίρεση του νοήµατος από τις λέξεις, κόβοντας τις σε µικρά κοµµάτια και ξανασυνθέτοντας τις- τον
καθαρά συνθετικό ήχο και το θόρυβο που υπάρχει σε ορισµένες από τις ηχητικές πηγές.
Ο Φίλιππος Θεοχαρίδης γεννήθηκε το 1974 στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε ηλεκτρική κιθάρα και τζαζ στο Σύγχρονο Ωδείο Θεσ/νίκης ενώ έπαιζε σε διάφορα συγκροτήµατα. Το 1993 πήγε στη Μεγάλη Βρετανία για σπουδές Ηλεκτρονικής Μουσικής και Ηλεκτρονικών (BSc hons) στο Πανεπιστήµιο του Keele µε τους Mike Vaughan και
Rajmil Fishman. Το 1997 συνεχίζει τις σπουδές του στο Πανεπιστήµιο του Newcastle–Upon-Tyne µε τους Agustin Fernandez και Douglas Doherty (MA in Music Technology)
όπου συνθέτει ηλεκτροακουστική µουσική, µουσική/sound art, για σύγχρονο µπαλέτο και διδάσκει τεχνικές επεξεργασίας ήχου στο περιβάλλον του CDP. Από το 2000 και
µέχρι σήµερα διδάσκει ηλεκτρονική µουσική και MIDI στο τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας και δουλεύει ως µηχανικός ήχου. Έργα
του έχουν παιχτεί στη Μεγάλη Βρετανία και στη Θεσσαλονίκη.
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Θόδωρος ZÈÔ‡ÙÔ˜

feedbacking

Το feedbacking είναι το solo project του Θοδωρή Ζιούτου. Είναι µια σειρά αλγορίθµων παραγωγής ήχου, που έχουν γραφτεί
και εκτελούνται µε το πρόγραµµα audiomulch σε windows PC. Η κεντρική ιδέα-τεχνική είναι η ανάδραση (feedback) και µάλιστα η διαρκής και µεταβαλλόµενη. Μια σειρά από εικονικούς επεξεργαστές σήµατος, συνδέονται ανορθόδοξα (σε επίπεδο
λογισµικού) και µετατρέπονται σε γεννήτριες συχνοτήτων. Οι παράµετροι των επεξεργαστών αποκτούν άλλες λειτουργίες µιας
και τα ρυθµιστικά τους έχουν νέο ρόλο. Επιπλέον γίνεται χρήση προσθετικής και granular synthesis. Το feedbacking είναι µια
πλατφόρµα αυτοσχεδιασµού - διάδρασης. Το feedbacking παρουσιάστηκε live και ηχογραφήθηκε στις 29.1.03 και στις 5.2.03
στο Μικρό Μουσικό Θέατρο. Οι ηχογραφήσεις αυτές αναµένεται να κυκλοφορήσουν σύντοµα από το lab for electro acoustic
media. Μια νέα έκδοχη του feedbacking παρουσιάστηκε στο electrograph festival (Aθήνα, bios venue, 3/10/03).
Ο Θοδωρής Ζιούτος πέρα από τις σπουδές στα ανώτερα θεωρητικά, έχει συνθέσει µουσική για το θέατρο, ενώ σαν αυτοσχεδιαστής (ακορντεόν, live electronics) έχει συµµετάσχει στα σχήµατα fits no more, archery target, madder, συµµετείχε πρόσφατα στο 3ο Φεστιβάλ Ελεύθερου Αυτοσχεδιασµού 2:13, έχει συµπράξει µεταξύ άλλων µε
τους Κωστή ∆ρυγιανάκη, Αντώνη Λιβιεράτο, Jerome Noetinger, Νίκο Βελιώτη, Martin Kuchen. Είναι µέλος του post rock συγκροτήµατος Postblue. Είναι µέλος του Συλλόγου Συνθετών Ηλεκτροακουστικής Μουσικής. Από το 2001 διδάσκει µουσική τεχνολογία στο Ωδείο Μουσικής Πράξης. Τον Ιανουάριο 03 παρουσίασε το ηλεκτρακουστικό περιβάλλον Feedbacking στο ΜΜΘ στο πλαίσιο των µηνιαίων συναυλιών του lab for electroacoustic media και αναµένεται η κυκλοφορία του έργου. Πρόσφατες
δουλειές του: sound design για την παράσταση «Ενός πουλιού µόνο η φωνή» του Γιάννη Παπαδόπουλου, (σκην. Μελίνα Μάσχα, Εθνικό Θέατρο, Πειραµατική σκηνή),
µουσική για την παράσταση «Εξωγήινα Πουλιά» βασισµένο στους Αριστοφανικούς Όρνιθες (σκην. Άννα Λάζου) και µουσική για την δραµατοποίηση της Νέκυας (σκην
Άννα Λάζου). ∆ισκογραφία: - - Ηλίας Χατζόγλου «Ενδοχώρα», Ε∆Ω – Split-,EDITION ZERO - Madder –Rabbitspeech-, ABSURD
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Nίκος Σταυρόπουλος 1 Resurrection
Tim Ward 2 Above Everything
Στέλιος Γιαννουλάκης 3 The Garnedd Big Band
N›ÎÔ˜ ™Ù·˘ÚﬁÔ˘ÏÔ˜ Resurrection
H σύνθεση του κοµµατιού αυτού έγινε στο εργαστήριο ήχου του πανεπιστηµίου του Sheffield το φθινόπωρο του 2002. Tο υλικό του προέρχεται από σύντοµους, απλούς ήχους που συµβαίνουν όταν κανείς εργάζεται στο στούντιο σαν αποτέλεσµα ψηφιακών σφαλµάτων (ψηφιακή παραµόρφωση, κλίκς κλπ.) Στη συνέχεια αυτό το υλικό υπέστη παραπέρα επεξεργασία σε περιβάλλον Protools µέσω των GRM-tools ώστε να µετατραπεί σε ένα υλικό µε οργανική ενότητα και κίνηση. Tο έργο δεν αναφέρεται σε τίποτα άλλο πέρα από αυτό το ίδιο. Tα γεγονότα που περιγράφονται στο κοµµάτι αυτό είναι απολύτως φανταστικά και οποιαδήποτε οµοιότητα µε πραγµατικά γεγονότα του παρελθόντος, του παρόντος ή του µέλλοντος είναι απολύτως
συµπτωµατική.
Ο Νίκος Σταυρόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα τον Ιούνιο του 1975. Σπούδασε πιάνο αρµονία και αντίστιξη στο εθνικό ωδείο και στο ωδείο Φίλιππος Νάκας. Το 2000
αποφοίτησε από το µουσικό τµήµα του πανεπιστηµίου της Oυαλλίας, Bangor. Την επόµενη χρονιά παρακολούθησε µεταπτυχιακό στην ηλεκτροακουστική σύνθεση υπό
την επίβλεψη του Dr, Andy Lewis και αποφοίτησε µε διάκριση. Αυτήν την εποχή φοιτά στο δεύτερο έτος διδακτορικού στο µουσικό τµήµα του πανεπιστηµίου του Sheffield
υπό την επίβλεψη του Dr. Adrian Moore. Τα έργα του έχουν λάβει βραβεία και διακρίσεις στους διαγωνισµούς ηλεκτροακουστικής µουσικής του Bourges στην Γαλλία και
Metamorphose στις Βρυξέλλες.

Tim Ward

Above Everything

Tο Above Everything, παίρνει µικρές ηχητικές χειρονοµίες και τις τοποθετεί σε ένα πολυεπίπεδο και πλατύ ηχητικό περιβάλλον, που άλλοτε προχωρά γρήγορα και άλλοτε παραµένει ακίνητο (ή µάλλον προχωρεί προς τα µπροστά για να καταλήξει
τελικά στο σηµείο εκκίνησης). To κοµµάτι διερευνά το πώς η δοµή ενός έργου για ταινία µπορεί να δώσει την αίσθηση της
κατεύθυνσης και του προορισµού και ταυτόχρονα να διευρύνει έναν ηχητικό καµβά που ποτέ δεν µπορεί να κλείσει ικανοποιητικά.
Tο κύριο ενδιαφέρον του Tim Ward είναι η µουσική και οι νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη σύνθεση και την παρουσίαση έργων. H συνθετική του δραστηριότητα επικεντρώνεται σε τρία σηµεία: την ηλεκτροακουστική µουσική, το συνδυασµό ακουστικών οργάνων µε ζωντανή ηλεκτρονική επεξεργασία και τη δηµιουργία ηχητικών εγκαταστάσεων µέσω υπολογιστή. H εκτελεστική του δραστηριότητα περιλαµβάνει όλους αυτούς τους τοµείς και παράλληλα την χρήση τεχνικών ηχητικής διασποράς (sound diffusion) µέσω υπολογιστή για την επανεκτέλεση παλαιών έργων ηλεκτρονικής µουσικής. O Tim Ward σπούδασε µουσική στο
Πανεπιστήµιο του Γιορκ, M. Bρετανία (BA, MA, PhD) και εργάστηκε ως λέκτορας σε διάφορα πανεπιστήµια της Aγγλίας (Γιορκ, Mάντσεστερ, Λήντς). Eίναι µέλος του Sonic
Arts Network και ιδρυτικό µέλος του συνόλου ηλεκτροακουστικής µουσικής Nerve8, που διερευνά ιδιαίτερα τη δυνατότητα εκτέλεσης ηλεκτρονικής µουσικής σε χώρους
µουσικής δωµατίου.

∏ Ì Â Ú Â ˜

™Ù¤ÏÈÔ˜ °È·ÓÓÔ˘Ï¿ÎË˜ The Garnedd Big Band Alien Train Attack
Tο ηχητικό υλικό για το κοµάτι προήλθε από µια σειρά εργαστήρια µε µαθητές της πέµπτης δηµοτικού στο Ysgol y Garnedd
στο Bangor της Oυαλίας, το Mάρτιο και Aπρίλιο 2003. Ήταν ένα εκπαιδευτικό project του Bangor New Music Festival σε συνεργασία µε το Sonic Arts Nework και τον Duncan Chapman. Tα παιδιά ηχογράφησαν και επεξεργάστηκαν ψηφιακά τις φωνές τους, µουσικά όργανα και διάφορα άλλα ηχητικά αντικείµενα. Mε τεχνικές µικρο-µοντάζ και ελέγχοντας τονικά ύψη και χρονικές διάρκειες ένταξα όλους αυτούς τους ήχους, καθώς και άλλες ηχογραφήσεις από το σχολικό περιβάλλον, σε ένα παιχνίδι µε εντάσεις και παράξενα τοπία, γνώριµα και φανταστικά.
Γ. Αθήνα, 1971. Γερµανική Σχολή Aθηνών, σπουδές Hλεκτρολόγου Mηχανικού στο ΕMΠ. Kιθάρα µε τους ∆. Tάτση και M. Kιταψιδάκη. Ηλεκτροακουστική µουσική στο
ΚΣΥΜΕ και το IEMA µε τους Σ. Βασιλειάδη και Κ. Μόσχο. M.A. στη µουσική τεχνολογία και σύνθεση από το πανεπιστήµιο του Keele. Ph.D. στην Hλεκτροακουστική σύνθεση στο πανεπιστήµιο του Bangor µε τον Andrew Lewis. ∆ιεθνείς αναθέσεις και διακρίσεις. Mουσική για µαγνητοταινία, video, ελεύθερος αυτοσχεδιασµός, εγκαταστάσεις, µουσικές παραγωγές και συνεργασίες µε συγκροτήµατα.
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Παναγιώτης Kόκορας 1 Σλίδα
Bασίλης Κόκκας 2 Αυτοσχέδια Σηµατοδότηση για ∆ιασταυρώσεις (έρµες)
Το Παράσιτο της Μνηµοσύνης
Γιάννης Kαλαντζής 3 Ades
Θόδωρος Λώτης 4 Arioso Dolente
Kώστας Kαραθανάσης 5 De Ligno Chalybeque
Aπόστολος Λουφόπουλος 6 Night Pulses

¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ KﬁÎÔÚ·˜ Σλίδα
"Τα Χρώµατα [Ήχοι] δεν χρησιµοποιούνται διότι είναι αληθινά προς τη φύση αλλά διότι είναι απαραίτητα προς τον συγκεκριµένο πίνακα [σύνθεση] (Wassily Kandinsky)" Έχοντας αυτή τη φράση στο µυαλό µου, ελαφρά προσαρµοσµένη [ ] σε µουσικούς όρους, ξεκίνησα να δουλεύω το έργο κατά τη διάρκεια του χειµώνα 2002. Η Σλίδα είναι ένα έργο για µαγνητοταινία όπου όλο το ηχητικό υλικό προέρχεται µόνο από ήχους κλασικής κιθάρας. Αυτό είναι το τρίτο έργο ενός σχεδίου σε εξέλιξη όπου η κύρια ιδέα είναι η διερεύνηση µιας σόλο οργανικής πηγής σαν ένα αφηρηµένο ηχητικό σχήµα. Η πραγµατοποίηση της
δουλειάς έγινε στα στούντιο ηλεκτροακουστικής µουσικής του πανεπιστηµίου του Γιορκ και στο προσωπικό µου στούντιο. Η
κύρια επεξεργασία και µίξη του έργου έγινε σε IRIX Silicon Graphics O2 και Windows XP. Τα προ-ηχογραφηµένα live electronics
ελέγχονται από ένα Patch το οποίο ανέπτυξα µε το Pure-Data [Pd], ένα γραφικό περιβάλλον προγραµµατισµού για επεξεργασία ηχητικού σήµατος σε πραγµατικό χρόνο.
Ο Παναγιώτης Κόκορας (γ. 1974-) ξεκίνησε µαθήµατα µουσικής στην Κατερίνη το 1985 και συνέχισε στην Αθηνά µε πτυχίο κλασικής κιθάρας (τάξη Ε. Ασηµακόπουλου)
και δίπλωµα σύνθεσης (τάξεις Γ. Ιωαννίδη και Κ. Βαρότση). Παράλληλα παρακολούθησε µαθήµατα ηλεκτροακουστικής σύνθεσης µε τον Α. Κεργκοµάρ στο ΚΣΥΜΕ. Στη
συνέχεια πραγµατοποίησε µεταπτυχιακές σπουδές στη σύνθεση στο πανεπιστήµιο του Γιορκ στην Αγγλία όπου και πρόσφατα ολοκλήρωσε την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής στη σύνθεση υπό την εποπτεία του T. Myatt. Έχει συµµετάσχει σε εργαστήρια και φιλοξενηθεί σε στούντιο µουσικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, M&R, IRCAM, AvantGarde). Έργα του συχνά µεταδίδονται από το ραδιόφωνο και παρουσιάζονται σε Φεστιβάλ στην Ευρώπη, στην Ασία
και την Αµερική. Έχει λάβει υποτροφίες από την Βρετανικό Ακαδηµία (AHRB), το Πανεπιστήµιο του Γιορκ (Vinson Award), το Ωδείο Athenaeum, το Σύλλογο οι Φίλοι της
Μουσικής (µουσική υποτροφία Αλεξάνδρας Τριάντη) το Ίδρυµα Προποντίς και το Υπουργείο Πολιτισµού. Το συνθετικό του έργο περιλαµβάνει συνθέσεις οργανικές για
Η/Υ και µικτά. Πολλές από αυτές έχουν επιτύχει σηµαντικές διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισµούς όπως, JTTP 2003, Insulae Electronicae 2003, The International Gaudeamus
Music Week 2003, International Jurgenson Competition 2003, Workshops Νέας Μουσικής του Μεγάρου Αθηνών 2003, ∆ιαγωνισµός Σύνθεσης για Συνθέτες της Σεούλ
2003, ∆ιαγωνισµός Σύνθεσης µε τη Βοήθεια Υπολογιστή RAM-AKMH 2002, Ensemble Eleven 2002, Toru Takemitsu 2002, Prix Noroit 2002, Musica Viva 2002, VI CIMESP
2001, Musica Nova 2001, Luigi Russolo 2001 και 2002, Metamorphoses 2000. Έργα κυκλοφορούν σε CD από τις δισκογραφικές εταιρίες NOR, Miso Musica και διανέµονται σε περιορισµένες εκδόσεις από τους Host Artists Group, Ensemble Εleven και Musica Viva.

B·Û›ÏË˜ KﬁÎÎ·˜

Αυτοσχέδια Σηµατοδότηση για ∆ιασταυρώσεις (έρµες)

ή

Το Παράσιτο της Μνηµοσύνης 2003

Συνθέτοντας αλγοριθµικά έναν κώδικα παραγωγής διασταυρώσεων για ένα χωρικό πλέγµα ηµιτονοειδών κυµάτων, η προσοχή µου τελικά πήγε µάλλον στους ανοικτούς ενδιάµεσους χώρους, τους µακρούς διάδροµους, τις αποστάσεις, τις αρµονικές
χωρικές και χρονικές αναλογίες των µεγεθών που προέκυπταν από το πρόγραµµα. Η αυτοσχέδια σηµατοδότηση του πλέγµατος έγινε µε τη χρήση µελισµατικών στοιχείων που τοποθετήθηκαν καθ' οδόν σαν "έρµες" (λιθάρια-σήµατα που τοποθετούνταν παλιά στις άκρες των δρόµων, καλύπτοντας τη διπλή λειτουργία της θρησκευτικής µνηµοσύνης και της οδικής σηµατοδότησης).
Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 30-9-65. Σπουδές πιάνου (µε τη Ν.Μπακοπούλου), µουσικών θεωρητικών και σύνθεσης (µε τον Μ.Τραυλό) στην Αθήνα. ∆ίπλ. µουσ. σύνθεσης (1990-96) στην HdK (Βερολίνο) µε τον Walter Zimmermann, παράλληλα ηλεκτροακουστική µουσική στο στούντιο του Τεχνικού Πανεπιστηµίου (TU Berlin). ∆ίδαξε στην ί
δια σχολή "Μουσική και Αρχιτεκτονική" (1998-2000). Έλαβε υποτροφίες από το Γερµανικό Πολιτιστικό Ίδρυµα και την Ακαδηµία των Τεχνών Βερολίνου. Έργα για µικτά
σύνολα, ορχήστρα, µαγνητοταινία, πειραµατικό κινηµατογράφο, µουσικά περιβάλλοντα, αλγοριθµική µουσική. Συνεργασίες µε εικαστικούς καλλιτέχνες στην Γερµανία και
την Ελλάδα. Τα πρόσφατα έργα του περιέχουν συνθέσεις ηµιτονοειδών κυµάτων µε επεξεργασµένες ηχογραφήσεις σιωπηλών χώρων, φυσικούς και συνθετικούς θορύβους και ακουστικά όργανα. Αποπειρώνται την αντίστιξη σηµείων ενός απλού µνηµονικού κώδικα προς ακουστές και χωρικές αναλογίες.

°È¿ÓÓË˜ K·Ï·ÓÙ˙‹˜

Ades

Το πρωτογενές υλικό του έργου αποτελείται από δύο ήχους διάρκειας 5 δευτερολέπτων, οι οποίοι προέρχονται από το σύρσιµο ενός κλειδιού στις χορδές του πιάνου κοντά στον καβαλλάρη. Στη συνέχεια έγινε επεξεργασία µε τεχνικές transposition,
reverberation και spatialisation. Εκτός άλλων, αυτό που διαπραγµατεύτηκα ήταν η απόδοση τονικού ύψους πάνω σε ένα
«concret» ήχο.
Σπουδές αν. θεωρητικών και σύνθεσης µε τον Γιάννη Ιωαννίδη και ηλεκτροακουστική µουσική µε τον Henri Κerkomard. ∆ίπλωµα σύνθεσης και µουσικής πληροφορικής
µε διάκριση, απο το Conservatoire National Supèrieur de Musique της Λυόν, µε καθηγητές τους Philippe Manoury, Marco Stroppa, Robert Pascal και Dennis Lorrain. ∆ιακρίσεις και βραβεία στους διαγωνισµούς: CIMESP’97 (Σάο Πάολο, Βραζιλία), «Παπαϊωάννου» 1999, Pierre Schaeffer 1999 (Πεσκάρα, Ιταλία), Grame/EOC 2002 (Λυόν,
Γαλλία). Εκτελέσεις έργων σε διεθνείς διοργανώσεις και Φεστιβάλ στην Ευρώπη, Λατινική Αµερική, Αυστραλία, Η.Π.Α. και Ασία, µεταξύ των οποίων στο παγκόσµιο συνέδριο µουσικής πληροφορικής (ICMC’99, 2001, 2003) στο Πεκίνο, Αβάνα και Σιγκαπούρη. Αναθέσεις έργων µεταξύ άλλων, από το Μέγαρο µουσικής Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Μουσικής ∆ηµιουργίας της Γαλλίας (Grame) και το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισµού. Ραδιοφωνικές µεταδόσεις έργων του στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς
και αναφορές από τον Ελληνικό και ξένο τύπο. Έργα του στην Ελλάδα έχουν παιχτεί στο Μέγαρο µουσικής Αθηνών, Ηρώδειο, Ινστιτούτο Goethe, Ίδρυµα Μελίνα Μερκούρη, Ιόνιο πανεπιστήµιο και πανεπιστήµιο Μακεδονίας. Η µουσική του κυκλοφορεί σε CD από τις εταιρίες UNESP/FASM στη Βραζιλία και PeP/CEC στον Καναδά.

£ﬁ‰ˆÚÔ˜ §ÒÙË˜
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ή

Arioso Dolente

To έργο αυτό ήταν µια ανάθεση του συλλόγου "Amici della Musica" του Kάλλιαρι όπου και το έργο είχε την πρώτη του εκτέλεση το καλοκαίρι του 2001. Bασίζεται σε µια ηχογράφηση της σονάτας για πιάνο op.110 του L.V.Beethoven. To έργο αυτό κέρδισε πρόσφατα το πρώτο βραβείο στο διαγωνισµό σύνθεσης Time-Play µια Aγγλοκαναδική διοργάνωση των ενώσεων
ηλεκτροακουστικής µουσικής των χωρών αυτών (S.A.N. και C.E.C.)
Σπούδασα φλάουτο και σύνθεση στην Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Βρυξέλλες. Σηµαντικότερες ίσως στιγµές ήταν οι βραβεύσεις σε διαγωνισµούς (Bourges, Sculpted Sound
Composers Competition, Metamorphoses, Luigi Russolo, CIMSP, L'anneé nouvelle), τα χρόνια συνεργασίας µε θεατρικές οµάδες και το πήγαινε - έλα σε πόλεις που αγαπάω για συναυλίες (και για να βλέπω φίλους). Ανεκπλήρωτοι πόθοι, η οργάνωση συναυλιών στους πόλους της γης για να µελετήσω τη διάχυση του ήχου ανάµεσα
στους πάγους και την αντίδραση των πιγκουΐνων. Επίσης, η οργάνωση υποθαλάσσιων συναυλιών µε συµµετοχή κωφών ακροατών που θα δώσει τη δυνατότητα σε µένα να µελετήσω την αντιληπτικότητα της µουσικής µέσω των δονήσεων του σώµατος και σε αυτούς να βρεθούν επιτέλους σε µία συναυλία. Προς το παρόν, ολοκληρώνω το διδακτορικό µου στη σύνθεση στο City University του Λονδίνου µε χρηµατοδότηση της Βρετανικής Ακαδηµίας και του ιδρύµατος Α.Σ. Ωνάσης και διδάσκω ηλεκτρονική σύνθεση στο Goldsmiths College του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου.
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KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ K·Ú·ı·Ó¿ÛË˜ De Ligno Chalybeque (Εκ Ξύλου και Χάλυβος)
Παρακάτω παραθέτουµε τα απαραίτητα συστατικά της συνταγής του κοµµατιού: Ατσάλι Ξύλο Τρίχες Φωτιά Θειάφι Υδράργυρος Ερµής ∆ιόνυσος Άρης Σίσυφος Μύηση Ιερός χορός Εκλάµψεις Αποτέφρωση Έκσταση Χάος Κάθαρση Νύχτα Τριζόνια
Αστέρια… Όλοι οι ήχοι του κοµµατιού προήλθαν από ένα βιολοντσέλο, επεξεργάστηκαν από αλγόριθµους ιδιοκατασκευής στο
Max/MSP, ενώ η τελική µίξη έγινε στο ProTools. Το έργο αυτό παραγγέλθηκε από τους οργανισµούς ASCAP και SEAMUS
και κέρδισε το Residence Prize στον 30ο διαγωνισµό ηλεκτρονικής µουσικής της Bourges 2003.
Ο Κωνσταντίνος Καραθανάσης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Φοίτησε στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστηµίου στην Κέρκυρα, όπου και παρακολούθησε µαθήµατα ηλεκτρονικής µουσικής και σύνθεσης από τον κ. Αντρέα Μνιέστρη. Το 1999 έγινε δεκτός από το Πολιτειακό Πανεπιστήµιο Νέας Υόρκης στο Μπάφαλο ως
Presidential Fellow, όπου και σπουδάζει για την απόκτηση ∆ιδακτορικού (Ph.D.) στη σύνθεση υπό την καθοδήγηση των κ. Cort Lippe και κ. David Felder. Έχει συνθέσει έργα διαδραστικής και ακουσµατικής µουσικής τα οποία έχουν εκτελεστεί και αναγνωριστεί σε διάφορες χώρες όπως στη Γαλλία (βραβείο Residence στον διαγωνισµό Bourges 2000, 2003), Ιταλία (φιναλίστ στον διαγωνισµό Russolo 2001), Η.Π.Α. (πρώτο βραβείο στον διαγωνισµό SEAMUS-ASCAP 2002), Βραζιλία (IV BIMESP
2002), Σιγκαπούρη (ICMC 2003), Κορέα (SICMF 2003) και Ελλάδα. Έργα του έχουν εκδοθεί σε CD από το Ιόνιο Πανεπιστήµιο, το SEAMUS 2003 και το ICMC 2003.

Το Night Pulses ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2003. Η ιδέα της ‘νύχτας’ εδώ χρησιµοποιείται µεταφορικά, και αναφέρεται σε
ένα αφηρηµένο ηχητικό περιβάλλον, ένα ‘ηλεκτρονικό τοπίο’, το οποίο εκτυλίσσεται σταδιακά, συχνά αποκαλύπτοντας ηχητικά στοιχεία και συµπεριφορές της φύσης. Η παλµική κίνηση είναι το κύριο µορφολογικό χαρακτηριστικό του έργου: τα ηχητικά γεγονότα συχνά διαπλέκονται µε επαναλαµβανόµενους παλµούς, δηµιουργώντας έναν ανήσυχο, έντονα κινητικό ηχητικό
κόσµο, ο οποίος εξελίσσεται µπροστά από ένα φαινοµενικά στατικό αρµονικό υπόβαθρο. Το Night Pulses διακρίθηκε µε το
βραβείο επιτροπής και το βραβείο κοινού στον διεθνή διαγωνισµό σύνθεσης SCRIME 2003 Concours International de
Composition Electroacoustique, Bordeaux-Γαλλία.
Ο Απόστολος Λουφόπουλος γεννήθηκε το 1974. Είναι απόφοιτος του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, όπου σπούδασε σύνθεση ηλεκτροακουστικής µουσικής µε τον Αντρέα Μνιέστρη ως το 1999. Έχει επίσης παρακολουθήσει σεµινάρια σύγχρονης σύνθεσης και µουσικής τεχνολογίας στο IRCAM (Paris, Academie
d’ete, 1998). Στο παρόν ολοκληρώνει τη διδακτορική διατριβή του στην ηλεκτροακουστική σύνθεση στο Πανεπιστήµιο CITY του Λονδίνου, µε τον Denis Smalley. Έχει
συµµετάσχει σε γνωστά διεθνή φεστιβάλ και διοργανώσεις περί της ηλεκτροακουστικής µουσικής, συµπεριλαµβανοµένων των ICMC (2003), ‘Cinema for the Ear’ / DIEM
(2002), Festival l’Espace Du Son (2002-03) κ.α., και ηλεκτροακουστικά του έργα έχουν εκτελεστεί επανειληµµένως στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Αγγλία, Γαλλία, Ουγγαρία, Βέλγιο, ∆ανία, Σιγκαπούρη), καθώς επίσης έχουν εµφανιστεί στο ραδιόφωνο (Αγγλία-Γαλλία) και στο διαδίκτυο. Επιπλέον, έργα του έχουν διακριθεί σε παγκόσµιους διαγωνισµούς σύνθεσης, όπως Bourges 2003 (Bourges–Γαλλία), Prix SCRIME 2003 (Bordeaux–Γαλλία), Concours ‘Metamorphoses’ 2002 (Βρυξέλλες–Βέλγιο), Prix
Noroit - Leonce Petitot 2002 (Arras–Γαλλία), και έχουν συµπεριληφθεί σε διαφορετικές δισκογραφικές συλλογές (INA-GRM, Musiques & Recherches, INA-GRM/Noroit, Ιόνιο Πανεπιστήµιο). Από το 2001, παράλληλα µε την προσωπική του µουσική ενασχόληση, συνεργάζεται µε τη Μυρτώ Κορκοκίου για τη σύνθεση και εκτέλεση µικτών ηλεκτροακουστικών έργων.
Θόδωρος Λώτης Arioso Dolente Σπούδασα φλάουτο και σύνθεση στην Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Βρυξέλλες. Σηµαντικότερες ίσως στιγµές ήταν οι βραβεύσεις σε διαγωνισµούς (Bourges, Sculpted Sound Composers Competition, Metamorphoses, Luigi Russolo, CIMSP, L'anneé nouvelle), τα χρόνια συνεργασίας µε θεατρικές οµάδες και
το πήγαινε - έλα σε πόλεις που αγαπάω για συναυλίες (και για να βλέπω φίλους). Ανεκπλήρωτοι πόθοι, η οργάνωση συναυλιών στους πόλους της γης για να µελετήσω τη διάχυση του ήχου ανάµεσα στους πάγους και την αντίδραση των πιγκουΐνων. Επίσης, η οργάνωση υποθαλάσσιων συναυλιών µε συµµετοχή κωφών ακροατών
που θα δώσει τη δυνατότητα σε µένα να µελετήσω την αντιληπτικότητα της µουσικής µέσω των δονήσεων του σώµατος και σε αυτούς να βρεθούν επιτέλους σε µία συναυλία. Προς το παρόν, ολοκληρώνω το διδακτορικό µου στη σύνθεση στο City University του Λονδίνου µε χρηµατοδότηση της Βρετανικής Ακαδηµίας και του ιδρύµατος
Α.Σ. Ωνάσης και διδάσκω ηλεκτρονική σύνθεση στο Goldsmiths College του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου.
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Nικόλας Bαλσαµάκης
Kώστας Mόσχος
Kατερινα Tζεδάκη
M.Kορκοκίου, A.Λουφόπουλος
∆ηµήτρης Kαµαρωτός
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fbfm.261003
e-motion
κI 3:3-8
59 winds
ν-1 Μικρά Μουσικά µέρη

fbfm.261003

NÈÎﬁÏ·˜ B·ÏÛ·Ì¿ÎË˜

Το fbfm ανήκει σε µια οικογένεια έργων για ηλεκτρονικό υπολογιστή και εκτελεστή τα οποία βασίζονται σε ένα κοινό αλγόριθµο σύνθεσης. Το έργο διερευνά τα όρια µεταξύ τάξης και χάους, συνέχειας και ασυνέχειας, σταθερότητας και αλλαγής. Όλο
το µουσικό υλικό συντίθεται κατά τη διάρκεια της παράστασης σε πραγµατικό χρόνο και διαχέεται σε οκτακάναλο σύστηµα ηχείων. Ο αλγόριθµος βασίζεται σε µια απλή συνάρτηση που εντάσσεται στην κατηγορία των µη-γραµµικών συστηµάτων και
η οποία παράγει σύνθετες δυναµικές καταστάσεις. Οι παράµετροι έλεγχου του αλγορίθµου έχουν διερευνηθεί µουσικά εκ των
προτέρων και διαφορετικά “κουρδίσµατα” του αλγόριθµου έχουν ανατεθεί σε κάθε ξεχωριστό πλήκτρο ενός keyboard. Τέλος,
µια ειδική παράµετρος ελέγχου επιτρέπει τη µορφική µετάβαση µεταξύ διαδοχικών “κουρδισµάτων” σε µεταβλητό χρόνο δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον εκτελεστή να κινείται σε ένα πολυδιάστατο µουσικό χώρο.
Γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα. Σπούδασε Μουσική Τεχνολογία στο Λονδίνο (MSc Music Technology, City University). Συνθέτει µουσική µε ηλεκτρονικό υπολογιστή τον
οποίο χρησιµοποιεί τόσο ως πλαίσιο εφαρµογής αλγοριθµικής σύνθεσης όσο και ως µετα-όργανο στις ζωντανές εκτελέσεις. Ενδιαφέρεται κυρίως για τη µικροδοµική σύνθεση και σχεδιάζει τους δικούς του αλγόριθµους, όπου χρησιµοποιεί µοντέλα από διαφορετικά επιστηµονικά πεδία, όπως υποατοµική φυσική, αστρονοµία και βιολογία.
∆ιδάσκει “Τεχνικές Σύνθεσης Ήχου” ως Καθηγητής Εφαρµογών στο Παράρτηµα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του ΤΕΙ Κρήτης, στο Ρέθυµνο.

KÒÛÙ·˜ MﬁÛ¯Ô˜
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Night Pulses

AﬁÛÙÔÏÔ˜ §Ô˘ÊﬁÔ˘ÏÔ˜

e-motion

Το e-motion είναι µια διάταξη που συλλαµβάνει ηλεκτρονικά κινήσεις του εκτελεστή και τις µετατρέπει σε µουσικές πληροφορίες. Λειτουργεί µε συστοιχία αισθητήρων που αναγνωρίζουν την κίνηση και την µετατρέπουν σε ψηφιακή πληροφορία. Oι
πληροφορίες αυτές µετατρέπονται σε εντολές MIDI, εισάγονται στον Η/Υ και στη συνέχεια γίνεται επεξεργασία και µουσική αξιοποίηση των πληροφοριών µε τη βοήθεια της λογισµικής πλατφόρµας MAX/MSP. Στόχος του e-motion είναι να διευρύνει τις
εκτελεστικές δυνατότητες παρέχοντας παράλληλα τη ευκαιρία µουσικής performance και από µη επαγγελµατίες εκτελεστές. Το
e-motion υλοποιείται στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος «Πολύµνια» του ΙΕΜΑ που χρηµατοδοτείται από την Γενική
Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας και παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο φεστιβάλ κρουστών (Φεστιβάλ Πέτρας). Στη συναυλία θα παρουσιαστεί µια νέα εκδοχή του έργου που παρουσιάστηκε στο φεστιβάλ.
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959. Σπούδασε ανώτερα θεωρητικά µε τον Γιάννη Ιωαννίδη, ενώ παράλληλα παρακολούθησε µαθήµατα βυζαντινής µουσικής µε τον Χ. Γερακόπουλο, βιολοντσέλου µε τον Β. Φιδετζή και ηλεκτρονικής µουσικής µε τον Σ. Βασιλειάδη. Το 1980 πηγαίνει στο Παρίσι όπου σπουδάζει διεύθυνση ορχήστρας στην
Ecole Normale de Musique, αρχιτεκτονική στην Ecole Special d’ Architecture και συµµετέχει στους κύκλους σεµιναρίων του IRCAM. Συνεχίζει τις σπουδές του στη Γερµανία, Ηλεκτρονική µουσική (H. U. Humpert) και Αλγοριθµική Μουσική µε Υπολογιστές (Cl. Barlow) στη Ανώτατη Μουσική Σχολή της Κολωνίας, ∆ιεύθυνση Ορχήστρας
και Μουσική Φαινοµενολογία (S. Celibidache) στο πανεπιστήµιο του Mainz και Μουσικολογία µε δευτερεύουσες σπουδές Βυζαντινολογία και Φωνολογία στο πανεπι-
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στήµιο της Κολωνίας. Παρακολούθησε σεµινάρια µε τους P. Boulez, I. Ξενάκη, S. Reich, K.-H. Stockhausen και J. Cage. ∆ίδαξε µουσική µε υπολογιστές στη Α.Μ.Σ. της
Κολωνίας, την Α.Μ.Σ. του Essen, τη Μουσική Ακαδηµία της Βασιλείας, ενώ πραγµατοποίησε σεµιναριακούς κύκλους και παρουσιάσεις στη Θερινή Ακαδηµία του Darmstadt,
την Αρχιτεκτονική ΕΜΠ, την Α.Σ.Κ.Τ. και το Τ.Μ.Σ. του Α.Π.Θ. Συνιδρυτής (µαζί µε τους Μ. Μαυροειδή και Χ. Ξανθουδάκη) του Ινστιτούτου Έρευνας Μουσικής & Ακουστικής (ΙΕΜΑ) και από τότε µόνιµος συνεργάτης και διευθύνων σύµβουλος. Μέλος της οµάδας σχεδιασµού του Τ.Μ.Σ. του Ιονίου Παν/µίου, µέλος της οµάδας σχεδιασµού
του Εθνικού Πολιτιστικού ∆ικτύου Πόλεων του ΥΠΠΟ, µέλος της Κ.Ε. και υπεύθυνος µουσικής στο Πρόγραµµα Μελίνα «Εκπαίδευση και Πολιτισµός» (ΥΠΠΟ-ΥΠΕΠΘΓΓΕΕ) και µέλος του Μουσικού ∆ικτύου της Επικράτειας Πολιτισµού του ΥΠΠΟ. Έχει γράψει 45 έργα για διάφορους τύπους συνόλων, Θέατρο, Παιδικό Θέατρο, Χορό,
Κινηµατογράφο, performances και εγκαταστάσεις (installations), που έχουν εκτελεστεί και διακριθεί σε πολλές διοργανώσεις στην Ευρώπη και Αµερική Ιδιαίτερο µέρος
της δουλειάς του αφορά την εκτεταµένη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας στη µουσική, είτε µε µορφή αλγοριθµικής µουσικής επεξεργασίας και σύνθεσης ήχου και δοµών, είτε µε τη µορφή ζωντανών διαδραστικών (live interactive) συστηµάτων, συχνά και µε συνδυασµό µε άλλες µορφές τέχνης όπως εικόνα και κίνηση.

K·ÙÂÚ›Ó· T˙Â‰¿ÎË
(Κατά Ιωάννη 3:3-8)

Γεννήθηκε στο Ρέθυµνο το 1964. Ασχολείται µε την σύνθεση µουσικής από το 1989. Σπούδασε µουσική στην Ελλάδα µε τους Σ. Βασιλειάδη, Ι. Ιωαννίδη, ∆. Καµαρωτό,
Θ. Ρικάκη, Χ. Ξανθουδάκη, και στην Αγγλία µε τον Simon Emmerson στο City University. Ερευνητικός συνεργάτης και εισηγήτρια στα ετήσια σεµινάρια µουσικής πληροφορικής σύνθεσης του Προγράµµατος Ψυχοακουστικής του Α.Π.Θ. από το 1993 έως το 2001. ∆ιδάσκει στο Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης, Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής. Είναι µέλος του Συνδέσµου Συνθετών Ηλεκτροακουστικής Μουσικής Ελλάδας. Έχει γράψει µουσική για µαγνητοταινία, για µαγνητοταινία και ακουστικά µουσικά
όργανα, για ηχητικές εγκαταστάσεις, για διαδραστικά ηχοκινητικά περιβάλλοντα και για το θέατρο.
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59 Winds

Το 59 Winds είναι ένα έργο για φλάουτο, µπάσσο φλάουτο και επεξεργασµένο ηχητικό υλικό, και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο
του 2003. Αφορµή για τη σύνθεση του έργου αποτέλεσε η ανάγκη για την ηχητική εξερεύνηση του ‘αέρα’, του πρωταρχικού
στοιχείου στον ήχο του φλάουτου, και τη δηµιουργία ηχητικών τοπίων βασισµένα σε αυτό το στοιχείο. Το έργο χωρίζεται σε
τρία τµήµατα, τα οποία συσχετίζονται ως προς τη µορφολογική και ηχοχρωµατική τους εξέλιξη, τόσο στο ζωντανό µέρος του
φλάουτου όσο και στο µέρος της µαγνητοταινίας. Επίσης, το έργο στο σύνολό του χαρακτηρίζεται από ηχητικές αντιθέσεις:
τα τονικά στοιχεία έρχονται συχνά σε αντιπαράθεση µε τον ατονικό χαρακτήρα του αέρα καθώς και η γρήγορη κίνηση συχνά
αντισταθµίζεται από την αίσθηση του αργού κυµµατισµού. Το περιεχόµενο της µαγνητοταινίας έχει κατασκευαστεί αποκλειστικά από ήχους το φλάουτου οι οποίοι άλλοτε έχουν υποστεί ελαφράς ή βαριάς µορφής ηχητική επεξεργασία, και άλλοτε εµφανίζονται αυτούσιοι και αναγνωρίσιµοι, δηµιουργώντας ένα ηχητικό υπόβαθρο, το οποίο άλλοτε αντιδιαστέλλεται και άλλοτε
δείχνει να ενώνεται µε το ζωντανό µέρος.
Η Μυρτώ Κορκοκίου (1974) σπούδασε φλάουτο στα ωδεία ‘Ελληνικό’ και ‘Μουσικοί Ορίζοντες’ µε τον Σπύρο Παπικινό. Είναι απόφοιτος του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου της Κέρκυρας. Το 2002 ολοκλήρωσε τις µεταπτυχιακές της σπουδές στην Μουσική Ερµηνεία (Mmus in Performance) µε έµφαση στις σύγχρονες τεχνικές του φλάουτου και τον αυτοσχεδιασµό, στο London College of Music and Media (Λονδίνο). Έχει παρακολουθήσει σεµινάρια κλασικού και σύγχρονου φλάουτου των Peter Lloyd (Σκωτία), Lisa Nelsen, Susan Milan, Jaime Martin (Αγγλία), Wil Offermans (Βέλγιο) και Robert Dick (ΗΠΑ-Αγγλία). Έχει κάνει µαθήµατα φλάουτου
µε τους Ian Clarke, Chris Hyde-Smith και Robert Dick. Παράλληλα έχει παρακολουθήσει µαθήµατα φωνητικής µε τις Mary Hamilton και Linda Hutchison (Λονδίνο), εστιάζοντας κυρίως στις τεχνικές αναπνοής µε βάση την µέθοδο ‘accent’. Έχει συµµετάσχει σε συναυλίες ηλεκτρονικής και σύγχρονης µουσικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τον τελευταίο καιρό ασχολείται µε τον αυτοσχεδιασµό και συνεργάζεται για την δηµιουργία και την ερµηνεία ηλεκτροακουστικών έργων. Επίσης συµµετέχει στο
πανευρωπαϊκό σύνολο ‘e-Wave’, και το οποίο επικεντρώνεται στην ερµηνεία σύγχρονης µουσικής για σύνολο φλάουτων και ηλεκτρονικά µέσα. Βασικό της ενδιαφέρον
είναι ο συνδυασµός της µουσικής µε την θεατρική ερµηνεία καθώς επίσης και η ενσωµάτωση φωνητικών τεχνικών διδασκαλίας στη µέθοδο διδασκαλίας και ερµηνεία του
φλάουτου.

¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ì·ÚˆÙﬁ˜ ν-1 Μικρά Μουσικά µέρη

Βασίλης Λαγός: ηλ. κιθάρα

για ηλεκτρική κιθάρα και προηχογραφηµένα µέρη µε άµεση ηλεκτρονική επεξεργασία Το έργο είναι µια µελέτη πάνω στην αλληλεπίδραση των τοπικών δοµών (ηχόχρωµα, πυκνότητες) µε την φόρµα. Αποτελείται από µικρά µέρη που παρεµβαίνουν στα
ενδιάµεσα µεταξύ των κοµµατιών µιας συναυλίας. Τα υλικά του είναι µια παρτιτούρα και κανόνες για τον κιθαρίστα, προηχογραφηµένα µέρη και άµεση ηλεκτρονική επεξεργασία. Τα προηχογραφηµένα µέρη προέρχονται από το αµέσως προηγούµενο µουσικό έργο που παίχτηκε στην συναυλία. Κατ΄ αυτό τον τρόπο αυξάνεται η απροσδιοριστία ενός µέρους του υλικού σε
αντίθεση µε τις διάρκειες, το µέρος της κιθάρας και την άµεση ηλεκτρονική επεξεργασία που είναι απολύτως προσδιορισµένα και ισχυρότερα. Η κιθάρα, χωρίς εφέ, χρησιµοποιεί ενίσχυση για να δηµιουργήσει ένα σταθερό και ισχυρό σήµα για διαµόρφωση, η επεξεργασία προέρχεται από διαδικασίες αλληλοδιαµόρφωσης (ring modulation, adaptive filtering) µεταξύ κιθάρας και ηχογραφηµένων υλικών. Η ρύθµιση των παραµέτρων που καταλήγουν στην άµεση ηλεκτρονική επεξεργασία γίνεται
µε µια προεπιλεγµένη σειρά ανά µέρος. Το έργο αυτό έχει τόσα µέρη όσα κοµµάτια έχει η συναυλία µείον ένα (ν-1) έτσι αρχίζει στο κενό µεταξύ πρώτου και δεύτερου έργου και συνεχίζει µέχρι το τέλος (τελευταίο µέρος, πολύ µικρής διάρκειας, κλείνει την συναυλία).
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στην Ελλάδα µουσική, Οικονοµικά και Ηλ. Υπολογιστές . Συνέχισε τις σπουδές του στη Γαλλία (σύνθεση, κλαρινέτο, µουσική µε υπολογιστές). Εργάσθηκε σαν προσκεκληµένος συνθέτης και ερευνητής στο IRCAM, όπου συµµετείχε στην έρευνα για την ανάπτυξη εργαλείων τεχνητής νοηµοσύνης για
χρήση στη µουσική σύνθεση . ∆ηµιούργησε και διηύθυνε µικρά µικτά µουσικά σύνολα στο χώρο της µουσικής του 20ου αιώνα µε ακουστικά όργανα και ηλεκτρονικά µέσα. Έχει διευθύνει και συµµετάσχει σαν ερευνητής σε πολλά ερευνητικά προγράµµατα που αφορούν την µουσική και ιδιαίτερα την χρήση των νέων τεχνολογιών στην
εκπαίδευση και την σύνθεση. Ήταν υπεύθυνος ερευνητικών προγραµµάτων του ΚΣΥΜΕ και συµµετείχε στην ίδρυση και τις δραστηριότητες του ΙΨΑ (Ιν. Ψυχοακουστικής)
στο Αριστοτέλειο Παν. Η κύρια συνθετική του δουλειά γίνεται για το θέατρο. Έχει συνεργαστεί µε πολλούς σκηνοθέτες σε παραστάσεις που ανέβηκαν στην Επίδαυρο
και το εξωτερικό και είναι µόνιµος συνεργάτης του Μιχαήλ Μαρµαρινού. Ένα µέρος της µουσικής του βρίσκεται στα CD «Ιστορίες αποχαιρετισµού» (1997), «Ιβάνοφ»
(1998), «Ophelia Act»(1999), «Φυγή» (2002).
                                                       

B·Û›ÏË˜ PÔ‡·˜

∏ Ì Â Ú Â ˜

κI 3:3-8

Ό άνεµος όπου θέλει πνέει, και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται, και που υπάγει, ούτως είναι πάς
όστις εγεννήθη εκ του Πνεύµατος

∏¯ËÙÈÎ¿

¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·

Σιδηροδροµικοί Σταθµοί (πραγµατικοί και φανταστικοί)

Ηχοληψία: Ανδρέας Ρούπας Τόπος: Σταθµός Μοναστηρακίου (πρωί), Σταθµός Λαρίσης (βράδυ)
Σχόλια: Πρόκειται για ένα έργο που ξεκινά από το ηχητικό περιβάλλον του σιδηροδροµικού σταθµού και προσπαθεί να το µεταµορφώσει σε κάτι άλλο*. Βασίζεται σε αντιθετικά δίπολα (πραγµατικότητα-φαντασία, φως-σκοτάδι) που αντιπαρατίθενται, επικαλύπτονται ή µεταστοιχειώνονται, συνεχώς εξελισσόµενα ή απλώς επαναλαµβανόµενα σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Το
διο το έργο είναι ένα έργο σε εξέλιξη, καθώς η πρώτη του µορφή δηµιουργήθηκε το 1997 και η εκδοχή που παρουσιάζεται
σήµερα είναι η τρίτη (2003). Αν τα παραπάνω ακούγονται λίγο ηρακλείτια, δεν λείπει ωστόσο και µια ταοϊστική απόχρωση.
Σηµασία έχει η ροή: φανταστείτε το έργο σαν ένα ποτάµι που στο τέλος χύνεται στον ωκεανό. Τα τρένα είναι απλώς η αφορµή για ένα φανταστικό ταξίδι.
* Παραφράζοντας τον Χένρι Μίλερ: "Ο καλλιτέχνης θέλει απλώς να µεταµορφώσει τον κόσµο σε ένα µέρος όπου θα µπορεί
να ζει τις φαντασιώσεις του µε ηρεµία".
Ο Βασίλης Ρούπας γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε σύνθεση στο Ελληνικό Ωδείο και είναι µέλος του Ελληνικού Συλλόγου Συνθετών Ηλεκτροακουστικής Μουσικής

¢·Ó¿Ë ÃÔÓ‰ÚÔ‡ Κάποιος ανάµεσα µας
Γεννήθηκε το 1984 στη Θεσσαλονίκη. Παρουσίασε ζωγραφική σε ατοµική έκθεση το 1994 (Θεσσαλονίκη). Συµµετείχε σε διάφορες οµαδικές εκθέσεις µε κόµιξ, οπτική ποίηση και φωτογραφία (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Φλωρεντία κ.α.) Με µουσική συµµετείχε στο φεστιβάλ Mediaterra 2001 (Αθήνα και αλλού). ∆ηµοσίευσε Το Άλλο Κόµιξ (Θεσσαλονίκη, 1999). Επίσης κόµιξ στο περιοδικό Νέο επίπεδο, τ. 17, χειµ. 1993-94.
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Kώστας Στρατουδάκης 1 ... "Nοηµο+e"
Studio 19 2 Ψάρι
Oµάδα Συνθετών του K.ΣY.M.E. 3 32 Επιγράµµατα δι' Oκτώ
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... "Nοηµο+e"

Eίναι ένα κοµµάτι από τον κύκλο "Nοηµο+e"
<το κοµµάτι εκτελείται από τον Θόδωρο Ζιούτο>
Γεννήθηκε στην Aθήνα. Σπούδασε µουσική (πιάνο και κιθάρα) στα ωδεία Eθνικό και Aπολλώνιο, σκηνοθεσία στη σχολή κινηµατογράφου Σταυράκου και πληροφορική
στο ΕΛΚΕΠΑ και στην Control Data. Συνέχισε τις σπουδές του στο Λονδίνο. Eργάζεται σαν συνθέτης (έργα για µικρά σύνολα, ηλεκτροακουστική µουσική τραγούδια και
µουσική για φιλµ) σαν σκηνοθέτης (ET1, NET και ιδιωτικά κανάλια). ∆ιδάσκει στη σχολή κινηµατογράφου Σταυράκου τη δεκαετία 1989-1999. Tο 1999 οργανώνει σύγχρονο στούντιο πολυµέσων για τις εφαρµογές της νέας τεχνολογίας στην τέχνη. Έχει παράλληλα οργανώσει και πραγµατοποιήσει σεµινάρια πάνω στα πολυµέσα σε συνεργασία και µε επιδότηση της ευρωπαϊκής κοινότητας, αναπτύξει εφαρµογές λογισµικού και πολυµέσων και συµµετάσχει και βραβευθεί σε διάφορες διοργανώσεις στην
Eλλάδα και το εξωτερικό.

Studio 19

Ψάρι

Οπτικό-ακουστικό εισαγωγικό κοµµάτι µιας µεγάλης ενότητας που αποτελείται από ένα µεγάλο αριθµό οπτικών, ηχητικών και
µουσικών υλικών της οµάδας παραγωγής του Studio 19. Η τεχνολογία αναπαραγωγής βασίζεται στο Video DVD. Ο ήχος
αναπαράγεται µε το σύστηµα 5.1 Surround
Οπτική σύνθεση: Studio19 & MMT19
Υποβρύχιες λήψεις: Β.Κουντούρης – Κ.Μπώκος
Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας: Vidicon – MMT19
Παραγωγή: S19 Production Team 2003
Βασίλης Κ. Κουντούρης – Κώστας Ι.Μπώκος Οµάδα Ήχου που ασχολείται µε την σύνθεση, ηχογράφηση, το σχεδιασµό, την επεξεργασία και την παραγωγή µουσικών και ηχητικών υλικών για παραστάσεις, δισκογραφία, πολυµέσα (multimedia), ηχητικές εγκαταστάσεις. Έχει συνεργαστεί µε διάφορους φορείς σε ερευνητικά προγράµµατα και ειδικές ηχητικές εφαρµογές όπως: Παγκόσµιο Συνέδριο Μουσικής Πληροφορικής (I.C.M.C '97), Εκθεση "Ωρες Βυζαντίου" (Βυζαντινό Μουσείο Αθήνας 10/20011/2002) κ.α. Έχει κάνει ηχητικούς σχεδιασµούς σε παραστάσεις όπως "Ενός λεπτού σιγή", "Τα παραµύθια των αδελφών Γκρίµ", "∆ΡΑΚΟΥΛΑΣ" της Οµάδας Εδάφους,
"ΑΙΑΣ" Σοφοκλή µε το Κ.Θ.Β.Ε., "Οιδίπους Τύραννος" Σοφοκλή µε το Εθνικό Θέατρο. Εχει κάνει µουσική και ηχητικές συνθέσεις για πολυµέσα (multimedia), εικαστικές εγκαταστάσεις όπως εγκατάσταση "Breathe…". (∆.Στράτου) στο πλαίσιο της «Valencia Biennial» (13/6/2001), εγκατάσταση «Κόρες του Ρήνου» της Βασιλικής Τσεκούρα στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (18/6/2002). Εγκατάσταση στην 8η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας (8/9/2002) στην Ελληνική συµµετοχή µε τίτλο «
Αθήνα 2002: Απόλυτος ρεαλισµός ». Εχει κάνει µουσική και ηχητικές συνθέσεις για πολλές παραστάσεις, επίσης έχει κάνει ειδικό ηχητικό σχεδιασµό, σύνθεση ήχου
και µουσικής σε συνεργασία µε τον Γ.Μουλουδάκη για την ταινία «ΦΑΟΥΣΤ» του Φ.Β.Μουρνάου (1926), στο πλαίσιο των εκδηλώσεων "Greece in Britain", πρώτη ζωντανή εκτέλεση από το Studio 19 και τον Γ.Μουλουδάκη στο «Royal Festival Hall-Purcell Room- London» τον ∆εκέµβριο του 2000.

32 ∂ÈÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰È' OÎÙÒ Oκτώ σύντοµα έργα για φωνές µαγνητοταινία και προβολές

Πρώτη εκτέλεση

Μουσική: Στέφανος Βασιλειάδης, Παναγιώτης Βελιανίτης, Άκης ∆αούτης, ∆ηµήτρης Καραγεώργος, Κώστας Μαντζώρος, Λεωνίδας Σακελλαρίδης, Πέτρος Φραγκίστας, Παναγιώτης Τσαγκαράκης, Νίκος Χαριζάνος. Εικαστική δηµιουργία: Μιχάλης Αρφαράς. Συµµετέχουν οι ηθοποιοί: Γιώργος Γιανναράκος, Μαργαρίτα Βαρλάµου. Video artist :
Μαρία Μιτζάλη

Η ιδέα γεννήθηκε όταν ο χαράκτης Μιχάλης Αρφαράς, πρότεινε την οργάνωση µιας παράστασης, πάνω σε 32 του έργα, εµπνευσµένα από ισάριθµα αρχαιοελληνικά επιγράµµατα. Έτσι, οκτώ συνθέτες συνεργάστηκαν στο στήσιµο µιας ραψωδίας
µε 16 σπονδυλωτά τµήµατα που, παρουσιάζουν σε αντίδροµη τροχιά – σαν σε καθρέφτη-, τη δουλειά του κάθε συνθέτη.
Η σειρά των συνθετών σε αλφαβητική - εποµένως τυχαία - και αντίστροφη διαδοχή είναι : Στέφανος Βασιλειάδης, Παναγιώτης Βελιανίτης, Άκης ∆αούτης, ∆ηµήτρης Καραγεώργος, Κώστας Μαντζώρος, Λεωνίδας Σακελλαρίδης, Πέτρος ΦραγκίσταςΠαναγιώτης Τσαγκαράκης, Νίκος Χαριζάνος και, Νίκος Χαριζάνος, Πέτρος Φραγκίστας- Παναγιώτης Τσαγκαράκης, Λεωνίδας
Σακελλαρίδης, Κώστας Μαντζώρος, ∆ηµήτρης Καραγεώργος, Άκης ∆αούτης, Παναγιώτης Βελιανίτης, Στέφανος Βασιλειάδης.
Αντίθετα η σειρά των επιγραµµάτων, ήταν ήδη προαποφασισµένη από τον εικαστικό δηµιουργό. Σίγουρα πρόκειται για αυτόνοµες συνθέσεις, που διατηρούν την ιδιαιτερότητα γραφής του κάθε δηµιουργού. Υπάρχουν, εν τούτοις, κάποια συνεκτικά στοιχεία που πείθουν, ελπίζουµε, για τη συγγένεια µεταξύ τους : το κοινό θέµα και η προβολή των 32 έργων του Αρφαρά πρώτα, και έπειτα η επάνοδος του γνώριµου, από την πρώτη «κατάθεση», ύφους του κάθε συνθέτη. Πολλοί από τους
συνθέτες άντλησαν το αρχικό τους υλικό από τα ίδια τα επιγράµµατα που αναλογούσαν στον καθένα. Έτσι, το έργο του Βασιλειάδη βασίζεται στην «ανάγνωση» των επιγραµµάτων «του», από 24 προηχογραφηµένα φωνήµατα του ελληνικού αλφαβήτου
από τον συνθέτη Λεωνίδα Σακελλαρίδη, κατανεµηµένα σε τέσσερις επάλληλες κλίµακες εξατονικές (whole tone). Εξ’ άλλου,
στο έργο του Κώστα Μαντζώρου, «µετέχει» η φωνή του ηθοποιού Γιώργου Γιανναράκου. Επίσης το έβδοµο κατά σειρά έργο, που δούλεψαν µαζί ο Πέτρος Φραγκίστας και ο Παναγιώτης Τσαγκαράκης, βασίζεται στις πολλαπλές αναγνώσεις των επιγραµµάτων «τους» από την ηθοποιό και χορεύτρια Μαργαρίτα Βαρλάµου. Tο έργο του ∆ηµήτρη Καραγεώργου βασίζεται σε υλικό της πολυαγωγίας (UPIC) του Ιάννη Ξενάκη και σε ήχους ανθρώπινης φωνής που ΄παράγονται µε τεχνικές αρµονικών (overtones) και άλλες. Η επεξεργασία και δηµιουργία έγινε µε το πρόγραµµα Logic. Πέραν της µετάδοσης της µουσικής και προβολής των εικόνων, στην όλη παράσταση µετέχει µε τραγούδι και σκηνική δράση ο Λεωνίδας Σακελλαρίδης
και η φωτογράφος και video-artist Μαρία Μιτζάλη που, µε τις «εικονοκλαστικές» της παρεµβάσεις, πλουτίζει το εικαστικό περιβάλλον της παράστασης. Τέλος και τα οκτώ έργα γράφτηκαν ειδικά για τη 2η Συνάντηση Συνθετών Ηλεκτροακουστικής
Μουσικής, που θα πραγµατοποιηθεί στην Κέρκυρα στις 26 Οκτωβρίου 2003, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του συνθέτη
και καθηγητή στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο, Ανδρέα Μνιέστρη.
Μιχάλης Αρφαράς Ο Μιχάλης Αρφαράς είναι από το 1989 τακτικός καθηγητής της χαρακτικής στο πανεπιστήµιο του Χίλντεσχαϊµ στο Ανόβερο. Έχει τιµηθεί µε πολλές
διεθνείς διακρίσεις για το χαρακτικό του έργο και είναι πολύ γνωστός κυρίως για τη χρήση νέας τεχνολογίας τόσο στη χαρακτική, όσο και στο χώρο του κινηµατογράφου και του πειραµατικού video. Eκπροσώπησε την Ελλάδα στην παγκόσµια έκθεση EXPO 2000, στο Ανόβερο και έχει συµµετάσχει στα πιο σηµαντικά Ευρωπαϊκά Φεστιβάλ Πειραµατικού Κινηµατογράφου.
Μαργαρίτα Βαρλάµου Απόφοιτος του τµήµατος Μουσικού Θεάτρου του Professional Actors Conservatory του RSC, Καλιφόρνια. Συµµετοχή σε παραστάσεις : «Transit»
– Θέατρο Τέχνης, «Σκουπίδια» του Γ. Ξανθούλη – Αθήναιον,. «Πέερ Γκύντ» – Εθνικό Θέατρο, «Λυσιστράτη» – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, «Ορέστεια» - Εθνικό Θέατρο, «Μαντζουράνα» - ∆Η.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας, «Άµλετ Β΄» - Νέο Ριάλτο κ.α..
Στέφανος Βασιλειάδης (Παρανέστι ∆ράµας, 1933) Από τα παιδικά του χρόνια, στη ∆ράµα, µαθήτευσε στην ευρωπαϊκή (µε τον Γ. Ναλπαντίδη) και την Βυζαντινή µουσική (µε τον Αθ. Κωνσταντινίδη). Αργότερα ήρθε στην Αθήνα, όπου παρακολούθησε ανώτερα θεωρητικά και νεώτερα συστήµατα σύνθεσης στο Ελληνικό Ωδείο (µε την
Ουρ. Ιωαννίδου (1951-55) και στη συνέχεια µε τον Γ. Α. Παπαϊωάννου (1955-62). Από το 1956 αρχίζει η µακρόχρονη θητεία του στο θέατρο (υπεύθυνος µουσικός στο
Κρατικό Θέατρο Βορείου. Ελλάδος [ΚΘΒΕ, 1961-68] και αργότερα, στο Εθνικό Θέατρο, 1968-78). Από τη δεκαετία του ‘70 επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην ηλεκτροακουστική µουσική, διαµορφώνοντας µια δική του οπτική για τη σύνθεση. Ονοµάζει τη µουσική του «ιδεογραφική», υπονοώντας ότι οι «ιδέες» (καταστάσεις, αντικείµενα,
αρχετυπικές µνήµες, συναισθήµατα), που αποτελούν τον πρωταρχικό κόσµο του συνθέτη, πραγµατώνονται σε ηχητικά-µουσικά µορφώµατα (δίκην «ιδεογραµµάτων»-συµβόλων). Μέσα σ’ αυτό το πνεύµα γράφει 9 ηλεκτροακουστικά και πολύτεχνα έργα και µουσική για 18 αρχαίες τραγωδίες και για 35 έργα του κλασικού και νεώτερου δρα-
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µατολογίου που παίχθηκαν σε ελληνικές και διεθνείς διοργανώσεις (Επίδαυρο, αρχαία θέατρα ανά την Ελλάδα, Ιαπωνία, Ευρώπη, Αµερική). Έχει γράψει πάνω από 100
-µε ελληνότροπα στοιχεία παιδικά τραγούδια. Πολύ νωρίς συνειδητοποίησε τα σοβαρά προβλήµατα της µουσικής παιδείας στον τόπο µας, την οποία υπηρετεί από πλήθος θέσεων ως δάσκαλος, δηµιουργός και εισηγητής µιας πολύτεχνης αισθητικής παιδείας. Έχει ασχοληθεί µε την ηχητική «χαρτογράφηση» της Ελλάδας (καταγραφή ηχητικού και µουσικού υλικού ανά περιοχές) και έχει κάνει πολλές εκποµπές (στην ΕΡΑ) παρουσίασης της έντεχνης µουσικής καθώς και θεµάτων µουσικής παιδείας. Εισηγητής του αναλυτικού προγράµµατος του Υπ. Παιδείας για την µουσική εκπαίδευση στα Γυµνάσια και την Α’ τάξη του Λυκείου και ήταν επικεφαλής της οµάδας συγγραφής των αντίστοιχων βιβλίων του ΟΕ∆Β. Ήταν εκ των ιδρυτών του θεσµού των Μουσικών Σχολείων και πρώτος Πρόεδρος της καλλιτεχνικής επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας. ∆ιετέλεσε καθηγητής επί συµβάσει στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών (1991-94) και διδάσκει στο Πανεπιστήµιο Πατρών από το
2002. Είναι διευθυντής του Κέντρου Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας (1979), Πρόεδρος του Ιδρύµατος Χουρµουζίου-Παπαϊωάννου (2000), Πρόεδρος της Στέγης Ελληνικών
Χορωδιών (2002) και µέλος των ∆.Σ. του ΕΣΣΥΜ, του Ελληνικού Μουσικού Κύκλου και της Εταιρείας Φίλων Σκαλκώτα.
Παναγιώτης Bελιανίτης Συνθέτης. Μαθήτευσε κοντά στους Θ. Αντωνίου, Χ. Ξανθουδάκη και Στ. Βασιλειάδη. Από το 1986 συµµετέχει µε έργα πολύτεχνα, ηλεκτρονικά, µεικτά (για όργανα και ηλεκτρονικά µέσα), σε συναυλίες σύγχρονης µουσικής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό : Φεστιβάλ «Πάνεµος», ∆ηµήτρια, ξενόγλωσσα Ινστιτούτα, Φεστιβάλ πολύτεχνης έκφρασης στο θέατρο «Αιξωνή», στις γκαλερί σύγχρονης τέχνης Ι. Τούντα και «Εύµαρος» στο Ευρωπαϊκό Κέντρο ∆ελφών, στο Πανεπιστήµιο
Αθηνών στα πλαίσια της Παγκόσµιας Ολυµπιάδας Πληροφορικής, στις Παγκόσµιες Ηµέρες Μουσικής στη Bourges κ.α. Έχει συνεργαστεί µε τους σκηνοθέτες Θ. Τερζόπουλο (Πέρσες, Ηρακλής Μαινόµενος, Βάκχες) και Ν. Αρµάο (Επτά επί Θήβας). Είναι µόνιµος συνεργάτης του Κέντρου Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας. Έχει ειδικευτεί στο σύστηµα σύνθεσης της Πολυαγωγίας (UPIC) του Ι. Ξενάκη. Εισηγήθηκε την ειδικότητα της «Μουσικής Τεχνολογίας» στα Ι.Ε.Κ. και έχει συγγράψει το «Λεξικό Μουσικής» (εκδ.
Πατάκη)
Άκης ∆αούτης (Αθήνα, 6-10-60) Γιος του ιατρού Βασιλείου ∆αούτη από το Πελόπιο της Αρχαίας Ολυµπίας και της Μαρίας το γένος Αρώνη από την Αθήνα. Σε ηλικία
15 ετών άρχισε µαθήµατα κλασικής κιθάρας. Απεφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών το 1979. Το 1980 πήγε για πανεπιστηµιακές σπουδές στις Η.Π.Α. (πτυχίο φυσικοχηµείας, 1983, College of Wooster, Ohio). Παράλληλα σπούδασε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, µαθηµατικά, θεωρία µουσικής τζαζ και πήρε µαθήµατα κλασικής κιθάρας από
τον Αντρέι Μεντζούκωφ. Το 1984 εγγράφηκε στο Πανεπιστήµιο του Οχάιο όπου µελέτησε σύνθεση ηλεκτρονικής µουσικής µε τον Μαρκ Φίλιπς. Από το 1986 εργάζεται
στο σύστηµα της Πολυαγωγίας. Το πρωτο του έργο, Crystal Forest (Κρυστάλλινο δάσος) για µαγνητοταινία είναι φτιαγµένο στο σύστηµα της πολυαγωγίας (UPIC) του
ΚΣΥΜΕ και έχει ως αρχική πηγή ήχους κρυστάλλων. Η επόµενη σύνθεση του, Solar Rain (Ηλιακή βροχή,1987) παρουσιάστηκε στο 15ο Φεστιβάλ ηλεκτρονικής µουσικής, στην Μπουρζ (Bourges) της Γαλλίας και το 1988 το έργο του Into the Light προκρίθηκε από την διεθνή επιτροπή για τις Παγκόσµιες Μουσικές Ηµέρες 1988 του Χονγκ-Κονγκ. Παράλληλα µε την ηλεκτρονική µουσική έχει γράψει τραγούδια σε ύφος φανκ, ροκ και ρέγκε αλλά και µουσική για θέατρο και κινηµατογράφο (K. Γιάνναρη,
From the Edge of the City, One Day in August).
Γιώργος Γιανναράκος Απόφοιτος της Σχολής Εθνικού Θεάτρου. Εµφανίσεις στο θέατρο και την τηλεόραση. Τα τελευταία χρόνια, ασχολείται µε παραστάσεις που έχουν
ως αφορµή την ποίηση. Εργάζεται ως δηµοσιογράφος στην ΕΡΤ (ΝΕΤ, 105.8) µε αντικείµενο πολιτιστικά θέµατα.
∆ηµήτρης Kαραγεώργος (Αµφιλοχία, 1960) Κατά την εφηβεία του, εγκατεστηµένος στα Γιάννενα, πήρε µαθήµατα πιάνου από τη Νίνα Νικολάεβνα. Αργότερα, πήγε στην
Αθήνα, όπου παρακολούθησε µαθήµατα θεωρητικών στο «Ορφείο Ωδείο» µε τον Αµ. Αµαραντίδη. Το 1986 συµµετείχε στο τµήµα ηλεκτρονικής µουσικής του Ωδείου «Αθήναιον» µε καθηγητές τους Στεφ. Βασιλειάδη, ∆. Καµαρωτό και Χ. Ξανθουδάκη, µε τον οποίο συνέχισε και µαθήµατα θεωρητικών. Ακόµη, παρακολούθησε σεµινάρια µε τους
Γ. Ξενάκη (∆ελφοί) και Θ. Αντωνίου (∆ήµος Αθηναίων). Στα έργα του ερευνά τις δυνατότητες εφαρµογής σύγχρονων τεχνικών σε συνδυασµό µε λαϊκά όργανα και ηλεκτρονική µουσική (Απόφαση Ι και ΙΙ, για µαντούρα και µαγνητοταινία, 1990_ Ήθος ανθρώπω δαίµων, για τσαµπούνα και ηλεκτρονική µουσική, 1990-91). Έχει λάβει µέρος
στις Μπιενάλε Θεσσαλονίκης (1986) και Βαρκελώνης (1987). Είναι τακτικός συνεργάτης και υπεύθυνος των µουσικών αρχείων του Κέντρου Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας
(ΚΣΥΜΕ). Επίσης συνεργάτης της Κρατικής Τηλεόρασης (ΕΡΤ). Άλλα έργα του: Τριάς, για 3 κρουστά, 1986 - Για τον Αγαµέµνονα, 1987-∆ιακυµάνσεις, µουσική για τον Η/Υ
UPIC (Πολυαγωγία), 1988- Luscinia Megarhynchos, για ηλεκτρικό πιάνο, 1989- Ερίγηρυς (ερι-γηρύω: εκβάλλω φωνή δυνατά), για το πολύχορδο του γλυπτού θεάτρου «Αιξωνή» της Ν. Γκόλαντα, 1993 - Επάργυρον, για 2 αφηγητές και κρουστά, Ηρώδειο, 1994 - Όραµα, για βιολοντσέλο και ηλεκτρονική µουσική, 1995, κ.α.
Kώστας Mαντζώρος Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Σπούδασε ανώτερα θεωρητικά της µουσικής µε τον Γιάννη Ιωαννίδη, τον Χάρη Ξανθουδάκη και τον Στέφανο Βασιλειάδη και πιάνο µε τον Michel Bischel. Παρακολούθησε το τµήµα Ηλεκτροακουστικής Μουσικής του Ωδείου Athenaeum. Είναι µέλος του Κέντρου Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας και µέλος του ∆.Σ. του Ιδρύµατος Χουρµουζίου –Παπαϊωάννου. Έχει γράψει έργα ηλεκτροακουστικής µουσικής και µικτά έργα. Συνθέσεις του έχουν παιχτεί
σε διεθνείς και ελληνικές διοργανώσεις.
Mαρία Mιτζάλη Γεννήθηκε στις 21.8.1976, ηµέρα Σάββατο. Είναι Λέων µε ωροσκόπο Σκορπιό και τη Σελήνη στην Παρθένο. Αγαπάει το νερό, φοβάται τα ύψη. Κύρια απασχόλησή της είναι η καταγραφή της πραγµατικότητας µε σκοπό τη δηµιουργία προσωπικών διαχρονικών µύθων.
Λεωνίδας Σακελλαρίδης Γεννήθηκε στη Ρόδο το 1978. Σπούδασε βιολί µε τον κ. Βατικιώτη και την Ξένη Έµνερ Παπαχαλκίτου (πτυχίο βιολιού) και θεωρητικά (πτυχίο
αρµονίας) µε την κ. Άννα Μιχαλάκη. Συνέχισε τις σπουδές του στη Μ. Βρετανία (Hull, Manchester). Πτυχιούχος Bachelor και Master στη µουσική σύνθεση. Έργα του έχουν παιχτεί από την ορχήστρα του BBC στην Αγγλία, τις Πανεπιστηµιακές σχολές του Hull και του Manchester καθώς και από άλλα µικρότερα σύνολα. Παράλληλα
σπουδάζει κλασικό τραγούδι µε την Μέχτιλντ Σταµατάκη και φούγκα µε τον Γ. Αραβίδη.
Παναγιώτης Tσαγκαράκης (Αθήνα, 1975) Ολοκλήρωσε πενταετείς σπουδές στην Αγγλία στο Πανεπιστήµιο του Salford, (Manchester) στον τοµέα µηχανικής ήχου – Αudio
Τechnology (1993-1998). Εργάστηκε ως σχεδιαστής ακουστικής στη NOKIA MOBILE PHONES R&D Στη Φινλανδία (1999-2000). Είναι τεχνικός συνεργάτης του Κέντρου
Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας.
Πέτρος Φραγκίστας Παρακολούθησε ανώτερα θεωρητικά µε τους Στ. Βασιλειάδη και Μ. Bichsel. Πιάνο µε τον M. Bichsel και Κ. Μαραγκουδάκη. Συνεργάζεται από το
1987 µε το Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας και από το 1999 µε το Ίδρυµα Χουρµουζίου Παπαϊωάννου. Επίσης από το 1995 συνεργάζεται µε την οµάδα χορού
«ΧΟΡΙΚΑ» της Ζουζούς Νικολούδη. ∆ίδαξε στο ωδείο Ευµουσία και στα Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ. Συνεργάστηκε µε την Ελληνική Ραδιοφωνία και το Α’ Πρόγραµµα και είναι µέλος
των επιτροπών του Ο.Ε.Ε.Κ. Έχει γράψει µεταξύ άλλων έργα για µαγνητοταινία: ∆οκίµιο, Γκαλερί «Εύµαρος», Θεσσαλονίκη, «∆ηµήτρια». For Spring, Kanissin, Ηρώδειο
1994, σε συνεργασία µε Κύπριους Συνθέτες. Αδιαλείπτως, (µουσική για το βίντεο) της Πανδώρας Μουρίκη, Ιόνιο Πανεπιστήµιο, Βουκουρέστι. Επίσης συµµετείχε στο αφιέρωµα για τον Κ. Καβάφη ¨ Κατά τις συνταγές αρχαίων Eλληνοσύρων µάγων ¨ Γκαλερί Άλεκτον 2003.
Nίκος Xαριζάνος(1969) Σπούδασε Αρµονία και Αντίστιξη στο Εθνικό Ωδείο µε καθηγητή τον Σ.Κλάψη. Συνέχισε τις σπουδές του στην Αντίστιξη, Φούγκα, Σύνθεση και
Ενορχήστρωση µε καθηγητή τον Χ.Λαµπριανίδη. Παράλληλα σπούδαζε κλασική κιθάρα µε την Ε. Φάµπα και κιθάρα Φλαµένκο µε τον Π. Πλιάκα. Στη συνέχεια απέκτησε Μεταπτυχιακό τίτλο στη Σύνθεση (MusM) από το Πανεπιστήµιο του Μάντσεστερ µε καθηγητές τον Prof. J. Casken και τον Reader G.Poole. Έργα του έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα ευρωπαϊκά κράτη, όπως στην Αγγλία, στην Ουαλία, στη Ρουµανία, στην Ουκρανία και στην Ελλάδα Έχει επίσης συνθέσει µουσική για θέατρο σε
Ελλάδα και Αγγλία και για ντοκυµαντέρ που παρουσιάστηκε από την Ελληνική και Κυπριακή Τηλεόραση. Είναι µέλος των ∆ιεθνών Οργανισµών Living Composer Project
και Cadenza Music Organization. Τα έργα του για πιάνο κυκλοφορούν από την Da Capo Music Ltd.

Γενικός Συντονισµός

Aντρέας Mνιέστρης
Υπεύθυνος Ήχητικής Εγκατάστασης

Φίλιππος Θεοχαρίδης
Τεχνική Υποστήριξη

Νικόλας Βαλσαµάκης, Νίκος Σταυρόπουλος, Αποστόλης Λουφόπουλος
Επιµέλεια Φωτισµού

Ακης ∆αούτης, Μυρτώ Κορκοκίου
Οργάνωση και ∆ηµόσιες Σχέσεις
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Γεωργία Ζερβού
Επιµέλεια Προγράµµατος

Μάρκος Λέκκας
Σχεδιασµός Αφίσας,Προγράµµατος, Ιστοσελίδων

Simona Sarchi
Eυχαριστούµε
-- όλους τους εκτελεστές και συνθέτες που συµµετείχαν στη σειρά αυτών των εκδηλώσεων,
για την αφιλοκερδή τους συµµετοχή στις εκδηλώσεις αυτής της διοργάνωσης
-- τον κ. Γιάννη Σφήκα, φύλακα της Ιονίου Ακαδηµίας, για την βοήθειά του στην τοποθέτηση
των ηχείων και την ρύθµιση του φωτισµού
-- τους φοιτητές του Τ.Μ.Σ. Αρχοντή Θεογιάννη, Χρήστο Ζάχο, Σωτήρη Κωστούρο, Γιάννη Τζώρτζη και Χρήστο Νικολάου για την βοήθειά τους στην µεταφορά και τοποθέτηση του εξοπλσµού
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