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" "     ... θεραπεύει με τη βελούδινη φωνή της
     ψυχές και συστήνει την ελληνική

    παραδοσιακή μουσική στο φιλόμουσο
 -   ...ευρωπαϊκό κοινό και όχι μόνο

Aθηναïκό Πρακτορείο Ειδήσεων,Θεσσαλονίκη, 
Μάιος 2015

‘

T  ι είπαν  ‘       Τα τραγούδια της ακούγονται σαν μυστηριώδη
        (...)  παραμύθια που έρχονται από την άκρη του κόσμου Η

   ,   γεμάτη φωνή της τραγουδίστριας ριζωμένη στις
 ,     : βαλκανικές παραδόσεις είναι γνωστή στους μελομανείς

      τη βρίσκουμε μεταξύ άλλων στο δίσκο ΄Les plus belles 
berceuses du monde’...       Ρυθμοί των Βαλκανίων και ινδική ράγκα

.    ’.ακούγονται Το αποτέλεσμα είναι ανατριχιαστικό

Franpi Barriaux / Citizenjazz, Παρίσι, 
Νοέμβριος 2015

‘     Γνωστή σαν μέλος του Trio Tzane,  η
   ελληνίδα Ξανθούλα Ντακοβάνου
      προτείνει στο κοινό ένα πρώτο προσωπικό

    . δίσκο ιδιαίτερα ευχάριστο στην ακρόαση
      Η κρυστάλλινη και ιδιαίτερη φωνή της

    (...) συνοδεύεται από ανατολίτικα όργανα
  , Ακούγονται πρωτότυπες συνθέσεις
     παραδόσεις της Ηπείρου ή κλασσική

      μουσική της Βορειας Ινδίας και ποιήματα
.     αγάπης Μια φίνα συνάντηση μεταξύ
     ρυθμών και μουσικών δρόμων της

     ελληνικής παραδοσιακής και της ινδικής
 ’κλασσικής μουσικής

Franz Minh Raibourg / Trad magazine, Παρίσι, 
Ιούλιος 2015

     Μετά από μια απόδραση στα
   Βαλκάνια με το Trio Tzane,   αυτή η

   παραδοσιακή τραγουδίστρια που
    προέρχεται από το σμυρνέικο

  ‘   ρεμπέτικο ρίχνει γέφυρες΄ μεταξύ
  ,    Ελλάδας και Ινδίας με το μουσικό

 σύνολο nassaΑ  ( ,  σαντούρι λαούτο
,    ρεμπάμ πέρσικα κρουστά και

 ) :   φλάουτο μπανσούρι ένα ρεπερτόριο
   αποτυπωμένο στο δίσκο ‘La Dame et la 

Barque’,      που κάνει ακόμα πιο μοναδική
    τη χρωματισμένη από μεσαιωνικούς

  ’ήχους φωνή της

Anne Berthod / Télérama, Παρίσι, 
Μάιος 2015



H K   υρά κι η Bάρκα 
    μουσική σύμπραξη Ελλάδας και Ινδίας

'H K    B '      υρά κι η άρκα είναι η τελευταία δισκογραφική δουλειά της Ξ  ανθούλας
Ν ,         τακοβάνου ελληνίδας τραγουδίστριας και συνθέτη με διεθνή καριέρα και

       .  -  δισκογραφία και έδρα το Παρίσι τα τελευταία χρόνια Συνδυάζει νεο παραδοσιακές
       ,  συνθέσεις που χαρακτηρίζουν την πορεία της ελληνίδας τραγουδίστριας με

    ,     πρωτότυπες ενορχηστρώσεις από παρασοδιακά ελληνικά ινδικά και περσικά όργανα
    . που μας μεταφέρουν στην Ανατολή

Bίντεο  

  Ξανθούλα Ντακοβάνου
- "    " Η Βάρκα της λήθης
Official clip  άλμπουμ
"H K    B " υρά και η άρκα
(2015)

Xanthoula Dakovanou -
"Feggaraki mou" 
live@France Musique Radio
album "La Dame et la Barque" 
(2015)

Kλικ εδώ

Xanthoula Dakovanou / Anassa 
live @ Ermitage, Paris 
album "La Dame et la Barque" 
(2015)

Kλικ εδώKλικ εδώ

http://www.youtube.com/watch?v=9k5zGthEuOg
https://www.youtube.com/watch?v=EOsBRAGKe60
http://www.dailymotion.com/video/x2q5nqx


    ,      Η Ξανθούλα Ντακοβάνου είναι τραγουδίστρια στιχουργός και συνθέτης με διεθνή
,        δισκογραφία μέλος της γαλλικής εταιρίας συνθετών και στιχουργών SACEM.   Ασχολείται με

     ,      το ρεπερτόριο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής της βαλκανικής μουσικής αλλά και
    . των μουσικών παραδόσεων της Μεσογείου

      Μεταξύ Παρισίου και Αθηνών από το 2005 ως το 2015,     συμμετέχει σε μουσικά σύνολα
              μουσικών του κόσμου σε Ελλάδα και Γαλλία κι έχει εμφανιστεί σε φεστιβάλ και συναυλίες

 , , , , , , ,     σε Ελλάδα Γαλλία Ισπανία Ιταλία Ιρλανδία Τουρκία Βουλγαρία Ισραήλ και μεταξύ άλλων
 στο Théâtre du Châtelet     και το θέατρο της Unesco        στο Παρίσι και τη Ρωμαική Αγορά των

. Αθηνών

         (Έχει συμμετάσχει σε εκπομπές στην ελληνική και γαλλική τηλεόραση ΕΤ2, la boîte à musique 
de J.F.Zygel)       αλλά και το ραδιόφωνο σε Ελλάδα (KOSMOS, Φωνή της Ελλάδας, ET2, ET3), 

 Γαλλία (France Musique, France Inter, RFI, France 2),   . Τουρκία και Βουλγαρία

      Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς μουσικούς της world, jazz      και κλασσικής σκηνής όπως οι
Armand Amar, Richard Galliano, Ballaké Sissoko, Vincent Segal, Jean-François Zygel . .κα

        (Trio Tzane-Gaïtani/Έχει εκδώσει δύο προσωπικούς δίσκους με διεθνή κυκλοφορία  Naïve, 
Paris, 2010  La Dame et la Barque/και Quart de Lune, Paris, 2015),     κι ως καλεσμένη τραγουδίστρια

   έχει συμμετάσχει σε 9       δισκογραφικές δουλειές μεταξύ των οποίων το soundtrack  της
  ταινίας του Yann Arthus-Bertrand «Mediterranean, A sea for all» (France 2)   σε μουσική Armand 

Amar, o δίσκος του Karl Zero «French Tour du Monde»,      δύο παιδικές συλλογές με παγκόσμια
 κυκλοφορία (Didier Jeunesse, 2009, 2013) κ.τ.λ. Από το 2016   .ζει στην Κρήτη

Ξ  ανθούλα Nτακοβάνου  



Trio Tzane – Gaitani 
Naive, Paris, 2010

Comptines de Miel et de Pistache 
(Guest)

Didier Jeunesse, Paris, 2009

Ras sinai project (Guest)
Global Groove Music, 
Ras Sinai Music, Israel, 
2012

Pantelis Pavlidis 
(Guest)
Evdousin, Melissa, 
Thessalonique, 2010

Fones tis Petras 
(Guest)

Apiros, Athènes, 2004

Palyrria, Electrifying Nature 
(Guest) 
 Cantini, Athènes, 2009

Yaron Pe’er, Orian (Guest)
Magda, Tel Aviv, 2007

Mediterranean, A Sea for all, 
Documentary of Yann Arthus-

Bertrand
Music by Armand Amar

january 2014, France 2

Mouk  (Voice)
Animation Film

France 5 TV, 2015

Xanthoula Dakovanou et l'ensemble 
ANASSA
La Dame et la Barque
Quart de Lune -UVM, Paris, 2015

Dισκογραφία
(2004-2015)



Guillaume Barraud 
O Guillaume Barraud
είναι μαθητής του
Hariprasad Chaurasia,
του μεγαλύτερου ινδού
φλαουτίστα bansuri.
Έχει δώσει πολλές
συναυλίες στην Ινδία
πλάι στο δάσκαλό του
και με άλλους
καταξιωμένους ινδούς
μουσικούς. Στο Παρίσι
έχει συνεργαστεί με
Αξιοθαύμαστους
μουσικούς όπως οι
Levent Yildirim, Manu
Eveno (Tryo), Erkan
Ogür & Misirli Ahmet
Hebert, Said Chraibi και
οι Caravan Trio, των
οποίων είναι ιδρυτικό
μέλος.

O  ι μουσικοί

Oυρανία Λαμπροπούλου 
Η Ουρανία Λαμπροπούλου είναι η πιο 
σηματική δεξιοτέχνης στο σαντούρι 
αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. 'Εχει 

παίξει με τους μεγαλύτερους 
ερμηνευτές παραδοσιακής μουσικής 

όπως οι Δ. Σαμίου, Χ. Αηδονίδης, Λ. 
Χαλκιάς κ.α., αλλά και με τους 

μεγαλύτερους σύγχρονους συνθέτες 
όπως οι Μ.Θεοδωράκης, Δ. 

Παπαδημητρίου, Χρ. Χάλαρης κ.α,. 
τόσο σε συναυλίες όσο και σε 
δισκογραφικές συνεργασίες.

Κengo SAITO
Ο Κengo SAITO είναι 

ιάπωνας μουσικός 
εξειδικευμένος στο 

ινδικό σιτάρ και στο 
αφγάνικο ραμπάπ. Έχει 
παίξει σε καταξιωμένες 

αίθουσες στη Γαλλία 
όπως Musée du Quai 

Branly, Musée Guimet, 
UNESCO, Arsenal Metz, 

Palais des Rois de 
Majorque κ.α. με 

διάφορα μουσικά 
σύνολα από (κλασσικά, 

jazz, world κ.α.) αλλά 
και στο εξωτερικό 

(Ινδία, Κίνα, Χονγκ-
Κονγκ, ΗΠΑ). Εμπνέεται 
από τις παραδόσεις του 

κόσμου για τις 
προσωπικές του 

συνθέσεις, που 
αποτύπωσε στον 

τελευταίο του δίσκο 
Japanistan.
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Eπικοινωνία
Ξανθούλα Ντακοβάνου
Καλλιτεχνική Διεύθυνση
dxanthoula@hotmail.com
0030 6934795926 (GR)
0033 (0)641914494 (FR)

Aρτεμις Ζενό
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
artemis.zeno@gmail.com
0030 6983311168

Xορηγοί
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