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Πρόγραμμα Σεμιναρίων

 29/07-03/08 Σύγχρονος χορός: 
Ήπειρος χώρα. Φύση και τοπική παράδοση.   
Από τον Ταξιάρχη Βασιλάκο & την Αθηνά Κυρούση - Salvucci

Πολυφωνικό Τραγούδι (20 ώρες)
Πολυφωνίες της Ελλάδας και των Βαλκανίων 
από την Ξανθούλα Ντακοβάνου

Βαλκανική Ορχήστρα (20 ώρες)
Από την Ελλάδα στα Βαλκάνια - Μουσικό Σύνολο 
από την Ουρανία Λαμπροπούλου

Κρουστά και Ρυθμοί της Κάτω Ιταλίας (9 ώρες)
από τον Gianfranco Narracci

Παραδοσιακά Κρουστά & Ελληνικοί Ρυθμοί (12 ώρες) 
από τον Αλέξανδρο Ριζόπουλο

 05-09/08 

 Χορός 

 Μουσική 

 05-09/08 

 04-06/08 

 07-09/08 



  

Σεμινάριο Σύγχρονου Χορού
Ήπειρος χώρα. Φύση και Τοπική παράδοση 
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29 Ιουλίου – 3 Αυγούστου 2019, Αγία Παρασκευή (Κεράσοβο) Κόνιτσας

Πώς μπορεί να εμπνευστεί μια δημιουργία σύγχρονου χορού από ένα χωριό 
της Ηπείρου σαν το Κεράσοβο, στα 1000 μέτρα υψόμετρο... ; 
Σε αυτό το σεμινάριο θα  συμπράξουμε σωματικά με το βουνό, την πέτρα, την 
κορυφογραμμή, το νερό, τα δέντρα αλλά και τα ηπειρώτικα τραγούδια, τους 
παραδοσιακούς χορούς και τις ιστορίες της περιοχής..Θα δουλέψουμε στη 
φύση, αλλά κι αλληλεπιδρώντας με τους ανθρώπους του χωριού. Το 
αποτέλεσμα θα είναι ένα δρώμενο-παρουσίαση στην πλατεία του χωριού σε 
σύμπραξη με τους χωριανούς.  

Ωράρια :  16:00 -19:00 καθημερινά (18 ώρες)

Συμμετοχή: 100 €

με τον Ταξιάρχη Βασιλάκο & 
την Αθηνά Κυρούση-Salvucci 

 Πληροφορίες 

0030 6938309554
 taxiarhis_v@yahoo.gr 

lutama888@hotmail.com

Εγγραφές 
mousaamke@yahoo.com

Σεμινάριο Σύγχρονου Χορού
Ήπειρος χώρα. Φύση και Τοπική παράδοση
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KERASOVO

2019



  

Ο Ταξιάρχης είναι χορευτής, χορογράφος και μουσικός. 
Σπούδασε ακκορντεόν και πιάνο από την παιδική του ηλικία 
και Μουσικολογία στο Πανεπιστημίο Αθηνών. Πήρε πτυχίο 
χορού από την Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης το 2005 
με Άριστα και λίγο αργότερα μετακομίσε στο Παρίσι, όπου 
συνέχισε τις σπουδές του ως υπότροφος του ΙΚΥ και 
εργάστηκε στο σύγχρονο και στον κλασσικό χορό, από το 
2005-2016. Στο Παρίσι μελέτησε πλάι στους τους μεγάλους 
δασκάλους Wilfride Piollet και Jean Guizerix, που τον 
βοήθησαν να γεφυρώσει τον παραδοσιακό ελληνικό χορό και 
τον ευρωπαικό χορό. Δημιούργησε δικές του χορογραφίες 
που παρουσιάστηκαν στη Γαλλία και στην Ελλάδα : Αγάπη μου 
- σόλο (2009), Το ζειμπέκικο σήμερα - σόλο (2011), All is 
One - έργο για 5 χορευτές και μουσικούς (2013), L'Emigrec - 
σόλο (2014). Χορεύει επίσης σταθερά και σε έργα άλλων 
χορογράφων, σε σκηνές και φεστιβάλ ανά την Ευρώπη : 
Richard Alston, Αντώνης Φονιαδάκης, Geraldine Amstrong, 
Haris Madafounis, Sandrine Robin κ.α. και συμμετέχει ως 
μουσικός-χορευτής σε παραγωγές της Εναλλακτικής Σκηνής της 
Εθνικής Λυρικής Σκήνής (Once, 2018-19, Σκηνοθεσία Α. 
Καραζήση). Στην Αθήνα, έχει χορέψει σε σκηνές και θέατρα 
όπως το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η Εθνική Λυρική Σκηνή, 
η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών κτλ. Ως δάσκαλος, κατέχει το 
δίπλωμα διδασκαλείας Σύγχρονου Χορού του γαλλικού 
Centre National de la Danse στο Παρίσι κι έχει διδακτική 
εμπειρία σε ενήλικες και παιδιά. Τον ενδιαφέρει η σύνδεση 
του σύγχρονου χορού με στοιχεία από τις παραδόσεις του 
κόσμου, που μελετάει (ελληνική παράδοση, γεωργιανοί χοροί, 
butoh κτλ.). Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο : 
https://www.musamusic.gr/taksiarxis-basilakos

 Αποσπάσματα από το έργο 
"L'Emigrec", την τελευταία δημιουργία 

του Ταξιάρχη Βασιλάκου 

Ταξιάρχης Βασιλάκος 

https://vimeo.com/115409482


  

H ελληνοιταλικής καταγωγής Αθηνά Κυρούση είναι απόφοιτος της 
Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης και του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα της Ιταλικής 
Φιλολογίας). Έχει χορέψει σε θέατρα και χώρους στην Αθήνα όπως 
το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, το Μέγαρο Μουσικής, το θέατρο 
Εμπρός, το Κέντρο Μελέτης και Χορού Ισιδώρας Ντάνκαν, την Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών κ.α. Από το 2013, χορεύει σταθερά σε όλες 
τις παραγωγές της ομάδας χορού Λάθος Κίνηση του Κωνσταντίνου 
Μίχου και από το 2014 είναι μέλος της ομάδας χορού της 
Αναστασίας Λύρα. Το 2017 συνεργάζεται με τον Romeo Castellucci 
για την παραγωγή '' Democracy in America '' στη Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών. Ως χορογράφος έχει παρουσιάσει τα έργα της σε 
διάφορα φεστιβάλ στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τη 
Γερμανία και την Ιταλία. Το 2015 συνιδρύει την ομάδα καλλιτεχνών 
Allopix, παίρνοντας μέρος στην Biennale του Μιλάνο 
εκπροσωπόντας τους νέους καλλιτέχνες της Ελλάδος με το έργο 
''Penduloop''.
Ως καθηγήτρια χορού, την ενδιαφέρει η χρήση και διερεύνηση 
διαφορετικών τεχνικών του χορού, όπως ο σύγχρονος χορός, η 
τεχνική Graham, το μπαλέτο και το contact improvisation, διδάσκει 
σε επαγγελματίες χορευτές και κάνει προετοιμασία μαθητών για 
εισαγωγή τους σε ανώτερες σχολές χορού. Έχει δώσει σεμινάρια σε 
όλη την Ελλάδα και στην Ιταλία.
Από το 2016 ερευνά και διαδίδει την κουλτούρα και τη μουσική της 
Κάτω Ιταλίας συμμετέχοντας στο μουσικό σχήμα TARATENSYS ως 
τραγουδίστρια και χορογράφος και εισάγει στοιχεία της κουλτούρας 
αυτής στη διδασκαλεία του σύγχρονου χορού.

Αθηνά Κυρούση-Salvucci 



  

0

Σεμινάριο
Πολυφωνίες της Ελλάδας 

& των Βαλκανίων 

Festival
KERASOVO

2019



  

05 -09 Αυγούστου 2019, Αγία Παρασκευή (Κεράσοβο) Κόνιτσας

Σε αυτό το σεμινάριο θα περιηγηθούμε αρχικά στις πολυφωνίες της 
Ελλάδας. Αφού εξερευνήσουμε την πεντατονία της Ηπείρου, τις γυναικείες 
διφωνίες της Δράμας αλλά και τις δυτικότροπες διφωνίες της 
ελληνόφωνης Κάτω Ιταλίας, θα προσεγγίσουμε συγγενικά βαλκανικά 
ρεπερτόρια όπως αυτό της αλβανικής πολυφωνίας, που μοιάζει με την 
ηπειρώτικη, ή της βουλγάρικης πολυφωνίας που αποτελεί μετεξέλιξη των 
γυναικείων διφωνιών που συναντάμε συχνά στο νότο της Βουλγαρίας. 
Τέλος θα μας απασχολήσει η νέα δημιουργία σε σχέση με την 
παραδοσιακή πολυφωνία των περιοχών αυτών.
Ρεπερτόριο, τεχνική, ύφος και μελίσματα θα αποτελέσουν αφορμή για 
τραγούδισμα.

Ωράρια :  15:00 - 19:00 καθημερινά (20 ώρες)

Συναυλία: Στο τέλος του σεμιναρίου, θα παρουσιάσουμε μέρος της 
δουλειάς μας σε μια συναυλία-γιορτή στην πλατεία του χωριού, την 
Παρασκευή 9 Αυγούστου

Συμμετοχή: 110 €

με την Ξανθούλα Ντακοβάνου 

 Πληροφορίες 

Ξανθούλα Ντακοβάνου

0030 6934 795 926
dxanthoula@hotmail.com 

 Εγγραφές 
mousaamke@yahoo.com

Σεμινάριο 
Πολυφωνίες της Ελλάδας & των Βαλκανίων 

Festival
KERASOVO

2019

https://www.youtube.com/watch?v=cfVmr54Apgs


  

Η Ξανθούλα Ντακοβάνου είναι τραγουδίστρια, συνθέτης και στιχουργός με 
διεθνή δισκογραφία στο χώρο των μουσικών παραδόσεων των Βαλκανίων 
και της Ανατολικής Μεσογείου, και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη νέα 
δημιουργία στις μουσικές παραδόσεις του κόσμου.
Μελέτησε παραδοσιακό τραγούδι στο Μουσείο Λαικών Οργάνων και με τη 
Μάρθα Φριντζήλα, βουλγάρικες φωνητικές τεχνικές με την Tzvetanka 
Varimezov, οθωμανικό τραγούδι με τον Ahmet Erdogdular; ευρωπαικό 
ρεπερτόριο μεσαιωνικής μουσικής (Centre de Musique Médievalle de Paris), 
και βυζαντινό ρεπερτόριο με τη λιβανέζα αδελφή Marie Keyrouz στο Παρίσι 
και με το Σπύρο Παυλάκη στην Αθήνα. Μεταξύ Παρισίου και Αθηνών από το 
2005, συμμετέχει σε μουσικά σύνολα σε Ελλάδα και Γαλλία - “Χαονία” 
(Πολυφωνίες ελλαδικού χώρου), “Εύδουσιν” (συνθέσεις του Παντελή 
Παυλίδη, σε αρχαία λυρική ποίηση), “Maliétès” (μουσικές Ελλάδας-Τουρκίας, 
Strasbourg), “Les Jardins de Courtoisie” (σύνολο Μεσαιωνικής Μουσικής, 
Lyon) “Comptines de Miel et de Pistache” ( μουσικές της Aνατολικής 
Mεσογείου, Paris) και ιδρύει τα μουσικά σύνολα Trio Tzane (Πολυφωνίες των 
Βαλκανίων) και Anassa (νεο-παραδοσιακές συνθέσεις πάνω στις μουσικές 
παραδόσεις Ελλάδας και Ινδίας) στο Παρίσι.
Έχει τραγουδήσει σε φεστιβάλ και συναυλίες σε Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, 
Ιρλανδία, Τουρκία, Βουλγαρία και Ισραήλ, μεταξύ άλλων στο Théatre du 
Châtelet, το θέατρο της Unesco στο Παρίσι, τη Ρωμαική Αγορά Αθηνών κ.α. 
Έχει συμμετάσχει σε εκπομπές στην ελληνική και γαλλική τηλεόραση (ΕΤ2, 
ΕΤ3, France 2, France 5l) και το ραδιόφωνο σε Ελλάδα ( KOSMOS, Τρίτο 
Πρόγραμμα), Γαλλία (France Musique, France Inter, RFI, France 2), Τουρκία 
και Βουλγαρία. Έχει μουσικές συνεργασίες με διεθνώς καταξιωμένους 
μουσικούς και συνθέτες όπως οι Richard Galliano, Ballaké Sissoko, Armand 
Amar, Vincent Segal, J-F Zygel, κ.α. κι έχει τραγουδήσει επίσης για το 
ντοκυμαντέρ "Méditerrannée, notre mer à tous" σε σκηνοθεσία Yann Arthus-
Bertrand και Michael Pitiot και μουσική Armand Amar (France 2).

Xanthoula Dakovanou et l'ensemble Anassa - La Dame 
et la Barque - Η Κυρά κι η Βάρκα, UVM, Paris, 2015 
/Mediterranean, A Sea for All (Original Soundtrack), 

Armand Amar, ParisLong Distance, 2014 / Trio Tzane – 
Gaitani, Naive, Paris, 2010 / Comptines de Miel et de 

Pistache, Didier Jeunesse, Paris, 2009

Δισκογραφία

Βίντεο

Ξανθούλα Ντακοβάνου 

https://www.youtube.com/watch?v=9k5zGthEuOg
https://www.youtube.com/watch?v=_e_Lxrn6wTU
http://www.dailymotion.com/video/x2q5nqx
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05-09 Αυγούστου 2019, Αγία Παρασκευή (Κεράσοβο) Κόνιτσας

Στο Σεμινάριο «Βαλκανική Ορχήστρα» θα ασχοληθούμε με τα 
ρεπερτόρια των διαφορετικών πολιτισμικών περιοχών της Ελλάδας και 
των γειτονικών χωρών των Βαλκανίων. Πέρα από την εκμάθηση 
επιλεγμένων παραδειγμάτων, θα δουλέψουμε πάνω στο διαφορετικό 
ερμηνευτικό ύφος της κάθε περιοχής, τη ρυθμική κι αρμονική συνοδεία, 
τη διαποίκιλση και την ενορχήστρωση.
Με βάση τα συγκεκριμένα ρεπερτόρια θα ασχοληθούμε με την 
τροπικότητα όπως αυτή εμφανίζεται στις λαϊκές μουσικές και θα 
δουλέψουμε πάνω στον αυτοσχεδιασμό.
Η συγκεκριμένη ομάδα είναι ανοιχτή σε μουσικούς όλων των οργάνων 
και τραγουδιστές που ενδιαφέρονται για το εν λόγω ρεπερτόριο. Η 
διδασκαλία θα προσαρμοστεί στο επίπεδο του κάθε συμμετέχοντα. 

Ωράρια : 15:00 - 19:00 καθημερινά (20 ώρες )

Συναυλία: Στο τέλος του σεμιναρίου, την Παρασκευή 9 Αυγούστου θα 
παρουσιάσουμε μέρος της δουλειάς μας σε μια συναυλία-γιορτή στην πλατεία του 
χωριού

Συμμετοχή: 110 € 

Σεμινάριο - Μουσικό Σύνολο

Βαλκανική Ορχήστρα
από την Ελλάδα στα Βαλκάνια

 Πληροφορίες 

Ουρανία Λαμπροπούλου

0033 677 442 746
 ouranialampropoulou@gmail.com 

 Εγγραφές 
mousaamke@yahoo.com

με την Ουρανία Λαμπροπούλου

Festival
KERASOVO

2019

https://www.youtube.com/watch?v=Ul_QL20atpM&feature=youtu.be


  

Από τους πλέον πολυδιάστατους μουσικούς της γενιάς της, η 
Ουρανία Λαμπροπούλου ξεχώρισε από πολύ νεαρή ηλικία 
για τη δεξιοτεχνία της στο σαντούρι και συνεχίζει την 
κληρονομιά του δασκάλου της και μεγάλης προσωπικότητας 
του συγκεκριμένου οργάνου, Τάσου Διακογιώργη.
Η δραστηριότητά της περιλαμβάνει συχνές συνεργασίες με 
σχήματα και πολύ γνωστούς εκπροσώπους της δημοτικής και 
σύγχρονης μουσικής, της world music, παράλληλα με τις 
εμφανίσεις της με συμφωνικές ορχήστρες στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό - επί σειρά ετών, υπήρξε μέλος και της 
Ορχήστρας του Μίκη Θεοδωράκη και συνεργάτιδα της 
Δόμνας Σαμίου.
Το ιδιαίτερο στυλ στη μουσική ερμηνεία και η ευρεία γνώση 
της ως μουσικός, τυγχάνουν μεγάλης αναγνώρισης, ενώ έχει 
διδάξει σαν καθηγήτρια για μουσικά σχήματα και 
οργανολογία στο Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής 
Μουσικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, στο Τμήμα Μουσικής 
Επιστήμης και Τέχνης (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), όπως και 
στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών αλλά και σε διεθνή 
Masterclasses. 
Από το 2010 ζει και εργάζεται στο Παρίσι ως μουσικός, 
ενορχηστρωτής και διευθυντής συνόλων.
Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο : 
http://www.ouranialampropoulou.com

Ουρανία Λαμπροπούλου 

Βίντεο

https://youtu.be/BUHwJvFVwXw
https://youtu.be/BUHwJvFVwXw
https://youtu.be/HYlLQxv225E
https://youtu.be/P_oMZz6uyj4


  

Σεμινάριο 
Bαλκανικά Κρουστά 
Τεχνική και Ρυθμική
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07-09 Αυγούστου 2019, Αγία Παρασκευή (Κεράσοβο) Κόνιτσας

Ένα ταξίδι στους ρυθμούς των τοπικών παραδόσεων της ευρύτερης 
βαλκανικής ζώνης. Απευθύνεται σε κρουστούς που θέλουν να βελτιώσουν τις 
ικανότητές τους (darbuka, bendir, tar, daff, defi, riqq, dauli, tapan),  αλλά και 
σε μουσικούς όλων των επιπέδων (δεν είναι προαπαιτούμενο τα κρουστά) 
που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις  και τις πρακτικές τους γύρω από 
το ρυθμό.
Θα δοθούν ρυθμικές ασκήσεις τόσο για κρουστά όσο και για έγχορδα, 
πνευστά και φωνή. Με άξονα την πολυφωνία των οργάνων θα γίνει πρακτική 
ενορχήστρωσης και σύνθεσης πάνω σε παραδοσιακές και σύγχρονες φόρμες. 
 

Ωράρια : 10:00 – 14:00 (12 ώρες )

Συμμετοχή: 60 €

 Πληροφορίες  
Αλέξανδρος Ριζόπουλος

0030 693 409 5253
 wrongong@gmail.com

 Εγγραφές 
mousaamke@yahoo.com

Σεμινάριο 

Bαλκανικά Κρουστά
Τεχνική και Ρυθμική

με τον Αλέξανδρο Ριζόπουλο

Festival
KERASOVO

2019



  

 
Ο Αλέξανδρος Ριζόπουλος είναι κρουστός και συνθέτης. Ζει στη Θεσσαλονίκη. 
Γεννήθηκε το 1982, στα Γιάννενα.
Στα σεμινάρια που οργανώνει συμμετέχουν μαθητές από πολλές χώρες και 
ειδικότητες (Μουσικοί, Χορευτές, Κινηματογραφιστές, Ηθοποιοί, Αρχιτέκτονες 
κ.α.) με αφορμή την τεχνική των παραδοσιακών κρουστών. Σύντομα όμως το 
ενδιαφέρον τους μετατοπίζεται προς τη Ρυθμική Επιστήμη και Τέχνη.
Ο ίδιος, διδάχτηκε από πληθώρα καταξιωμένων Δασκάλων, διακρίνοντας τους 
Ηλία Παπαδόπουλο, Σωκράτη Σινόπουλο, Νίκο Βαργιαμίδη, Σταύρο 
Παναγιωτάκη, Χρύσα Σαχανά, Απόστολο Βέττα, Δημήτρη Χαντζόπουλο και 
Κώστα Αρμενόπουλο. Σπούδασε «Ποιητική» (BSc, σύνθεση στην Ελληνική 
Παραδοσιακή Μουσική - Τμήμα μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, 2016) και Αρχιτεκτονική (MSc, Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης, Α.Π.Θ. 
2006), ενώ παράλληλα έχει παρακολουθήσει μαθήματα και σεμινάρια 
Πολιτικών Επιστημών, κατασκευής μουσικών οργάνων, σκηνογραφίας και 
performing. Το πρώτο ολοκληρωμένο έργο του, είναι η μουσική παράσταση 
«Αουρέκιος ο Ταχυδρόμος». Παρουσιάστηκε το 2016 στο Βαφοπούλειο 
Ίδρυμα και συμμετείχαν πάνω από 30 καλλιτέχνες. Είναι ιδρυτικό μέλος των 
σχημάτων “Alenti Quintet” και “People of the Wind”. Ως μέλος σε πολλά 
ενεργά σχήματα, παίζει κρουστά και τραγουδάει. Έχει εμφανιστεί στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών με τον Σ. Σινόπουλο, στο Conseratoire National του 
Παρισιού με το Μ. Αχαλινωτόπουλο, στο Foundation Cini της Βενετίας με τον K. 
Erguner, στο μουσικό χωριό Άγιος Λαυρέντιος με το Motel Selenik, στο 
Errichetta Festival σε έργο του J. Wylie, σε πανηγύρια και έθιμα με το Λ. 
Φιλίππου, τα Χάλκινα της Γουμένισσας, τον Π. Χαλκιά, το Χ. Τζιτζιμίκα, την Κ. 
Δούκα και πολλούς άλλους αξιόλογους μουσικούς και οργανοπαίκτες. 

Αλέξανδρος Ριζόπουλος
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04-06 Αυγούστου 2019, Αγία Παρασκευή (Κεράσοβο) Κόνιτσας

Ο Gianfranco Narracci θα διδάξει βασικούς ρυθμούς της Κάτω Ιταλίας για 
ταμπουρέλλο. Το ταμπουρέλλο είναι το βασικό όργανο που χρησιμοποιείται 
στο παίξιμο της ταραντέλλας πίτσικα στην περιοχή του Σαλέντο αλλά και στο 
παίξιμο άλλων ρυθμών της Απουληίας και όλης της Κάτω Ιταλίας.
Η μέθοδος διδασκαλίας του Gianfranco εστιάζει στην ιδανική στάση του 
σώματος δίνοντας έμφαση στην λειτουργικότητα των αρθρώσεων 
αποφεύγοντας την μυική ένταση. Χαρακτηρίζεται από τη φροντίδα με την 
οποία απευθύνεται στους μαθητές του προσδιορίζοντας μεμονωμένα τα 
εκάστοτε προβλήματα που συναντώνται στην εκμάθηση του μουσικού 
οργάνου. Το σεμινάριο είναι ανοικτό σε όλους ανεξαρτήτως μουσικής 
γνώσης και εμπειρίας.

Ωράρια : 10:00 – 13:00 (9 ώρες )

Συμμετοχή: 50 €

 Πληροφορίες  
Gianfranco Narracci

 lutama888@hotmail.com
 Εγγραφές 

mousaamke@yahoo.com

Σεμινάριο 

Ταμπορέλλο και Ρυθμοί
της Κάτω Ιταλίας

με τον Gianfranco Narracci
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Γεννημένος στην Απουληία, ο ιταλός πολυοργανοπαίκτης, συνθέτης 
και τραγουδοποιός Gianfranco Narracci, ανήκει στην παράδοση των 
αυθεντικών μουσικών της περιοχής. Στις πολυάριθμες συναυλιακές 
και δισκογραφικές συνεργασίες του με διεθνείς καλλιτέχνες 
συγκαταλέγονται η Nuova Compagnia di Canto Popolare, οι Tiempo 
Mancante, η συνεργασία του με τον αναγνωρισμένο ταμπουρελλίστα 
Marcello Colasurdo, και τους Riccardo Tesi, Fabio Fabbri, Tarante 
Niura, Giovanni Mauriello κ.α. Έχει κάνει περιοδίες στην Αμερική, 
Βραζιλία, Γαλλία, Σουηδία, Ολλανδία, Ελβετία, Δανία κ.α. To 2004 
δημιουργεί το μουσικό σχήμα Medilatina, της οποίας βασικό 
χαρακτηριστικό είναι η εισαγωγή και ανάμειξη διαφορετικών 
μουσικών στυλ, εκδίδοντας τον πρώτο του δίσκο, για να συνεχίσει 
με άλλους επτά σε συνεργασία με άλλα μουσικά σχήματα. Οι τεχνικές 
που χρησιμοποιεί κυμαίνονται από την λαική, την τζαζ μέχρι την 
βραζιλιάνικη μουσική.
Αξιοσημείωτη είναι η συμβολή του ως καθηγητής ταμπουρέλλου 
στην Taranta Power του Eugenio Bennato. Διδάσκει ταμπουρέλλο 
επίσης σε σεμιναριακή βάση, τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ελλάδα.

Gianfranco Narracci
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 Διαμονή 

Στον ξενώνα του χωριού,
΄Κεράσοβο'
15 ευρώ / βραδυά σε δωμάτιο με 
συγκάτοικο δίκλινο ή τρίκλινο 
με πρωινό
ή 30 ευρώ / βραδυά σε μονόκλινο 
δωμάτιο με πρωινό
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα 
φαγητού στο ξενοδοχείο και το 
μεσημέρι...

Κρατήσεις : Ρέα Κατσώτα, 
τηλ. 0030 6946 302 527
katsota@outlook.com

 Μεταφορά 

Από Γιάννενα με ΚΤΕΛ 
ως την Κόνιτσα 

(5-6 λεωφορεία την ημέρα, 
1 ώρα δρόμος) 

κι από 'κει στο Κεράσοβο 
με ταξί ή άλλο αυτοκίνητο 

(30 λεπτά δρόμος). 

 Χρήσιμα τηλέφωνα 

Κτελ Ιωαννίνων
www.ktelioannina.gr  / 
0030 26510 25014, 27442 & 26211

Σταθμός ΚΤΕΛ Αθηνών Κηφισού
0030 210 5129363

Σταθμός ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης
0030 2310 5954442

 Πληφορορίες για το χωριό 
http://www.konitsa.gr/visit/villages/1
-agia-paraskeui
http://www.kerasovo.gr/guide.html

Πρακτικές Πληροφορίες
Festival

KERASOVO

2019

Επίσης δυνατότητα διαμονής σε 10κλινο 
δωμάτιο του συλλόγου του χωριού (5 ευρώ/
βραδυά) ή άλλο δωμάτιο σε σπίτι του χωριού με 
7 ευρώ/βραδυά, θέσεις περιορισμένες.

Πληροφορίες : mousaamke@yahoo.com

mailto:katsota@outlook.com
http://www.ktelioannina.gr/
http://www.konitsa.gr/visit/villages/1-agia-paraskeui
http://www.konitsa.gr/visit/villages/1-agia-paraskeui
http://www.kerasovo.gr/guide.html
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