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Πότε μελισματικά, με δεξιοτεχνικά γυρίσματα και πότε 
χορεύοντας σε ξέφρενους και γιορτινούς ρυθμούς, η 
φωνή της Ξανθούλας Ντακοβάνου, το δεξιοτεχνικό 
ακκορντεόν του εξαιρετικού Δήμου Βουγιούκα, το 

γλυκό, βιρτουόζικο βιολί του Στέφανου Φίλου και τα 
διονυσιακά όργανα του Λευτέρη Γρηγορίου (γκάιντα, 
κρουστά) θα μας ταξιδέψουν σε μελωδίες και ρυθμούς 

των Βαλκανίων.

Η Ξανθούλα Ντακοβάνου, τραγουδίστρια με καταγωγή 
από την Ήπειρο και διεθνή καριέρα στο Παρίσι, 

συναντά τους εν αθήναις δραστήριους Δήμο Βουγιούκα, 
Στέφανο Φίλο και Λευτέρη Γρηγορίου σε μια μοναδική 

μουσική σύμπραξη. Από την Ελλάδα στους γειτονικούς 
λαούς και πάλι πίσω, η συναυλία τους θα μας ταξιδέψει 

σε μουσικά μονοπάτια όπως οι γλυκειές μελωδίες της 
Μακεδονίας ή της Σερβίας, οι πεντατονίες κι οι 
πολυφωνίες της Ηπείρου, μα και της γειτονικής 

Αλβανίας, οι πικάντικοι ρυθμοί της Θράκης, αλλά και 
της Βουλγαρίας, και οι μελαγχολικοί μα και ξέφρενοι 

τσιγγάνικοι σκοποί της Βαλκανικής.



  

"Με μια εξαιρετικά εκφραστική και μελίρρυτη φωνή που κάλυπτε με άνεση όλη την εκφραστική 
γκάμα των απαιτήσεων ενός τέτοιου ρεπερτορίου, ερμηνεύοντας το κάθε τραγούδι στην αυθεντική 
του μορφή και γλώσσα, η προικισμένη μουσικός, μας παρέσυρε σε ένα ταξίδι ήχων και ρυθμών 

που διασκέλιζε τους αιώνες και απεικόνιζε μπροστά μας όλη τη ζωντάνια και τη χρωματική 
πανδαισία λαϊκών παραδόσεων άλλων εποχών (..)

Δίπλα στην Ξανθούλα Ντακοβάνου οι εξαιρετικοί μουσικοί καλλιτέχνες Δήμος Βουγιούκας, 
ακορντεόν, και Στέφανος Φίλος, βιολί"

Μιχάλης Βιριδάκης, Χανιώτικα Νέα, Απρίλιος 2017 
Πηγή: http://www.haniotika-nea.gr/sinavlia-valkanikis-mousikis-pera-ap-ti-gi-tou-orfea/
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Ξανθούλα Ντακοβάνου 
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

https://www.youtube.com/watch?v=9k5zGthEuOg
https://www.youtube.com/watch?v=_e_Lxrn6wTU
http://www.dailymotion.com/video/x2q5nqx


  

Δήμος Βουγιούκας 
Ο Δήμος Βουγιούκας γεννήθηκε στην Νέα Ιωνία Βόλου το 1982. Ξεκίνησε 

τις μουσικές του σπουδές, στo ακορντεόν, σε ηλικία 11 χρόνων στο Δημοτικό 
Ωδείο Ν. Ιωνίας από όπου και αποφοίτησε ως πτυχιούχος με άριστα 

παμψηφεί τον Ιούνιο του 2002.Συνέχεισε τις σπουδές του στο ακορντεόν στο 
ωδείο “Φίλιππος Νάκας” με τον Ηρακλή Βαβάτσικα. Τον Μάιο του 2005 
διακρίθηκε με το 2ο Βραβείο στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ακορντεόν, 

στα Γρεβενά.
Έχει συνεργαστεί με γνωστούς σολίστες του ακορντεόν των Βαλκανίων 

όπως o Ionica Minune,ο Petar Ralchev. RobyLakatos .Επίσης έχει 
συνεργαστεί με ερμηνευτές του ρεμπέτικου, του λαϊκού και του έντεχνου 

ελληνικού τραγουδιού όπως ο Αγάθωνας Ιακωβίδης, Ελένη 
Τσαλιγοπούλου, Νένα Βενετσάνο Μπάμπης Τσέρτος, Χρίστος Τσιαμούλης, 
ο Πέτρος Γαϊτάνος, η Σοφία Παπάζογλου, Παντελής Θαλασσινός, Γιώργος 

Νταλάρας, Γλυκερία Νανά Μούσκουρη κ.α. Συμμετέχει στην ορχήστρα 
«Εστουδιαντίνα» ως σολίστ, επιμελείται πολλές ενορχηστρώσεις της και 

αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά της μέλη. Το ενεργητικό του εμπλουτίζεται και 
με συναυλίες εκτός Ελλάδας, στην Ελβετία, στη Σουϊδία, στη Φινλανδία, 

στη Κύπρο, στην Ιταλία, στην Ουκρανία, στη Γερμανία, στη Νέα 
Υόρκη,Βέλγιο,στη Πορτογαλία, στη Τουρκία, στη Ρουμανία, στην 

Αυστραλία κ.α. Έχει συνεργαστεί με την ορχήστρα νυκτών εγχόρδων 
"Άττικα" παίζοντας μουσικές ρετρό, καντσονέτες κ.α.

Έχει διδάξει το Βαλκανικό και λαϊκό ιδίωμα στο ακορντεόν στα πλαίσια 
σεμιναρίων του Μουσικού χωριού στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου καθώς 
επίσης και στο Βέλγιο ( AKDTworkshop). Έχει συμμετάσχει σε διάφορες 

δισκογραφικές δουλειές σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Κυκλοφορεί η 
προσωπική του δισκογραφική δουλεία με τίτλο «Φωνές του Αέρα» από την 

UNIVERSAL MUSIC με χορηγία του Ιδρύματος Ωνάση.

Βίντεο

https://www.youtube.com/user/greekaccordionist/videos


  

Στέφανος Φίλος
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976, ξεκίνησε 8 ετών μαθήματα κλασσικού και 

παραδοσιακού βιολιού με τον βιολιστή Μιχάλη Κυριαζόπουλο και σε 
ηλικία 19 ετών με το Γιάννη Ζευγώλη. Αποφοίτησε από το Μουσικό 

Γυμνάσιο και Λύκειο της Παλλήνης το 1994 και είναι τελειόφοιτος στο 
Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Αθηνών καθώς και 

πτυχιούχος του Ειδικού Αρμονίας. Από το 1995 δουλεύει στον χώρο της 
ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής (τοπικά πανηγύρια, 

μουσικές σκηνές, δημόσιες και ιδιωτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις). 
Συνεργάζεται από το 1999 επαγγελματικά με αρκετές ομάδες θεάτρου, 
συμμετέχοντας παριστάμενος ως μουσικός (συνθέτης, ενορχηστρωτής, 

ερμηνευτής) και ενίοτε ως ηθοποιός: Ομάδα Πολιτιστ. Ομιλ. Φοιτ. Παν. Αθ. 
«Δρυς» 1998-2002, Εθνικό Θέατρο, Αθήνα 2003, 2005, 2006, Κρατικό 
Θέατρο Βορ. Ελλάδος 2002, Εθν. Θέατρο Βελγίου 2013, 2014, 2015, 
Κέντρο Grotowski (Wroclaw, Πολωνία) 2003, Τσιριτσάντσουλες κ.α. 

καθώς και με τους σκηνοθέτες Κ. Τσιάνο, Σ. Χατζάκη, Δ. Αβδελιώδη, Μ. 
Μουζάκη, Κίττυ Αρσένη κ.α. Έλαβε μέρος ως συνθέτης και εκτελεστής είτε 
στην μουσική συνοδεία παραστάσεων χορού (σύγχρονου, χοροθεάτρου & 
ελληνικού παραδοσιακού), σε παραγωγές και φεστιβάλ στην Ελλάδα και 

στην Ευρώπη. Έχει εργαστεί ως εκπαιδευτικός στα πλαίσια πιλοτικών 
προγραμμάτων σε σχολεία και πνευματικά κέντρα της Νομαρχίας Αν. 
Αττικής από το 2002 έως το 2010. Από το 2007 είναι ιδρυτικό μέλος του 

folk/electronica group EleKtroBalKana. Από το 2012 συνεργάζεται με το 
group Alcalica (Βερολίνο/Μυτιλήνη). Από τις αρχές του 2013 συμμετέχει 

ως μουσικός στην παράσταση σύγχρονου χορού, τσίρκου ''Ali / Nous 
Sommes Pareils...'' των δημιουργών Ali & Hedi Thabet και παραγωγής 

Cie Mpta, Lyon, Γαλλία, περιοδεύοντας με αυτήν έως σήμερα, 
παγκοσμίως.



  

Λευτέρης Γρηγορίου 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962. Σπούδασε Αρμονία και Σύνθεση, 

αρχικά με τον Γ. Ιωαννίδη και στη συνέχεια με υποτροφία στο 
Ανώντατο Ωδείο Παρισίου CNSMP και στο Πανεπιστήμιο Paris VIII. 

Εζησε στο Παρίσι ως το 1994, εργαζόμενος ως μουσικός. Παράλληλα, 
μελέτησε παραδοσιακά κρουστά διαφόρων παραδόσεων (zarb, 

darbouka, congas, djembe…) στη Γαλλία, στην Κούβα και στη Δυτική 
Αφρική.

Γυρνώντας στην Ελλάδα, εμβαθύνει στη μελέτη παραδοσιακών 
κρουστών και πνευστών (νταούλι, τουμπερλέκι, γκάιντα και 
τσαμπούνα), ταξιδέυοντας και ηχογραφώντας αυθεντικούς 

οργανοπαίχτες από την Ελλάδα και τη Μεσόγειο (Βουλγαρία, 
Τουρκία, Αίγυπτος, Μαρόκο).

Έχει ιδιαίτερα ασχοληθεί με την Κρητική μουσική, κι έχει συνεργαστεί 
επανειλλημένα σε συναυλίες και γάμους με κρητικούς μουσικούς όπως 

οι Ψαραντώντης, Αντώνης Φραγκάκης, Μιχάλης Τζουγακάκης κ.α.
Από το 2010 έχει δημιουργήσει το σύνολο κρουστών 'Global Daoulia" 
με το οποίο διοργανώνει συναυλίες και street events.Εκτός από το δικό 

του μουσικό σχήμα - Τα Κρουστά της Τάκη, το οποίο αποτέλεσε για 
πολλά χρόνια την κύρια καλλιτεχνική του έκφραση, έχει συνεργαστεί 
δισκογραφικά ή σε συναυλίες με πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες όπως 

οι Ψαραντώνης, Omar Faruk Tekbilek, Ross Daly, Χαîνηδες, St. 
Yankoulov, Moussa Oulare, Babara Bangoura etc. Το 2004 

συνεργάστηκε με τον  Pierre Caillou στην οργάνωση της πομπής 
κρουστών για την τελετή έναρξης των παραολυμπιακών αγώνων στη 

Αθήνα, όπου συμμετείχε ως σολίστ.
Από το 1995 διδάσκει παραδοσιακά ελληνικά και αφρικάνικα 

κρουστά στη σχολή του, που ήταν παλιότερα στην οδό Τάκη στου 
Ψυρρή και  πρόσφατα μεταφέρθηκε στον Κεραμεικό, στην Αθήνα.

Βίντεο

http://youtu.be/Jdd1ApgHX0U?list=UUsPwq-n-MKSZ4JFScNZTHdQ


  

Ξανθούλα Ντακοβάνου
Καλλιτεχνική Διεύθυνση

dxanthoula@hotmail.com
0030 6934795926 (GR)

0033 (0)641914494 (FR)

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άρτεμις Ζενό
Υπεύθυνη Επικοινωνίας

artemis.zeno@gmail.com
0030 6983311168
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