
y; ο Θέατρο Βράχων είναι ένας 
από τους πιο στιβαρούς 

πολιτιστικά χώρους της 

Αθήνας. Η καλλιτεχνική 

ενέργεια που αποπνέει κάνε ι τους 

συνεπείς και αφοσιωμένους της 

τέχνης να το προσεγγίζουν με 

ευλάβεια και σεβασμό . 

Για μας που η μουσική τέχνη κα ι 

δημιουργία είναι τρόπος ζωής, μια 

εμφάνιση στο Θέατρο των Βράχων 

και μάλιστα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 

Βύρωνα, ενός από τα πιο καταξιωμένα 

Φεστιβάλ της χώρας, είναι σταθμός 

και σημαντική εμπειρία. 

Η εκλεκτή ομάδα των συνεργατών 

μου αποτελείται από τους: Γιώργο 

Χαρονιάν κιθάρες, Χάρη Αλεξάκη 

κιθάρες, Ανδρέα Σκιαδά πιόvο κα ι 

συvθεσόιζεp, Αγησίλαο Λυμπερίου 

βιολί-βιόλα και Έκτορα Μάγο 

κρουστό. 

Τα τραγούδια θα ερμηνεύσουν ο 

Ηλίας Κλωναρίδης, η ηθοποιός και 

σύντροφος της ζωής μου Νόνη 

Ιωαννίδου κι εγώ. 

Στα περισσότερα τραγούδια τους 

στίχους έχουν γράψει η Σοφία 

Θωμοπούλου και ο Δημήτρης Ρήτας. 

Άκης Τριαvταφύλλου 

Αρμενίζοντας σ' ένα καράβι 
γεμάτο τραγούδια 

Σ Υ Ν Α Υ Λ Α 

ΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥλλΟΥ 

Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ο Υ Ν 

ΗλΙΑΣ ΚλΩΝΑΡΙΔΗΣ 
ΝΟΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ 

Ο Άκης Τ ριαvταφύλλαυ γεννήθηκε το 1960 στην Αθήνα κοι σε ηλικία οχτώ χρόνων 
άρχισε σπουδές στην κλασική κιθάρα και τα θεωρητικό. Άλλαξε πολλούς δασκάλου.ς 

γιο να καταλήξει οριστικό , σε ηλικία 15 ετών, στον αείμνηστο Δημήτρη Φόμπα. 

Όταν τελείωσε τις μουσικές του σπουδές έγραψε δικά του έργο, ενώ ταυτόχρονα 

μελετούσε αρμονία, αντίστιξη, ενορχήστρωση και σύνθεση. Εργάστηκε ως καθηγητής 

στο Εθνικό Ωδεfο και σε άλλες μουσικές σχολές. 

Έλαβε μέρος σε συναuλfες ερμηνεύοντας κλασικό και δ ικά του έργο, ενώ συμμετείχε 

σε ηχογραφήσεις ως συνθέτης, κιθαριστής και ενορχηστρωτής. 

Έργα του tχουν παιχτεί στις εκδηλώσεις της Κροτικής Ορχήστρας, στο Τ ρlτο 

Πρόγραμμα, σε Ραδιοφωνικές εκπομπές, σε κρστ1κά και ιδιωτικά τηλεοπτικό κανάλια 
και σε διεθνή φεστιβάλ · 

Σημαντικοί Έλληνες και ξένοι σολίστ έχουν παίξει έργα του, καθώς καt ο σολίστ Ο. 

Rυssel. 

Αναζητητής των πραγματικών πηγών της μουσικής και της βαθύτερης ρίζας που 

ενώνει τις μουσ1κές παραδόσεις των λαών δεν σταμάτησε έως σήμερα να μελετά 

rock, jazz, ελληνική παραδοσιακή και βυζαντινή μουσική. 

Εκτός από κλασική κιθάρα, παίζει σε επαγγελματικό επίπεδο μαντολίνο, κροuστά, 

σιτόρ, αόζι, λαούτο, ηλεκτρική κιθάρα, κιθάρα, συνθεσάιζερ και εlναι γνώστης της 

μοuσ1κής τεχνολογίας, των κομπιούτερ κα1 των προγρα μ μάτων μοuσικής ποu 

σχετίζονται με τη σύνθεση και την ηχογράφηση. 

Μια πρωτότuπη μελέτη τοu πάνω στην «Αρχιτεκτονική της Μουσικής» είναι έτοιμ η να 

εκδοθεί και fσως χρησιμεύσει ιδιαίτερα στους λάτρεις της Μουσικής. 

Έγραψε τη μουσική της επιτυχημένης σειράς της ΕΤ- 1 «Σκονισμένα Σύννεφα», της 

σειράς «Τζιβαέρι» που προβλήθηκε πέρσι από το Mega, της σειράς «Αιιrοrελείς 
Αστυνομικές /σrορfες», καθώς επίσης και μουσική για το παιδικό θέατρο, για 

ντοκιμαντέρ, αλλά και για τον κινηματογράφο. 

Το τελευταίο χρόνια ασχολήθηκε με το έντεχνο τραγούδι. Πριν οπό ένα περίπου 

χρόνο κυκλοφόρησε από τη δισκογραφική εταιρεία ΜΒΙ το c.d. με τίτλο «Θησαυρέ 
μου» που περιέχει τα τραγούδια οπό τη σειρά (( Τζιβσέρω. 

Αυτή την περίοδο ετοιμάζει την καινούρια δισκογραφική του δουλειά που έχει δυο 

κατευθύνσεις. Ένα c.d. με τα καινούρια τραγούδ10 του τελευταίου χρόνου, σε στίχοuς 

των στιχουργών Δημήτρη Ρήτα και Σοφίας Θωμοπούλου και ένα δεύτερο cd με το 
κλασικό κουιντέτο ((Πεμπτουσία», για την ηχογράφηση κλασικών έργων των Bhocceri
ni, Gioυlliani και Viνaldi. 




