The Vamos Ensemble
Μουσικό Σύνολο “Vamos”

Ποιοι είναι;

Το Vamos Ensemble είναι ένα πολυμελές σχήμα με όψη και σύνθεση συμφωνικής ορχήστρας που
έχει τη δυνατότητα να προσεγγίζει ιδιώματα και να ερμηνεύει μουσικές από όλον τον κόσμο μέσα
από τον πολύ ιδιαίτερο «προσωπικό» του ήχο. Πρωτοεμφανίστηκε στα Χανιά πριν από έξι χρόνια
και έχει ήδη μια πολύ σημαντική παρουσία στη μουσική σκηνή της Κρήτης.
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Οι παραστάσεις τους χαρακτηρίζονται εαπό τις ιδιαίτερες ενορχηστρώσεις και το πάντρεμα
παραδοσιακών οργάνων, όπως είναι η κρητική λύρα, με όργανα της συμφωνικής ορχήστρας.

“η όπερα συναντά το ρεμπέτικο...”
“η ιρλανδέζικη μουσική την παραδοσιακή ελληνική μουσική...”
“ο Kurt Weill τον Μάνο Χατζιδάκι...”
“ο Bregovic τον Σαββόπουλο...”
“ο Βαµβακάρης τους Rolling Stones...”
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Οι μουσικοί
πιάνο, κόρνο, ενορχήστρωση,
διεύθυνση ορχήστρας Θανάσης Παπαθανασίου
πιάνο, επιμέλεια παραγωγής Νίκος Φραγκιαδάκης
μαντολίνο, κιθάρα,
λύρες, τραγούδι Πρόδρομος Καραδελόγλου
κλαρινέτο Κώστας Κανέλλος
φλάουτο, κρουστά Ειρήνη Βούζη
ευφώνιο Τheo Kraaijvanger
τσέλο Κατερίνα Σαραντινού
Δέσποινα Βαϊγκούση
Βιολί Έλενα Ορμυλιώτου
Χριστίνα Πασχάλη
Όλγα Παπαδημητρίου
Λευτέρης Βαϊγκούσης
Χαρά Kraaijvanger
Tjarda Terpstra
Φοίβη Κουνδουράκη
Μπάσο Δημήτρης Νίκογλου
Τύμπανα, κρουστά Κυριάκος Αλεξίου
Ήχος Δημήτρης Χατζάκης
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Μερικές από τις εμφανίσεις

•Κοινή συναυλία με τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ στην
Καθολική εκκλησία Χανίων
•Συναυλία στο Παγκόσμιο Συνέδριο Μουσείων
Τυπογραφίας
•Συμμετοχή στο φεστιβάλ των Ματάλων
•Συναυλίες για το φεστιβάλ του Δήμου Ηρακλείου
•Συμμετοχή στο φεστιβάλ για το Μίκη Θεοδωράκη, στα
Χανιά
•Συμμετοχή στο Αναγεννησιακό φεστιβάλ στο Ρέθυμνο
•Εγκαίνια θεάτρου Μίκης Θεοδωράκης, στα Χανιά (μαζί
με την λαϊκή ορχήστρα “Μ. Θεοδωράκης”, την Μαρία
Φαραντούρη και τον Στέφανο Κορκολή)
•Συναυλία στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος
•Συμμετοχή στο φεστιβάλ Αύγουστος και Μνημεία στο
Ναύπλιο
•Συναυλία στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου στην
Πανσέληνο και στην Διεθνή Ημέρα Μουσείων
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Συνεργάτες
Η Ιωάννα Φόρτη, από τις πλέον έμπειρες και ευέλικτες
ελληνίδες τραγουδίστριες, έχει διακριθεί σε ένα
ασυνήθιστα ευρύ ρεπερτόριο, που περιλαμβάνει όπερα,
οπερέτα, μπαρόκ, λόγια, έντεχνη και λαϊκή ελληνική
μουσική, μιούζικαλ και άλλα. Η γνωριμία της με τον Μίκη
Θεοδωράκη το 2000 σηματοδότησε το ξεκίνημα μιας
καριέρας που περιλαμβάνει εμφανίσεις σε μεγάλα
θέατρα σε Ελλάδα, Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Γερμανία
(Carnegie Hall, Queen Elisabeth Hall, Neuköllner Oper
Berlin, Ηρώδειο, Επίδαυρο, Μέγαρο Μουσικής, Στέγη
Γραμμάτων και Τεχνών κ.λπ.), συνεργασίες με τους
σημαντικότερους έλληνες συνθέτες, μαέστρους,
τραγουδιστές και σκηνοθέτες, ηχογραφήσεις και
δισκογραφία. Έχει διατελέσει μέλος της χορωδίας της
ΕΡΤ και σολίστ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Ιωάννα Φόρτη
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Συνεργάτες

Δημήτρης Ψώνης

Ο Δημήτρης Ψώνης μαθαίνει σαντούρι με τον Τάσο
Διακογιώργη και σύνθεση με τον Γιάννη Ιωαννίδη.
Συνεργάζεται με τον Χρήστο Λεοντή, Θάνο Μικρούτσικο
και Μάνο Λοΐζο και ήταν μέλος της Οπισθοδρομικής
Κομπανίας. Το 1984 εγκαταστάθηκε στην Μαδρίτη όπου
και παίρνει το ανώτατο πτυχίο στα κρουστά από το Real
Conservatorio Superior de Madrid Από το 1994 άρχισε να
στρέφεται στην ανατολική τροπική μουσική μελετώντας
κρουστά, σαντούρι, σάζι, ούτι, λύρα κ.α. Για πολλά χρόνια
συνεργάζεται με την πιο γνωστή τραγουδίστρια της
Καταλονίας, την Maria del Mar Bonet, τον μουσικό της
τζαζ Javier Paxarino, καθώς και με τον Eliseo Parra, που
ασχολείται με την παραδοσιακή μουσική της Ισπανίας. Τα
τελευταία 14 χρόνια είναι στενός συνεργάτης του Jordi
Savall δίνοντας πλήθος συναυλιών σε όλο τον κόσμο και
ηχογραφώντας πολλά cd, κερδίζοντας ένα Grammy για
το Dinastia Borgia .
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Συνεργάτες

Μαρία Κώτη

Η Μαρία Κώτη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κρήτη. Σπούδασε Κλασική φιλολογία και είναι
πτυχιούχος Βυζαντινής μουσικής. Γοητεύτηκε από μικρή ηλικία από τις μουσικές και τους
στίχους, πράγμα που την έκανε να ασχοληθεί με τη μουσική και ειδικά με το τραγούδι.
Έχει συμμετοχή από το 2000 στην ομάδα των Χαΐνηδων ως κύρια τραγουδίστρια στη
δισκογραφία και τις ζωντανές εμφανίσεις. Έχει πραγματοποιήσει συμμετοχές στη
δισκογραφία, συνεργασίες και κοινές εμφανίσεις με γνωστούς μουσικούς και καλλιτέχνες
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Χρήστος Κωνσταντίνου, Νίκος Τατασόπουλος, Μανόλης
Πάππος, Αντώνης Απέργης, Σωκράτης Σινόπουλος, Χρήστος Τσιαμούλης, Μαρίζα Κωχ, Μάρθα
Φριντζήλα, Βασίλης Σταυρακάκης, Γιώργος Ξυλούρης, Δημήτρης Μυστακίδης,Βασίλης
Ξυλούρης(¨Ενα κι ένα''),Κωστής Αβυσσινός, Γιώργος Σταυράκης,Χρήστος Λιάτης,Βασίλης
Σκούτας, Δημήτρης Μηταράκης,Κυριάκος Γκουβέντας, beat box duet'' Word of mouth'',ομάδα
σύγχρονου χορού''Κι όμως κινείται'' κ.α,.Συμμετέχει τα τελευταία χρόνια ως βασική
ερμηνεύτρια στα μουσικά σχήματα: ‘’Καραβάνι’’ και την μπάντα ‘’Skiouro5’’.
Έχει συνεργαστεί με τον Γιώργο Κουμεντάκη στα πλαίσια της όπερας του, με τίτλο «Η
Φόνισσα» που ανέβηκε το 2014 στο Μέγαρο Μουσικής. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα
βουλγάρικου και τούρκικου τραγουδιού στα πλαίσια των σεμιναρίων μουσικής του
''Λαβύρινθου'' στο Χουδέτσι Πεδιάδος που διοργανώνονται απ' το σπουδαίο μουσικό και
δάσκαλο Ross Daly, έχει συμμετάσχει σε σχήματα παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής από την
ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων (Βουλγαρία,Τουρκία) και είναι ιδρυτικό μέλος του
φωνητικού συνόλου «Σανάδες».
Διδάσκει και διοργανώνει εργαστήρια παραδοσιακού τραγουδιού στην Κρήτη, την Αθήνα, την
Ικαρία και αλλού. Είναι κατά βάση λαϊκή μουσικός κ τραγουδίστρια, με τεχνική
διαμορφωμένη τόσο από τ’ ακούσματα που συνέλεξε από τη μουσική του τόπου της
(Κρήτη),όσο και από την μετέπειτα προσωπική ενασχόλησή της με τις μουσικές του κόσμου,
(έχει κάνει το δισκογραφικό της ντεμπούτο με metal μουσική (Asphodel) στην οποία έχει και
συνθετική-στιχουργική δραστηριότητα).Αυτό τον καιρό ολοκληρώνει τη νέα της προσωπική
δισκογραφική εργασία
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Συνεργάτες

Δημήτρης Μαραμής

Ο συνθέτης Δημήτρης Μαραμής γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε πιάνο και
σύνθεση στο Αττικό Ωδείο και στο Royal Welsh College of Music & Drama στη
Μεγάλη Βρετανία. Έχει συνεργαστεί με πολιτιστικούς οργανισμούς όπως: Εθνική
Λυρική Σκηνή (Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος - Φεστιβάλ Αθηνών), Εθνικό Θέατρο,
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Καμεράτα Φίλων της Μουσικής, Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών & Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 43α και 45α Δημήτρια,
Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών (Ελληνικό Σχέδιο), κ.α.
Έχει παρουσιάσει έργα του στο εξωτερικό: ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία,
Ισπανία, Ελβετία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο. Έχει κυκλοφορήσει οκτώ προσωπικούς
δίσκους: Τα Σονέτα του Σκοτεινού Έρωτα, Κυριακές μες στο Χειμώνα, Σκοτεινός
έρωτας, Σκηνές από Βουβή Ταινία, Ταγκό για Τρεις, Ay Αmor, Αισθηματική Ηλικία
και Ο μαγικός κόσμος του Φεδερίκο.
Έχει γράψει μουσική για σαράντα θεατρικές παραστάσεις, για τον κινηματογράφο
και για την εκπαιδευτική τηλεόραση. Έχει βραβευτεί τρεις φορές για τη μουσική
του για θέατρο: Ερωτόκριτος 2012 σκηνοθεσία Στ. Λιβαθινού, Τρίτο Στεφάνι 2017
σκηνοθεσία Θ. Παπαγεωργίου ΚΘΒΕ, Ερωτόκριτος μιούζικαλ 2018 σκηνοθεσία Κ.
Ρήγου Εθνική Λυρική Σκηνή. Ο Ερωτόκριτος που έκανε πρεμιέρα το Μάϊο του 2017
ήταν η πρώτη ανάθεση σύγχρονης όπερας της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής
Λυρικής Σκηνής και χαρακτηρίστηκε ως μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ΕΛΣ,
αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές. Ανέβηκε, εκτός από την Εναλλακτική Λυρική
Σκηνή (Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος), στο Ηρώδειο και στο
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
Κατόπιν ανάθεσης των Δήμων Δελφών και Δωρίδας διετέλεσε καλλιτεχνικός
διευθυντής του πρώτου Φεστιβάλ Δελφών 2018 με τίτλο το "Λάλον Ύδωρ" το
οποίο ως θεματική αποτέλεσε δική του σύλληψη και δημιουργία.
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Ερωτόκριτος του Δημήτρη Μαραμή (2019)

“Η μουσική του Ερωτόκριτου του Δημήτρη Μαραμή έχει διαγράψει μία μεγάλη πορεία μέσα στο
χρόνο, ξεκινώντας από τη θεατρική μουσική το 2011 στο Θέατρο Ακροπόλ, το ολοκληρωμένο
σύγχρονο ελληνικό μιούζικαλ ανάθεση της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής το
2017, και φτάνοντας στην πλήρη συναυλιακή του μορφή με τους Vamos Ensemble από την Κρήτη το
2019. Το ανανεωμένο ενορχηστρωτικά και ειδικά διασκευασμένο έργο από τον Θανάση
Παπαθανασίου για το νέο μουσικό σχήμα των Vamos Ensemble και με τους καταξιωμένους
ερμηνευτές του έργου Θοδωρή Βουτσικάκη (Ερωτόκριτος), Ελένη Δημοπούλου (Αρετούσα), Ιωάννα
Φόρτη (Παραμάνα) και Κωστή Μαυρογένη (Ρήγα) συνεχίζει τη δυναμική του.”
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Δείγματα δουλειάς (Links)

Vamos Ensemble: Nihavent Oriental
https://www.youtube.com/watch?v=Wok-cBf8Jjs
Vamos Ensemble & Iωάννα Φόρτη: Scarbourgh Fair - Απάνω στη τριανταφυλλιά
https://www.youtube.com/watch?v=JZxDfqjrgA0
Vamos Ensemble & Iωάννα Φόρτη: Ιωάννινα 4 Αυγούστου 2020 (ολόκληρη συναυλία)
https://www.youtube.com/watch?v=MoITbtvyiS8
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Επικοινωνία

Facebook
https://www.facebook.com/groups/vamosensemble/
Νίκος Φραγκιαδάκης
Πρόεδρος Μουσικού Συλλόγου “Βάμος”
Υπεύθυνος Επικοινωνίας
E-mail:
nfrvam@yahoo.gr
Τηλ:
+30 6973215114
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