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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 

concert A1 
ΚΑΡΑΘΑΝAΣΟΠΟΥΛΟΣ Θανάσης  The Final Fleeting Thoughts   6:18 stereo 
ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ Μανώλης   cyberzoo     5:46 stereo 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σωτηρία   Monsters in a war zone   9:55 stereo 
ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ Νίκος    Inferno     8:43 stereo 
ΣΤΕΦΑΤΟΣ Γιώργος    Ρικόνα     4:15 stereo 
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος    Topophilia    8:25 5.1 

concert A2 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Αννα    Religious Transformations   5:48 stereo 
ΖΟΥΜΑΔΑΚΗΣ Στέλιος    Piano Piece    2:40 stereo 
ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Αποστόλης   Ενάλια     12:18 stereo 
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Κώστας    Study on a Monochord   8:44 stereo 
ΜΟΝΟΠΟΛΗΣ Ανδρέας    Knot     4:58 stereo 
ΜΝΙΕΣΤΡΗΣ Ανδρέας    Οι Παραλλαγές των Παραλλαγών 9:02 stereo 

concert A3 
ΔΕΝΙΟΖΟΣ Ανάργυρος    ...Nos (Νοέµβριος '16)   52:18 stereo 

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 
concert B1 

ΣΠΑΝΟΣ Δηµήτρης    Observer 2033 (abstract)   2:07 stereo 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Λήδα    Ευρίσκοντας τον ΚΚ   4:00 stereo 
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ Γιάννης    Ποιός Μίλησε?   4:51 stereo 
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΝΗ Ελίνα    A piece of linen cloth   16:23 4 CH 
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόρης   Identity Log     7:14 4 CH 
ΤΖΕΔΑΚΗ Κατερίνα    Αµίλητο νερό    12:58 stereo 

concert B2 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ Στέλιος    Interpliable    6:40  stereo 
ΡΟΥΠΑΣ Βασίλης     Hot summer night    8:30 stereo 
KEFALIDIS Igor (CIME/ICEM – RUSSIA)  potokenos/potophasis    8:46 4 CH 
ΚΟΚΟΡΑΣ Παναγιώτης    QUALIA     9:40 stereo 
ΛΩΤΗΣ Θοδωρής   PORTRAIT D UNE MANIFESTANTE   11:01 8 CH 

concert B3 
ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργία   Resso     8:50 VIDEO

  
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Δηµήτρης    WorldCrack 404    9:37  VIDEO 
POPOV Nikolai (CIME/ICEM/RUSSIA)  ARTRA     8:50  VIDEO 
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Φίλιππος    Lan Game   ~10' live electronics 
ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗΣ Μαρίνος   Inhibition   ~15' live electronics 

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 
concert C1 

ΚΟΖΑΣ Γιάννης                    Thoughts that travel the world   4:30  stereo 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Λευτέρης  Sonata Nr. 8, for electronic sounds  6:00  stereo 
ΑΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ Δηµήτρης  Eyjafjallajökull    3:40  stereo 
ΑΛΕΞΑΚΗ Λίνα    Voix Céramique    7:25  stereo 
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Ηλίας   E.D.M. ή Σ.Ε.Μ.    8:53  stereo 
ΤΣΙΠΗΣ Δηµήτριος   Guitar     10:00  stereo 
ΜIΖΗΘΡΑΣ Γιώργος   Unstable Systems    10:42  8 CH 

concert C2  
ΚΑΛΟΔΙΚΗ Γεωργία  Deep   5:14  stereo 
ΜΠΑΚΑΣ Δηµήτρης  Sound School  5:50  stereo 
Elias PUC     Parallel   9:06  8 CH CIME/ICEM- MEXICO 
JAIME REIS    FLUXUS LIFT  5:08  stereo CIME/ICEM- Portugal 
ΣΑΒΒΑ Δηµήτρης  Moments of Liberty II: Falling Within   14:13   8 CH 
JOHN NELSON   Illusory Lines   10:56  8 CH CIME/ICEM- USA 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ & ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ 
(σε αλφαβητική σειρά) 

 
ΑΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ Δηµήτρης     
Ο Δηµήτρης Άατος Έλληνας είναι συνθέτης, προγραµµατιστής και web developer, φοιτητής στο 
Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου. Κύριό του ενδιαφέρον είναι η τεχνολογία 
και η εφαρµογές της στην τέχνη.  
Eyjafjallajökull Μια προσπάθεια µουσικής διαχείρισης της αισθητικής αποτυχηµένων 
εκτελέσεων,  αποτυχηµένων προσπαθειών σύνθεσης, πεταµένων µουσικών ιδεών, δοκιµαστικών 
ηχογραφήσεων και της άσκοπης δοκιµής ήχων και synthesizers.  

<~o~> 
ΑΛΕΞΑΚΗ Λίνα   
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε µε βαθµό άριστα από το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του 
Ιονίου Πανεπιστηµίου της Κέρκυρας. Εκεί, σπούδασε τόσο την κλασική όσο και την 
ηλεκτροακουστική σύνθεση και σχηµάτισε το live electronics σύνολο InGrains. Αυτή την 
περίοδο συνεχίζει µεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήµιο του Birmingham της Αγγλίας. Τα 
ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαµβάνουν τη χρήση της φωνής στην ηλεκτροακουστική µουσική, 
τον αυτοσχεδιασµό, τη µελέτη ηχοτοπίων, το asmr και την αφηγηµατικότητα. Κατέχει πτυχία 
αντίστιξης και τζαζ τραγουδιού από το Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης. Ίδρυσε την Musicove 
Productions και εργάζεται ως συνθέτρια, παραγωγός και µηχανικός ήχου. 
Voix Céramique Το αρχικό υλικό προέρχεται από έναν ηχογραφηµένο φωνητικό αυτοσχεδιασµό, 
που εκτέλεσα ενώ ανακτούσα την υγεία µου, ύστερα από σοβαρή επιπλοκή αυτοάνοσου του 
συνδετικού ιστού. Τα συµπτώµατά µου ήταν σκληρωτικής φύσης και ένιωθα το σώµα µου σαν 
εγκλωβισµένο µέσα σε µια στερεή ουσία. Επέλεξα το ηχόχρωµα της φωνής ως το πιο εκφραστικό 
µέσο του ανθρώπινου συναισθήµατος. Με στόχο να αφηγηθώ την αγωνία αυτή, τόνισα σκόπιµα 
εξαναγκασµένες εκδηλώσεις κλάµατος (θρήνου) και γέλιου. Επεξεργάστηκα τα ηχητικά 
αντικείµενα ως αφηρηµένες µιµήσεις ενός κεραµικού γλυπτού. Η συνεχής χρήση ορισµένων 
επαναλαµβανόµενων λέξεων ως στοιχείο συνοχής, ακούγεται τελικά σαν επίκληση στη Ρέα. 

<~o~> 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Αννα    
Απόφοιτος Τµ. Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Ρεθύµνου, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου 
ειδίκευσης στις Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου µε κατεύθυνση την Ηλεκτροακουστική Σύνθεση 
του Τµ. Μουσικών Σπουδών Ιονίου Παν/µίου και Υποψήφια Διδάκτορας στο Τµ. Μουσικών Σπουδών 
του Ιονίου Παν/µίου, µε επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Ανδρέα Μνιέστρη.  
Religious Transformations Αποτύπωση αντιθέσεων µέσα από κοινωνικά αποδεκτά θεσπίσµατα. Η 
γαλήνη της πίστης, µετατρέπεται σε βιαιότητα και αντίστροφα. Η δέηση του ψαλµού, 
µετατρέπεται σε εφιάλτη. Χρησιµοποιώντας καθολικά αποδεκτούς ήχους που αντιστοιχούν σε αυτό 
που εκπροσωπεί η θρησκεία ως ανάγκη πίστης στην υπέρτατη δύναµη, στόχος του έργου είναι να 
δώσει τα πολλαπλά πρόσωπα µίας κατάστασης, µιας ιδέας, ενός καθεστώτος, µιας κοινωνίας. 

<~o~> 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ Στέλιος     
Σπουδές Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΕΜΠ), MA Ψηφιακή Μουσική Τεχνολογία (Keele, UK), PhD 
Ηλεκτροακουστική Σύνθεση (Bangor, UK). Σύνθεση µουσικής, σχεδιασµός ήχου και αυτοσχεδιασµός 
µε ψηφιακά και αναλογικά µέσα, αυτόνοµα και µέσα από διάφορες συνεργασίες που περιλαµβάνουν 
χορό, θέατρο, κινηµατογράφο, video και διαδραστικά πολυµέσα. Διδασκαλία δηµιουργικής 
µουσικής τεχνολογίας και σύνθεσης, ηχογράφηση, µουσική παραγωγή και κατασκευή πειραµατικών 
µουσικών οργάνων. Έργα του έχουν παιχτεί σε πολλά φεστιβάλ ανά τον κόσµο και έχουν κερδίσει 
βραβεία σε διεθνείς διαγωνισµούς σύνθεσης. Ιδρυτικό µέλος του Ελληνικού Συνδέσµου Συνθετών 
Ηλεκτροακουστικής Μουσικής (ΕΣΣΗΜ). Παίζει µεταξύ άλλων µε το folk-dub συγκρότηµα 
EleKtroBalKana και το κουαρτέτο αυτοσχεδιασµού RSLG. 
http://steliosgiannoulakis.wordpress.com 
Interpliable Σκοπός αυτού του κοµµατιού ήταν η χρήση αυτοσχεδιασµού για δηµιουργία 
µουσικών φράσεων και η εφαρµογή κλασικών τεχνικών ακουσµατικής σύνθεσης για κατασκευή 
µεγάλης δοµής. Χρησιµοποίησα σαν αρχικό υλικό µια ηχογράφηση του κοµµατιού Interplay από 
τους RSLG Quartet (δοµηµένος αυτοσχεδιασµός µε πιάνο, ντραµς, σαξόφωνο και ηλεκτρονικά). Με 
επεξεργασία σε πραγµατικό χρόνο αυτοσχεδίασα πολλές γενιές νέου υλικού, το οποίο κατόπιν 
οργάνωσα στο χρόνο µε τεχνικές µοντάζ και µιξάζ, φροντίζοντας εξαντλητικά διάφορες 
λεπτοµέρειες. Ο τίτλος είναι ένα παιχνίδι µεταξύ του interplay και του pliable, αναφορά στη 
συνθετική πρακτική της χρήσης του ήχου σαν εύπλαστο υλικό. Πρώτη εκτέλεση. 

<~o~> 
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόρης     
Zεί και εργάζεται στην Αθήνα ως συνθέτης στον χώρο του κινηµατογράφου. Έχει σπουδάσει 
πιάνο, Sonology στο Βασιλικό Κονσερβατόριο της Χάγης (Bsc) και σύνθεση ηλεκτροακουστικής 
µουσικής στο Πανεπιστήµιο του Birmingham (MPhil). Είναι µέλος του ΕΣΣHΜ και της Ελληνικής 
ακαδηµίας κινηµατογράφου. http://www.xrex.gr 

Identity Log Κίνησε για το Δασος, να κόψει Ξύλα. 
Το µουσικό κοµµάτι ξεκινά ως δηµιουργία ενός υποθετικού χώρου. Το µονοφωνικό ηχητικό υλικό 
επιλέχθηκε για να “φωτίσει” τον χώρο αυτό.  
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<~o~> 

ΔΕΝΙΟΖΟΣ Ανάργυρος (1962) 
Συνθέτης, µουσικολόγος, παιδαγωγός, currator. Ζεί και εργάζεται στην Αθήνα. 
 
...Nos (Νοέµβριος '16) Τελευταίο µέρος µίας τριλογίας µε θέµα την προσδοκία, τον πόθο, 
την (ερωτική) επιθυµία. Φτιαγµένο από 4 samples, που έχουν επιµηκυνθεί, κοπεί, αναδιαταχτεί 
και ξανα-επιµηκυνθεί δεκάδες φορές. Πρώτη δηµόσια εκτέλεση, Αφιερωµένο στον Π. 

<~o~> 
ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ Μανώλης 
Φοιτητής στο Τµήµα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του ΤΕΙ Ιονιων Νήσων.  
cyberzoo   
Tο κοµµάτι είναι µια πρώτη επαφή µε την granular και την αφαιρετική σύνθεση. 
 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Λήδα  
Γεννήθηκα το 1983 στην Αθήνα. Από τότε άλλοτε βουτάω κι άλλοτε τσαλαβουτάω στη 
µουσική· πρωτίστως από την πλευρά της ακρόασης και δευτερευόντως από την πλευρά 
της οργανοπαιξίας, της σύνθεσης, της ακουστικής, της ηχοληψίας, της παραγωγής και 
της οργανοποιίας. Μέλος του Ε.Σ.Σ.Η.Μ. από το 2009.  
Ευρίσκοντας τον ΚΚ Σύνθεση, µε αφορµή το κείµενο "Κάθαρσις" του Κώστα Καρυωτάκη. 

<~o~> 
ΖΟΥΜΑΔΑΚΗΣ Στέλιος 
Έχει γράψει ενόργανη και ηλεκτροακουστική µουσική. Επίσης, την µουσική για τις 
παραστάσεις της θεατρικής οµάδας Αντίβαρο.  
Piano Piece  
Κοµµάτι µε ήχους πιάνου.  

<~o~> 
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Φίλιππος 
Σπούδασε Ηλεκτρονική Μουσική και Ηλεκτρονικά (BSc) (Keele, UK) και Τεχνολογία 
Μουσικής (MA) (Newcastle-Upon-Tyne, UK) και ολοκληρώνει τη διδακτορική του 
διατριβή στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Έχει διδάξει Ηλεκτρονική Μουσική, Ηχοληψία και 
Διάδραση Ανθρώπου Μηχανής στη Μουσική  στα Πανεπιστήµια Μακεδονίας και Ιόνιο καθώς 
και στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Ως µηχανικός ήχου στη δισκογραφία και τον ζωντανό ήχο, 
έχει επίσης διατελέσει τεχνικός υπεύθυνος σε πολυάριθµες συναυλίες 
ηλεκτροακουστικής µουσικής µε πολυκαναλικά συστήµατα ηχητικής προβολής. Το 
συνθετικό και αυτοσχεδιαστικό του έργο µε πυρήνα τη διαδραστική ηλεκτρονική 
µουσική έχει παιχτεί σε διάφορα φεστιβάλ και συνέδρια συµπεριλαµβανοµένων των 
Ηµερών Ηλεκτροακουστικής Μουσικής του ΕΣΣΗΜ, Echopolis, Salford Sonic Fusion 
Festival, UK, Electric Nights, Across the Great Divide, Αυτοσχεδιασµοί ανθρώπου – 
µηχανής, Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών, di.p.art, SMC. 
https://philippostheocharidis.wordpress.com 
Philippos Theocharidis: He studied Electronic music and Electronics (BSc) at Keele 
University, and Music Technology (MA) at Newcastle-Upon-Tyne, UK, currently 
finishing his PhD at the Ionian University in Corfu, Greece. He has taught 
Electronic Music, Sound Recording, and Computer Interaction for Musical 
Applications at the Universities of Macedonia and the Ionian and the Technological 
Institute of the Ionian Islands. As a recording and live sound engineer he has 
been lead technician for numerous electroacoustic music concerts utilizing multi-
speaker arrangements for sound diffusion. His compositional and improvisation 
work, mostly interactive electronic music, has been performed in various festivals 
including the Electroacoustic Music Days, Echopolis, Salford Sonic Fusion 
Festival, UK, Electric Nights, Across the Great Divide, Human – Machine 
Improvisation, Onassis Cultural Center, di.p.art, SMC. 
https://philippostheocharidis.wordpress.com 
  
Lan Game    
Τι είναι ‘ζωντανό’ σε ένα έργο ηλεκτρονικής µουσικής; Πως µπορούν να συνυπάρξουν 
και να αλληλεπιδράσουν άνθρωποι και (ευφυείς;, κυκλοθυµικές;) µηχανές; Ένα δίκτυο 
δύο τεχνητών αυτόνοµων παραγόντων (agents) σε διαλεκτική µε δύο ανθρώπους – 
χρήστες (προαιρετικά), δέχεται οδηγίες σχετικά µε τη µακροδοµή του έργου από έναν 
µαέστρο και αναλόγως ‘συνθέτει’ µικροδοµικά στοιχεία σε πραγµατικό χρόνο. Ο 
µαέστρος µπορεί να είναι άνθρωπος ή µηχανή (ΑΙ) που εκπαιδεύεται σε πραγµατικές 
συνθήκες συναυλίας.  
What is ‘live’ in an electroacoustic work? How can human and artificial-(ly 
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intelligent? cyclothymic?) agents coexist and interact with each other?A network 
of two artificial autonomous agents - optionally interacting with two human 
players - is given macro-stuctural goals from a ‘conductor’ and accordingly 
‘composes’ microstructures in real-time. The conductor can be either human or an 
AI trained during concert. 

<~o~> 
 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΝΗ Ελίνα 
Γεννήθηκε και µεγάλωσε στα Τρίκαλα. Αποφοίτησε το Νοέµβριο του 2016 από το µουσικό 
τµήµα του Ιονίου Πανεπιστηµίου στην Κέρκυρα µε ειδίκευση στη σύνθεση και 
συγκεκριµένα στη µουσική για τις τέχνες της παράστασης και ηλεκτροακουστική 
µουσική. Την ενδιαφέρει ιδιαίτερα το παιδαγωγικό κοµµάτι και πως µπορούν τα 
διάφορα τεχνολογικά µέσα να ενισχύσουν τη διάθεση για µάθηση και ανακάλυψη, καθώς 
επίσης πως µπορούν σύγχρονα θέµατα να ενταχθούν στο κοµµάτι της µουσικής 
εκπαίδευσης. Με ένα αυτί που προσπαθεί να αφουγκραστεί το περιβάλλον, εστιάζει 
επίσης στην Ακουστική Οικολογία µε στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας και του 
τρόπου ζωής. Εδώ και ένα χρόνο συνεργάζεται µε το Ιόνιο Πανεπιστήµιο στο ευρωπαϊκό 
πρόγραµµα “Το ηχοτοπίο στο οποίο ζούµε” 
   
A piece of linen cloth 
Ένα κοµµάτι λινό πανί. Ένας αόρατος και αµέτοχος παρατηρητής στη διαδικασία 
παραγωγής ενός λινού υφάσµατος. Από το σπόρο του φυτού ως και το τελικό προϊόν. 

<~o~> 
   
ΚΑΛΟΔΙΚΗ Γεωργία 
Γεννήθηκε στην Αθήνα (1975) όπου σπούδασε κλασική κιθάρα καθώς και ανώτερα 
θεωρητικά και σύνθεση µε τον Γιάννη Ιωαννίδη. Κατέχει δίπλωµα στην κλασική κιθάρα 
και στην σύνθεση (Α’ βραβείο, Μουσική Εταιρεία Αθηνών, 2004). Είναι πτυχιούχος του 
τµήµατος Μουσικής επιστήµης και Τέχνης του πανεπιστηµίου Μακεδονίας µε ειδίκευση 
στην Σύνθεση και κάτοχος Master και Διδακτορικού από το Goldsmiths College του 
Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. Μεταξύ άλλων έχει συνεργαστεί και έχει λάβει 
παραγγελίες από την ALEA ΙΙΙ του Πανεπιστηµίου της Βοστώνης, την Ένωση Ελλήνων 
Μουσουργών, το Μέγαρο Μουσικής, το Πανεπιστήµιο Αθηνών, την Καµεράτα, το ίδρυµα 
Μιχάλη Κακογιάννη, την Ορχήστρα των Χρωµάτων, το Festival Acanthes κ.α.Έχει γράψει 
µουσική για τον κινηµατογράφο και στο θέατρο έχει συνεργαστεί µε την Ρούλα 
Πατεράκη και την Ευαγγελία Θαλασσινή. Από το 2012 εκπονεί νέα διδακτορική έρευνα 
στην ηλεκτροακουστική µουσική σύνθεση στο Ιόνιο πανεπιστήµιο µε τον Θεόδωρο Λώτη. 
Είναι µόνιµος συνεργάτης του περιοδικού της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών «Πολύτονον», 
µέλος της Ενωσης Ελλήνων Μουσουργών και του ΕΣΣΗΜ. Μουσική της κυκλοφορεί από την 
Subways Records.    
Deep 
Το έργο αυτό γεννήθηκε µέσα από µια θραυσµατική δόµηση ατάκτως ερειµµένων υλικών, 
ήχων, σκέψεων και εικόνων. Ακούγονται σκόρπια κρύσταλλα, αποήχοι πιάνου, ψίθυροι 
και ονειρικές εικόνες από ασαφούς προέλευσης χώρους. θα µπορούσε να είναι µια 
σύντοµη (µαλλον άχρονη) βουτιά στο ασυνείδητο.      

<~o~> 
ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ Νίκος  
Γεννήθηκα το 1995 και κατάγοµαι απο τη Θεσσαλονίκη. Το 2013 µετακόµησα στην 
Κέρκυρα για να σπουδάσω στη σύνθεση ηλεκτροακουστικής µουσικής στο Τµήµα Μουσικών 
Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου οπου φοιτώ εως και σήµερα.  
 
Inferno Το έργο µας εισάγει στον χώρο του πνευµατισµού και της επικοινωνίας µας 
µε τις ψυχές των νεκρών καθώς µας προετοιµάζει για ένα ταξίδι πέραν απο τις πύλες 
του κάτω κόσµου.    

<~o~> 
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Δηµήτρης 
Ο Δηµήτρης Καραγεώργος γεννήθηκε στην Αµφιλοχία. Σπούδασε ανώτερα θεωρητικά µε 
τους Στ. Βασιλειάδη, Α. Αµαραντίδη και Χάρη Ξανθουδάκη, και πιάνο µε τη Ν. 
Νικολάεβνα. Επίσης τελείωσε το τµήµα Ηλεκτροακουστικής Μουσικής του Ωδείου 
Athenaeum µε τους καθηγητές: Στ. Βασιλειάδη, Χάρη Ξανθουδάκη και Δηµήτρη Καµαρωτό. 
Πήρε µαθήµατα σύνθεσης από τον Ιάννη Ξενάκη και τον Θεόδωρο Αντωνίου. Συνεργάζεται 
από το 1986 µε το Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας (Κ.ΣΥ.Μ.Ε.) του Ι. Ξενάκη. 
Εργάστηκε στην Κρατική Τηλεόραση ΕΤ2, & ΝΕΤ, και έγραψε µουσική για το Θέατρο. 
Έχει λάβει µέρος στη Biennale της Θεσσαλονίκης 1986 (µε την οµάδα Τεχνογενές), και 
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της Βαρκελώνης 1987 (µε την Οµάδα Εδάφους του Δηµήτρη Παπαϊωάννου). Γράφει 
ηλεκτροακουστική µουσική και έργα για µικτά µέσα, στα οποία συχνά παίζει ο ίδιος. 
Είναι µέλος του Eλληνικού Συνδέσµου Συνθετών Συνθετών Hλεκτροακουστικής Mουσικής 
(E.Σ.Σ.H.M.) και της Ελληνικής Εταιρίας Ακουστικής Οικολογίας (ΕΕΑΟ). Τα τελευταία 
χρόνια εργάζεται µε τα σχήµατα inSTUMmental που δηµιουργούν ζωντανή µουσική σε 
ταινίες βωβού κινηµατογράφου και PanNik  Project που ασχολείται µε τον ελεύθερο 
αυτοσχεδιασµό. 
  
WorldCrack 404 
Mουσική : Δηµήτρης Καραγεώργος Χορογραφία: Μόσχου Μαρία Χορεύουν: Αλεξάνδρα 
Κωστοπούλου, Μαρία Μόσχου, Ξένια Σταθούλη, 'Ολγα Δηµητράκη, Φωτογράφος: Δηµήτρης 
Μπλέτσης video maker : Εριφύλη Νικολακοπούλου To Worldcrack 404 (ή αλλιώς WC 404 ) 
ιδρύθηκε και κυκλοφόρησε στη βόρεια Αµερική το 1492. Διαδραµατίζεται στο υπαρκτό 
σύµπαν µε ρεαλιστική διάθεση. Κατατάσσεται στα µαζικά διαδικτυακά παιχνίδια ρόλων 
πολλαπλών παικτών. Είναι βιντεοπαιχνίδι στρατηγικής. Με 30.000 συνδροµητές στην 
αρχή της κυκλοφορίας του, ενώ πλέον έχει φτάσει τους 965 εκατοµ. συνδροµητές 
κατακτώντας την 1η θέση των δηµοφιλέστερων παιχνιδιών. Από το 1492 έως το 2017 
έχουν κυκλοφορήσει συνολικά 3 επεκτάσεις. Η τελευταία, Worldcrack 404, Earth 
Damage (2017) αποτελεί την ιστορική αναδροµή από την 1η έκδοση µέχρι και σήµερα. 
Προσοχή: -αποτελεί προϊόν κοινωνικοπολιτικής κριτικής - στις αποµιµήσεις - 
''Ελληνικό προϊόν''     

<~o~> 
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Κώστας 
Konstantinos Karathanasis as an electroacoustic composer draws inspiration from 
modern poetry, artistic cinema, abstract painting, mysticism, Greek mythology, and 
the writings of Carl Jung and Joseph Campbell. His compositions have been 
performed at numerous festivals and received awards in international competitions, 
including Bourges, Musica Nova, SEAMUS/ASCAP, SIME and Música Viva.  Recordings of 
his music are released by SEAMUS, ICMA, Musica Nova, Ionian University, Innova and 
HELMCA. Konstantinos holds a Ph.D. in Music Composition from the University at 
Buffalo, and is currently an Associate Professor of Composition and Music 
Technology at the University of Oklahoma. More at the following address: 
http://karathanasis.org. 
 
Ως συνθέτης ηλεκτροακουστικής µουσικής, ο Κωνσταντίνος Καραθανάσης αντλεί έµπνευση 
από τη µοντέρνα ποίηση, κινηµατογράφο, αφηρηµένη ζωγραφική, Αρχαία Ελληνική 
µυθολογία, µυστικισµό και τα κείµενα του Carl G. Jung και Joseph Campbell. Έργα 
του έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή φεστιβάλ και έχουν διακριθεί σε διαγωνισµούς 
σύνθεσης όπως αυτοί της Bourges, Musica Nova, SEAMUS/ASCAP, SIME και Música Viva. 
Ηχογραφήσεις των έργων του κυκλοφορούν από τις εκδόσεις SEAMUS, ICMA, Musica Nova, 
Innova, Ιoνίου Πανεπιστηµίου και ΕΣΣΗΜ. Έλαβε διδακτορικό στη σύνθεση από το 
Πολιτειακό Πανεπιστήµιο της Νέας Υόρκης στο Buffalo και είναι απόφοιτος του Ιονίου 
Πανεπιστηµίου. Είναι αναπληρωτής καθηγητής σύνθεσης και µουσικής τεχνολογίας στο 
Πανεπιστήµιο της Οκλαχόµα, όπου και διευθύνει το studio ηλεκτροακουστικής 
µουσικής. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση http://karathanasis.org. 
 
Study on a Monochord 
Ode to Kitchen is an homage to Neruda’s collection of Odes. The poet wrote 225 
Odes on common everyday objects, such as bread, artichokes, his socks, etc., to 
celebrate life as expressed through myriads of sounds, colors, smells, and 
emotions. Hundreds of sounds of kitchen objects were classified according to their 
gestural archetypes and substances, and later processed mainly through the classic 
tape manipulation techniques. Complex textures were created by reading fast and 
randomly the contents of folders with similar sounds. The resulting thousands of 
sound objects were orchestrated with the intention to create a highly energetic 
and kaleidoscopic amalgam. 
Ode to Kitchen received the 1st place in SIME 2016 and a honorary mention in Música 
Viva in the same year. 
Αυτή η ακουσµατική σύνθεση αποτελεί δευτερεύον προϊόν του ηχητικού σχεδιασµού για 
την εγκατάσταση-γλυπτό Resonance + Relay που στήθηκε από τον Daren Kendall στην 
γκάλερι Lightwell της Σχολής Οπτικών Τεχνών του Πανεπιστηµίου της Οκλαχόµα στις 
αρχές του 2016. Η πλειοψηφία των ήχων προέρχεται από ένα ηχητικό γλυπτό (sound 
sculpture) του ίδιου καλλιτέχνη που µοιάζει µε µονόχορδο: µία ατσάλινη χορδή 
πιάνου τεντωµένη στα άκρα ενός ελικοειδή σωλήνα στερεοµένου κάθετα σε µία 
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σκουριασµένη µεταλλική  βάση. Ένα µικρότερο ποσοστό ήχων προήλθε από ηχογραφήσεις 
των εργαλείων που χρησιµοποίησε ο καλλιτέχνης για να στήσει την εγκατάσταση. Όλοι 
οι ήχοι ενισχύθηκαν µε µικρόφωνα επαφής και επεξεργάστηκαν ζωντανά σε διάφορους 
βαθµούς  από τα πρόσθετα GRM Tools και SoundMagic Spectral του Michael Norris, 
παράγωντας επιπρόσθετα ηχητικά υλικά διάρκειας άνω των δύο ωρών. Αλγόριθµοι 
πιθανοτήτων και αλυσίδων Μαρκόφ του περιβάλλοντος MaxMSP καθόριζαν το είδος της 
επεξεργασίας και την αναπαραγωγή στο χώρο σε τέσσερα ηχεία κατά τη διάρκεια της 
εγκατάστασης. Η παρούσα στερεοφωνική εκδοχή χρησιµοποιεί ένα µικρό µέρος των 
ηχητικών υλικών της εγκατάστασης.  

<~o~> 
ΚΑΡΑΘΑΝΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Θανάσης  
Ένας απλός φοιτητής τεχνολογίας ήχου  
The Final Fleeting Thoughts of an Organo-Synthetic Mind 
A bastardized between organic matter and synthetics life form's final thoughts as 
it exhales its last breaths.  

<~o~> 
ΚΟΚΟΡΑΣ Παναγιώτης 
Mετά τις µουσικές του σπουδές στην Ελλάδα µε τους Γιάννη Ιωαννίδη, Ανρί Κεργκοµάρ, 
Κ. Βαρότση και Ε. Ασηµακόπουλο πραγµατοποίησε µεταπτυχιακές σπουδές Μαστερ και 
Διδακτορικού στη σύνθεση και µουσική τεχνολογία στο πανεπιστήµιο του Γιορκ στην 
Αγγλία µε υποτροφίες από την Βρετανική Ακαδηµία και τη Μουσική υποτροφία 
Αλεξάνδρας Τριάντη. Έχει λάβει παραγγελίες από τα πανεπιστήµια του Χάρβαρντ, 
Γιορκ, Αθηνών, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Ένωση Ελλήνων Μουσουργών, IRCAM, ZKM, 
IMEB, Siemens Musikstiftung, Gaudeamus, MATA, ΒΝΜΙ, Ωνάσειο Πολιτιστικό Κέντρο. 
Έργα του έχουν πετύχει σηµαντικές διακρίσεις σε 70 διεθνείς διαγωνισµούς ενώ έχουν 
µεταδοθεί από το ραδιόφωνο και παρουσιαστεί σε Φεστιβάλ περισσότερες από 700 φορές 
σε όλο τον κόσµο. Είναι ιδρυτικό µέλος του «Ελληνικού Συνδέσµου Σύνθετων 
Ηλεκτροακουστικής Μουσικής» (ΕΣΣΗΜ), και υπήρξε µέλος του διοικητικού συµβουλίου 
και πρόεδρος τα έτη µεταξύ 2004 και 2012. Έχει διδάξει στο ΜΤΑ του ΤΕΙ Κρήτης, το 
ΤΜΣ του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και στο Μητροπολιτικό Κολέγιο 
Θεσσαλονίκης. Από το 2012 ζει και εργάζεται ως Αναπληρωτής καθηγητής στο 
University of North Texas στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Έργα του εχουν 
εκδοθεί σε CD και παρτιτούρες από το MIT Press, Suvini Zerboni, ICMA-ICMC, 
Dissonance Records. κ.α. www.panayiotiskokoras.com 
   
QUALIA 
Το έργο Qualia ολοκληρώθηκε στα στούντιο του Κέντρου Πειραµατικής Μουσικής και 
Intermedia - CEMI - στο University of North Texas το 2017. Η σύνθεση διερευνά την 
εµπειρία της µουσικής από την αντίληψη στην αίσθηση. Μέσω αυτής της σύνδεσης, ο 
ήχος, ο χώρος και ο ακροατής συµµετέχουν σε µια πολυδιάστατη εµπειρία. Οι 
χειρονοµίες, και οι σηµασίες που εµπεριέχονται στους ήχους δεν αποσυνδέονται από 
τους ήχους και δεν είναι η αιτία για τους ήχους αλλά είναι στην πραγµατικότητα ο 
ήχος καθαυτός. Στο Qualia, δεν βιώνω τη µουσική µνήµη ως µια ακολουθία γεγονότων 
αλλά ως αισθητηριακά σύνολα. Η εµπειρία του ήχου δεν είναι γραµµική, αγνοεί το 
παρελθόν ή το µέλλον, ο χρόνος γίνεται µια παρούσα σταθερή ολότητα, µια ενιαία 
ενότητα. Σε αυτή την κατάσταση συνείδησης, ο χρόνος δεν υφίσταται. Τα σωµατίδια 
που διαδίδονται από τα ηχεία στον αέρα, οι αντανακλάσεις τους στο φυσικό χώρο και 
το ακροατήριο είναι ο ήχος εκφραζόµενος ως µουσική εµπειρία.  

<~o~> 
ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗΣ Μαρίνος  
Ο Μαρίνος Κουτσοµιχάλης είναι καλλιτέχνης, ερευνητής και creative technologist. 
Έχει εργαστεί σε διάφορα ερευνητικά κέντρα, ακαδηµίες και project spaces ανά το 
κόσµο και έχει παρουσιάσει τη δουλειά του διεθνώς σε µουσεία, φεστιβάλ, 
βιοµηχανικούς/underground χώρους, επιστηµονικά συνέδρια, εκκλησίες, γκαλερί, και 
αλλού. Έχει εργαστεί ως ερευνητής 
στο Πανεπιστήµιο του Τορίνο και το Νορβηγικό Πανεπιστήµιο Επιστήµης και 
Τεχνολόγιας, και έχει διδάξει στο πανεπίστήµιο του Wolverhampton, το ΤΕΙ Κρήτης 
και το Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας. Έχει Master στην Σύνθεση µε Ψηφιακά Μέσα 
από το πανεπιστήµιο του York και διδακτορικού στον Ήχο και την Media Art από το 
πανεπιστήµιο De Montfort. www.marinoskoutsomichalis.com  
Inhibition  
Η περφόρµανς αφορά την χρήση ένός «έξυπνου» headset, ικανού για 
ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα, αλγοριθµική σύνθεση ήχου και µηχανική µάθηση. Φορώντας το 
headset, η εγκεφαλική δραστηριότητα του συνθέτη παρακολουθείται διαρκώς και 
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εκείνοι οι ήχοι που είναι πιο πιθανό να αναστείλουν τη νοητική συγκέντρωση 
παράγωνται, εµποδίζοντας έτσι µια απρόσκοπτη σύζευξη ανθρώπου-µηχανής. Το έργο 
εικάζει το ενδεχόµενο, αλλά και αποσκοπεί την δηµιουργία, ενός µετά-νού που 
προκύπτει από αλληλεπιδράσεις µηχανισµών νευρο-ανάδραση, τεχνητής εφυΐα και βιο-
τεχνολογικής «αυτοποίησης».   

<~o~> 
ΚΟΖΑΣ Γιάννης   
Φοιτητής στο Τµήµα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του ΤΕΙ Ιονιων Νήσων.  
 
Thoughts that travel the world  

<~o~> 
ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Αποστόλης 
Σπούδασε µουσική στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο (πτυχίο µουσικών σπουδών) και στο 
πανεπιστήµιο CITY του Λονδίνου (διδακτορικό στη µουσική σύνθεση). Το 
καλλιτεχνικό/ερευνητικό έργο του εστιάζεται στη σύνθεση ηλεκτροακουστικής µουσικής 
και τον ήχο της φύσης, αλλά και στη σύµµειξη πολλαπλών µουσικών υφών. Η µουσική 
του έχει εκτελεστεί παγκοσµίως σε γνωστές διοργανώσεις και φεστιβάλ σύγχρονης 
µουσικής (ICMC, Synthese, L’Espace Du Son κ.α) και έχει βραβευτεί σε παγκόσµιους 
διαγωνισµούς σύνθεσης, όπως Ars Electronica (Αυστρία) Bourges (Γαλλία), Noroit-
Leonce Petitot (Γαλλία), Metamorphoses (Βέλγιο), SCRIME (Γαλλία), Space of Sound 
(Βέλγιο), Franco Evangelisti (Ιταλία), Musica Nova (Τσεχία), Δ. Δραγατάκης 
(Ελλάδα). Η δισκογράφηση των έργων του περιλαµβάνει συλλογές απο την INAGRM, 
Μusiques & Recherches, Ιόνιο Πανεπιστήµιο, CyberArts, Touch Records, και µια 
προσωπική έκδοση (CD-baby). Παρτιτούρες έργων του έχουν εκδοθεί από την S. Zerboni 
(Milano) και την Just Flutes (London). Σε ερευνητικό επίπεδο έχει συµµετάσχει σε 
διεθνή προγράµµατα και έργα που αφορούν την µελέτη του περιβάλλοντος (Πυθαγόρας, 
οπτικοακουστική οικολογία), υλοποιώντας µεταδιδακτορικές διατριβές και 
δηµοσιεύσεις σχετικά µε την καλλιτεχνική αξιοποίησή του. Εχει διατελέσει µέλος 
επιτροπών για τη διοργάνωση πανελλήνιων και διεθνών συνεδρίων και φεστιβάλ ως προς 
τη σύγχρονη µουσική και την τεχνολογία (ICMC, Ηµέρες Ηλεκτροακουστικής Μουσικής, 
συνέδριο ακουστικής οικολογίας, φεστιβάλ οπτικοακουστικών τεχνών κ.α.). Απο το 
2014 διδάσκει ως επίκουρος καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο, τµήµα Τεχνών Ήχου και 
Εικόνας. Εχει επίσης διδάξει στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (2006-2014), και το ΤΕΙ Ηπείρου 
(2005). Είναι ιδρυτικό µέλος του ΕΣΣΗΜ (Ελληνικός Σύνδεσµος Συνθετών 
Ηλεκτροακουστικής Μουσικής) και της Ελληνικής Εταιρίας Ακουστικής Οικολογίας. 
Παράλληλα είναι µουσικός παραγωγός και υπεύθυνος του Studio RED (Αθήνα), 
υλοποιώντας ηχογραφήσεις, sampling, ενορχήστρωση και παραγωγή διαφορετικών 
µουσικών ειδών.https://apostolosloufopoulos.wordpress.com/about/ 
https://soundcloud.com/apostolosloufopoulos 
https://ionio.academia.edu/ApostolosLoufopoulos 
  
Ενάλια (enalia) 
Το έργο παρουσιάζεται στην ηχητική του µορφή. Η ολοκληρωµένη εκδοχή βρίσκεται 
καταγεγραµµένη εδω: https://www.youtube.com/watch?v=zHWQ8GNyaIg. Το έργο 
πραγµατεύεται τη θάλασσα και τον άνθρωπο, παραπέµποντας στον µύθο του Ποσειδώνα 
και της Αµφιτρίτης, της ανθρωπόµορφης θεάς της θάλασσας. Συµβολικά το έργο 
αναπαριστά την ανθρώπινη πορεία προς µια ανώτερη εσωτερική κατάσταση, µέσα από την 
ένωση µε τη φύση. Όπως και στο µύθο, έτσι και στο έργο, η θάλασσα παίρνει 
ανθρώπινη µορφή (όπως φαίνεται στην ολοκληρωµενη εκδοχη του εργου για βίντεο και 
σωµατικό θέατρο), µια θηλυκή παρουσία που προσελκύει τον άνθρωπο να ενωθεί µαζί 
της. Η θάλασσα µαγεύει, χορεύει, αλληλεπιδρά, γίνεται ενέργεια που οδηγεί στη 
µεταµόρφωση, τόσο την εσωτερική/ανθρώπινη, όσο και ως προς την αντίληψη του γήινου 
και υδάτινου κόσµου γύρω απο την ανθρώπινη παρουσία. Τα στάδια της µεταµόρφωσης 
αυτής παρουσιάζονται στα επιµέρους µέρη του έργου ηχητικά και 
οπτικά/κινησιολογικά, όπου ο άνθρωπος, µέσα από τη διάδραση µε την θαλάσσια µορφή, 
πορεύεται προς το βυθό και επιστρεφει µεταµορφωµένος. Το έργο αποτελεί ένα ταξίδι 
αναζήτησης, οπτικοηχητικά, αλλά και νοηµατικά, επιχειρώντας µέσα απο τους 
συµβολισµούς να δώσει πολλαπλά κλειδιά ερµηνείας στο καλλιτεχνικό περιεχόµενο. 
Κυρίαρχες έννοιες: η φύση, η ύπαρξη, η ένωση, η µεταµόρφωση, ο συντονισµός, η 
αρµονία, ο µύθος, η µαγεία, το ερωτικό στοιχείο, η εσωτερικοποίηση, η αναγέννηση 
και τέλος η υπερβατική ανθρώπινη πορεία µέσα απο την εµβίωση των παραπανω. To έργο 
εχει παρουσιαστεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης το 
2017. (Συντελεστές ολοκληρωµένης εκδοχής: 
Βασιλική Μάκου: σωµατικό θέατρο (κινησιολογία – ζωντανή και καταγεγραµµένη ερµηνεία) Έλενα Γεωργιάδου: 
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βίντεο Μάγδα Κανδυλιάρη: animation Κατερίνα Παγιατάκη: σκηνική επιµέλεια )     
<~o~> 

ΛΩΤΗΣ Θοδωρής 
Theodore Lotis studied the guitar, flute, music analysis and composition in 
Greece, Belgium and the UK. He has completed a PhD in Music at the City 
University in London (England, UK) thanks to grants from the British Academy 
(Arts and Humanities Research Board), and the Foundation AS Onassis. Having 
produced several instrumental works and collaborated with artists from various 
disciplines (dance, theatre, video) his current endeavours in music are focused 
on spectrum, timbre, sonic space and light. His music has been performed at 
festivals and conferences in Europe, Australia, America and Asia. He was 
commissioned by Musiques & Recherches (Belgium, 1997, 2000), Sculpted Sound 
Composers Competition (UK, 2000), Amici della Musica di Cagliari (Italy, 2001), 
and Visiones Sonoras (Mexico, 2007). He has received a number of awards and 
distinctions at Bourges (France, 2000), Sculpted Sound Composers (UK, 2000), 
Métamorphoses (Belgium, 2000, 02), Luigi Russolo (Italy, 2000, 02), CIMESP 
(Brasil, 2001), and Jeu de temps / Times Play (Canada, 2002) competitions. He was 
awarded the first prize at the Spatialization competition L’Espace du son 2002 
organized by Musiques & Recherches (Belgium, 2002). Theodore Lotis has been 
teaching electronic music composition at Goldsmiths College, University of London 
(2001-03), Technological and Educational Institute of Crete (2003-04) and the 
Aristotle University of Thessaloniki (Greece, 2004-05). He is currently lecturing 
at the Ionian University (Corfu, Greece). He is founding member of the Hellenic 
Electroacoustic Music Composers Association (HELMCA) and the Hellenic Society for 
Acoustic Ecology. 
   
PORTRAIT D UNE MANIFESTANTE 

  
<~o~> 

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ Γιάννης  
Φοιτητής στο Τµήµα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του ΤΕΙ Ιονιων Νήσων. 
Στον ελεύθερο χρόνο του µαθαίνει δια της µεθόδου εκµάθησης άνευ διδασκάλου 
χαρτοκοπτική. 
ΠΟΙΟΣ ΜΙΛΗΣΕ?    

<~o~> 
 
ΜΝΙΕΣΤΡΗΣ Ανδρέας 
 
Ζεί και εργάζεται στην Κέρκυρα ως εκπαιδευτικός. 
 
He was initiated to Electroacoustic Music through a series of seminars and 
workshops in Greece and France organized – and some of them also taught – by H. 
Xanthoudakis. He continued his studies in Paris and Oakland, CA. He composes music 
mainly for fixed media and his works have been presented in concerts, sound 
installations and radio diffusions in many countries. A collection of his early 
works is published under the general title “Some Pieces”. Focusing on sound 
specialization, he has organized, many concerts of electroacoustic music making 
use of multi- loudspeaker diffusion systems. Since 1995 he lives in Corfu where he 
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teaches Electroacoustic Music and Recording Techniques at the Music Department of 
Ionian University.   
 
Οι Παραλλαγές των Παραλλαγών – Variations of Variations 
The piece is based on the Idea of creating an Electroacoustic music composition 
directly connected to J. Brahms’ work. I have decided to compose a variation form 
because this kind is based on transformations, which allow reconsideration and 
reorganization of the structural elements as well as any other parameter of the 
original composition and therefore renders its material neutral, usable as a 
starting point for a new creation. Brahms’ Haydn Variations appeared as the 
perfect material to work with since I knew this composition quite well and on the 
other hand this would be a direct reference to the practice of working a new form 
out of an existing musical work. His piece, using as fundamental structural 
material the processed sound form a recording of Haydn Variations, was a 
commission of the Italian association “Amci della Musica” of Cagliari, where it 
was premiered in June 2nd  2001 in a concert dedicated to Brahms’ work -- an idea 
of the Italian composer Lucio Garau). 
 
Kατ’αρχήν, πιστεύω πως αν και έχει περάσει πάνω από µισός αιώνας από τότε που 
διατυπώθηκαν από τον PierreSchaeffer οι βασικές ιδέες και θεωρίες που αποτελούν 
την βάση της “musique concrète”, µόλις και µετά βίας σήµερα αρχίζουµε να 
ανιχνεύουµε την πραγµατική τους ισχύ σε σχέση µε το χαρακτήρα και την αισθητική 
µιας µουσικής του (άµεσου αλλά και λίγο πιο µακρυνού) µέλλοντος.  Mε απλά λόγια, 
αυτό που σήµερα λέµε ακουσµατική µουσική είναι µια σηµαντική δύναµη που καθορίζει 
την πορεία της µουσικής τόσο καθοριστικά όσο και (προς το παρόν) άδηλα [aς 
σηµειωθεί εδώ ότι το Traité des objets musicaux -- το “θεωρητικόν µέγα” δηλαδή της 
µουσικής αυτής --  άν και περίµενε µισόν αιώνα και ένα χρόνο είδε µόλις τον 
περασµένο Ιούλιο την αγγλική του µετάφραση ως Treatise on Musical Objects σε 
µετάφραση Christine North και John Dack] 
Mε τις “παραλλαγές των Παραλλαγών” γίνεται µια προσπάθεια περάσµατος από τη 
“µουσική µε νότες” στη “µουσική µε ήχους”.  Για το σκοπό αυτό  διάλεξα να δουλέψω 
µε τις λεγόµενες “Παραλλαγές σε ένα θέµα του Xάϋδν”, γνωστότατο έργο του Brahms, 
επειδή, ειδικά στο κοµµάτι συτό, αποτυπώνεται µια εξέλιξη που φτάνει πολύ βαθειά 
µέσα στο χρόνο (το µελωδικό του υλικό ανάγεται σε πολύ παλιούς γερµανικούς 
ύµνους).  Eκείνο που επιτρέπει την εξέλιξη αυτή είναι ακριβώς η “ανακύκλωση” ενός 
παλιού µουσικού υλικού και η δηµιουργία νέων “ διατυπώσεών” του µε τη χρήση της 
µεθόδου της σύνθεσης παραλλαγών του.  Oι δικές µου παραλλαγές στηρίζονται στην 
“εκµετάλλευση” του ηχητικού υλικού που προέρχεται από µια ηχογράφηση των 
"Παραλλαγών Χάϋδν" για ορχήστρα (op.56a.).  Διάφορα ηχητικά αποσπάσµατα του 
αρχικού ηχογραφήµατος χρησιµοποιούνται για την παραγωγή των θεµατικών και 
παραλλακτικών µερών της σύνθεσης και συντάσσονται κατάλληλα – µε άξονα την άρθρωση 
του ίδιου του θέµατος της σύνθεσης του Brahms.  Έτσι, προτείνεται µια νέα 
διατύπωση του γνωστού µουσικού υλικού των Παραλλαγών Χάϋδν” µε όρους ακουσµατικής 
µουσικής.  Οι "παραλλαγές των Παραλλαγών" ήταν παραγγελία της ένωσης "Αmici della 
Musica" του Cagliari και πρωτοπαρουσιάστηκε στις 3/6/2001 στην πόλη αυτή.  Από 
τότε έχει παιχτεί σε πολλές συναυλίες και έχει µεταδοθεί απο το ραδιόφωνο στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. 

    
<~o~> 

ΜΟΝΟΠΟΛΗΣ Ανδρέας 
Γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1976. Εκτός από την µουσική, η καλλιτεχνική του 
παρόρµηση διαλέγει πότε την εικόνα ή την ύλη για να εκφραστεί.    
www.monopolis.gr      www.mocm.gr 
    
Knot 
Το έργο αυτό είναι η εισαγωγή από µία συναυλία αυτοσχεδιασµού - live Electronics: 
MOCM Live @ Knot gallery, Αθηνα 29/03/2012 και βασίζετε σε αυτοσχέδια 
ηχωµηχανήµατα και τεχνικές circuit bending..  
     

<~o~> 
ΜΙΖΗΘΡΑΣ Γιώργος 
Georgios Mizithras is a musician and sound artist. He is active as both a composer 
and a performer in a range of fields, including electroacoustic music, 
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improvisation, sound art, and audiovisuals. He has performed at the “Klingt Gut” 
Festival (Hamburg, 2017) “Visual March in Prespes” (Thessaloniki, 2014), “AGORA” 
(Athens, Biennale 2013), Alte Schmiede (Vienna, 2014) and at numerous venues in 
Greece. He is a graduate of composition at the Music Studies department of the 
Ionian University and has also studied at De Montfort University's Music 
Technology and Innovation department (Leicester). He is currently doing he's 
Master's in Music Technology at the National and Kapodistrian University of 
Athens. 
   
Unstable Systems   
The piece explores the transition of musical enviroments between stable and 
unstable states. With the introduction of enough musical elements a stable state 
is constructed which sets the range in which the musical parameters usually 
fluctuate. When enough parameters exceed this certain threshold then the system 
becomes unstable, reaching a high entropy point, in which case the musical 
elements aren't working in conjuction with one another but instead are "competing" 
for musical and acoustic space until eventually the whole system collapses 
creating a new “stable” music enviroment from the derivitives of the previous 
catastrophic proccess.  

<~o~> 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Λευτέρης 
Είναι ‘Eλληνας συνθέτης και εκτελεστής. Είναι κάτοχος διδακτορίκου στη σύνθεση από 
το πανεπιστήµιο του Huddersfield στην Αγγλία, µε υποτροφία από το φεστιβάλ 
σύγχρονης µουσικής του Huddersfield. Σπούδασε σύνθεση µε τον Γιάννη Ιωαννίδη και 
είναι πτυχιούχος και Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του πανεπιστηµίου Αθηνών. Έχει 
γράψει πολλές συνθέσεις για ακουστικά όργανα και ηλεκτρονικά µέσα. Έργα του έχουν 
παιχτεί σε ελλάδα και εξωτερικό από πληθώρα µουσικών όπως London Sinfonietta, Asko 
ensemble, Elision ensemble, Sarah Nicolls και άλλους. Το 2006 κέρδισε το διεθνές 
βραβείο Gaudeamus Prize µε τη σύνθεσή του για πιάνο και ορχήστρα “Black & White”. 
Ασχολείτε επίσης µε τον αυτοσχεδιασµό ηλεκτρονικής και πειραµάτικής µουσικής ως 
µέλος του ντουέτου ''Unsample''. 
Lefteris Papadimitriou is a Greek composer and performer. He has studied 
composition with Iannis Ioannidis and he is a graduate of the music department of 
the University of Athens. He holds a PhD in composition from the University of 
Huddersfield, UK, with a scholarship from Huddersfield Contemporary Music 
Festival. He has written many compositions for acoustic instruments and electronic 
media that have been performed by performers such as London Sinfonietta, 
Asko/Schoenberg ensemble, Elision ensemble, Sarah Nicolls and others. In 2006 he 
won the international Gaudeamus Prize with his composition for piano and 
orchestra, titled “Black and White”. He also performs live improvised and 
experimental music with laptop duo ''Unsample''. 
  
Sonata Nr. 8, for electronic sounds 
Ένα κοµµάτι από µια σειρά 12 κοµµατιών για ηλεκτρονικούς ήχους. Ο ηχητικός κόσµος 
των κοµµατιών καθορίζεται από µια οργανικού τύπου οργάνωση του συνθετικού ηχητικού 
υλικού ταυτόχρονα µε συνήθως ακραίο µονταζ που παραπέµπει σε ακουσµατική µουσική.  

<~o~> 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σωτηρία  
Φοιτήτρια στο Τµήµα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του ΤΕΙ Ιονιων Νήσων. 
Στον ελεύθερο χρόνο της µαθαίνει δια της µεθόδου εκµάθησης άνευ διδασκάλου 
Ιαπωνικά. 
 
Monsters in a war zone   

<~o~> 
ΡΟΥΠΑΣ Βασίλης 
Συνθέτης, πιανίστας, αυτοσχεδιαστής, µέλος του ΕΣΣΗΜ και της Ελληνικής Εταιρείας 
Ακουστικής Οικολογίας, ιδρυτής του avant jazz σχήµατος RSLG Quartet.   
Hot summer night 
Μια µύγα, ένας βραστήρας, τζιτζίκια, τριζόνια, ένας ανεµιστήρας, µεταλλικά 
περιστρεφόµενα µπολ που χτυπούν µεταξύ τους, οι δονήσεις ενός πιατινιού, ένας 
γκιώνης και δύο έτοιµοι ήχοι από soft synth συνθέτουν ένα φανταστικό ηχοτοπίο µιας 
ζεστής καλοκαιρινής νύχτας που δεν σου κάνει κέφι να πας για ύπνο. 

<~o~> 
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ΣΑΒΒΑ Δηµήτρης 
Γεννήθηκε το 1987 στην Κύπρο. Αποφοίτησε µε άριστα από το Τµήµα Μουσικών Σπουδών 
του Ιονίου Πανεπιστηµίου µε ειδίκευση στη σύνθεση ηλεκτροακουστικής µουσικής. Το 
2012 συνέχισε τις σπουδές του σε µεταπτυχιακό επίπεδο µάστερ στο Πανεπιστήµιο του 
Manchester και από το 2015 είναι υπότροφος και υποψήφιος διδάκτορας στο 
Πανεπιστήµιο του Sheffield. Τα έργα του έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή και τοπικά 
φεστιβάλ ηλεκτροακουστικής µουσικής στην Κύπρο, Ελλάδα, Βέλγιο, Γερµανία, Αγγλία, 
Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, ΗΠΑ και Βραζιλία. Το 2012 του απονεµήθηκε  το πρώτο 
βραβείο στη φοιτητική κατηγορία του διεθνούς διαγωνισµού Metamorphoses 2012 µε το 
έργο του  Έρεβος  και το 2014 στον ίδιο διαγωνισµό του απονεµήθηκε το βραβείο του 
κοινού µε το έργο του Balloon Theories. 
   
Moments of Liberty II: Falling Within   
“From the surface to the deapth…" 

<~o~> 
ΣΠΑΝΟΣ Δηµήτρης   
Observer 2033 (abstract)   
 

<~o~> 
ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργία  
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Είναι πτυχιούχος Αρµονίας, Αντίστιξης, Ενοργάνωσης, 
Φούγκας και έχει δίπλωµα στη Σύνθεση(ταξη Καµπανη Σαµαρα). Παρακολουθήσε τρία 
χρόνια   µαθήµατα Μουσικής Τεχνολογίας και Σύνθεσης στην ταξη του Παναγιώτη 
Κόκορα. Παρακολουθει το τµηµα ηλεκτρονικης µουσικης(ταξη Δηµητρη Αδαµ. Συµµετειχε 
στα σεµινάρια του Νίκου Κηπουργού, µε θέµα :«Μουσική για τον Κινηµατογράφο», « 
Μουσική για Θέατρο». Έργα της έχουν παρουσιαστεί από τη Νέα Συµφωνική Ορχήστρα 
Θεσσαλονίκης («Καινή Κτίσις» στην αίθουσα τελετών του Α.Π.Θ.)και σε συναυλία µε 
δικά της έργα.  Στην αίθουσα συναυλιών του Ωδείου Φίλιππος Νάκας παίχτηκαν τα εργα 
της: «Αµετάκλητον» για κοντραµπάσο και tape, «Αφαιρετική Συναίνεση» για κλασική 
κιθάρα µε µικροφωνική ενίσχυση και ηλεκτρονικά και «Genna» 1o και 2o µέρος για 
πιάνο  ηλεκτροακουστικούς ήχους, διαδραστικά ηλεκτρονικά και video,το οποιο 
παρουσιαστηκε και στις ΗΜΕΡΕΣ  2012(στην Κεφαλονια. Ειναι µελος του ΕΣΣΗΜ. 
Όλγα ΓΑΚΗ 
Είναι κοινωνιολογος και εικαστικός καλλιτέχνης,απόφοιτος τµήµατος ζωγραφικήςΑ.Π.Θ 
(εργαστήρι Μ.Θεοφιλακτόπουλου)και γλυπτικής σχολής Κ.Τ.Αθηνών(εργαστήρι 
Γ.Λάππα).Με συµεµετοχή σε ατοµικές και οµαδικές εκθέσεις κινείταιστο χώρο των 
εγκαταστάσεων της πειραµατικής ψηφιακής ζωγραφικής και βίντεο.Τα τελευταία χρόνια 
λαµβάνει µέρος µε σκηνικά της σε µουσικές παραστάσεις(φεστιβάλ «Παις Όπερα 
κ.α).Ζει και εργάζεται στην Θεσσαλονίκη. 
Resso (µουσική Σπυριδοπούλου Γεωργία, βίντεο: Όλγα Γάκη)  
Στιγµες, µικρες φλόγες,σηµείο αναφοράς το βίωµα µε την µαγεία και την µοναξιά να 
το συνοδεύουν.Το έργο απευθύνεται στην συµπαντική  ψυχή.Μυστήρια απόκοσµα,άλυτα 
τοπία ανάµνησης εµπλουτισµένα µε χρώµατα,ουράνια τόξα µε βέλη που έχουν στόχο το 
παροπλισµένο συναίσθηµα.Συνεχίζεις λοιπόν µε την ψευδαίσθηση της  ζεστασιάς που 
αφήνει µια φλογίτσα και την σκέψη να φέρνει ότι εικόνα εκείνη θέλει αβίαστα  σαν 
αυτιστική εσωτερική ολότητα και κλειστό κύκλωµα αναµνήσεων.Σαν να είσαι µέσα στο 
κλείστρο της φωτογραφικής µηχανής του χρόνου σου,του δικού σου χρόνου που 
απαθανατίζει το προσωπικό σου στιγµιαίο σύµπαν 
     

<~o~> 
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος  
(b. 1975) is a composer of predominantly acousmatic and mixed music.  His works 
are performed and acknowledged internationally(Bourges, 2000,2002, Metamorphose, 
Brussels 2002, 2008, 2016, SCRIME, Bordeaux 2003, Musica Miso-Potrugal 2004, Punto 
de Encuentro Canarias International Electroacoustic Composition Competition 2008, 
Destellos Foundation 2015, 2016, Open Circuit 2016). Other interests include the 
performance practice of electroacoustic music, multichannel practices and teaching 
music and music technology. He joined the Music, Sound & Performance Group at 
Leeds Beckett University in 2006 and is a founding member of the Echochroma New 
Music Research Group, a member of  the Irish, Sound, Science and Technology 
Association (ISSTA) and the Hellenic Electroacoustic Music Composers Association 
(HELMCA).  
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Topophilia 
Attraction or affinity to place. The work is an attempt to construct a meaningful 
intimate aural space, where texture and spatially defined figures have a broader 
capacity for action due to their multichannel nature. The recordings of source 
materials form the beginning of an investigation into capturing and working with 
spatiality in micro space using bespoke hardware. 
Prix Destellos 2016,  1st Prize Iannis Xenakis International Electronic Music 
Competition. 
    

<~o~> 
ΣΤΕΦΑΤΟΣ Γιώργος 
Xρησιµοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία ως µέσο για την δηµιουργία διαδραστικών 
οπτικοακουστικών παραστάσεων αναπτύσσοντας πολυµεσικές εφαρµογές  σε Max/Msp, 
jitter, Processing. Δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην κατασκευή ψηφιακών οργάνων που 
να µεταδίδουν στον εκτελεστή και τον ακροατή  την αίσθηση της αµεσότητας και της 
ελευθερίας που ενυπάρχει   
στον αυτοσχεδιασµό µε τα φυσικά όργανα. 
Ρικόνα 
Η Ρικόνα είναι µία σύντµηση των λέξεων ρίνισµα και εικόνα. Αναπαριστά τα µη 
γραµµικά στάδια που περνάει µία σχέση παρά  τις αντίθετες προσδοκίες µας.  
     

<~o~> 
ΤΖΕΔΑΚΗ Κατερίνα  
Ζει και εργάζεται στο Ρέθυµνο της Κρήτης. Lives and works in Rethymno, Crete. 
www.tzedk.wordpress.com/cv  
Αµίλητο νερό 
Οι ήχοι που χρησιµοποιήθηκαν στην σύνθεση, προέρχονται από ηχογραφήσεις κρούσης  
σταλακτιτών στο σπήλαιο Μελιδονίου, ήχους φωτιάς και νερού, άλλους ήχους της ζωής 
στην ύπαιθρο και αυτοσχεδιασµούς µε πνευστά µουσικά όργανα µέσα στο σπήλαιο. Οι 
ιδέες για κάποιες από τις πράξεις που παράγουν τους ηχογραφηµένους ήχους, 
‘δανείστηκαν’ από την αρχαιολογική έρευνα της Ειρήνης Γαβριλάκη, στο σπήλαιο 
Μελιδονίου.  Το ‘αµίλητο νερό’ αναφέρεται στην µικρής έκτασης υδατοσυλλογή (σαν 
µικρή λιµνούλα) στο Βόρειο Μυχό  του σπηλαίου, δίπλα ακριβώς σε υπολείµµατα 
αδιατάρακτης πυράς. Φαίνεται ότι ο χώρος είχε λατρευτική χρήση στα Μινωικά και στα 
Ελληνιστικά χρόνια.  

<~o~> 
ΜΠΑΚΑΣ Δηµήτρης  
Born in Katerini in 1975, Dimitris Bakas studied composition with Theodore 
Antoniou(Professor at Boston University in USA). In 2004 he moved to London for 
further studies in composition at Goldsmiths, University of London, where he was 
awarded an Mmus (Μaster in Contemporary Classical Music Composition) and in 2010 
completed succesfully his PhD, under the supervision of Roger Redgate. During his 
PhD he attended the Master in electroacoustic Music at Stanley Glasser Electronic 
Music Studio at goldsmiths College (EMS) and advanced courses in Max/MSP with 
Sebastian Lexer. For the academic year 2010 - 2011 Bakas was a visiting scholar at 
Columbia University in New York (accepted by Tristan Murail) where he completed a 
Post Doctoral Research. His music has beeν performed in the UK, Greece and USA and 
has successfully participated in Residencies, Conferencies and Competitions 
worldwide. In 2009 - 2011 he was a shortlist composer at Sound and Music in UK 
(place won in Competition).  
Sound School    
Site Specific Art - Space and Sound 'Sound School' 
Took place at the 1st elementary school in Katerini (Greece) now used as a sort of gallery. 
6-13 March 2015, Curator: Eleni Boufeti 
Based on Merleau Ponty's ideas, this building 'carries' certain memories; those 
(obvious) related to a school at the ground floor and those (hidden) related to 
Nazis' torture rooms at the basement during the World War II. 
Based on these two elements, firstly I used one of the classes (now completely 
empty) in order to create a Class using the old school desks, low lighting and 4 
speakers for sound. 
The low lighting helps in order to have an acousmatic experience away from 
pictures and images. The class is transformed into a Sound Class. 
Secondly, the sound itself takes the responsibility to reveal those things which 
are hidden. 
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In this case, this is a hidden story of violence created by a military regime. But 
there are different sorts of violence and different ways of imposing it; it could 
also be political, economical, etc. As an effect they cause immigration, 
economical crisis, etc. More or less this is the story of Greece in the 20th 
century. The sound for that reason is constructed in the form of Sound Documentary 
based on documented sound samples found on you tube from the beginning of the 
century (Eleftherios Venizelos) to the end of it and the induction of Greece into 
the European Union (Konstantinos Karamanlis). 
The sound documentary finishes with a silence which let the audience to place 
their own ideas and emotions inspired by the nowadays experiences. 
Some samples are from Iannis Xenakis's pieces who was victim in one of these 
historic dramatic occasions. Every sample is 30 seconds the most. 
 

<~o~> 
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Ηλίας  
Ο συνθέτης-πιανίστας Ηλίας Χατζόγλου δηµιουργεί, δισκογραφεί και παρουσιάζει επί 
σκηνής κύκλους µελοποιηµένων τραγουδιών, ηλεκτρονική µουσική και ηχητικά έργα ως 
τεχνική πολλαπλής επεξεργασίας ηχογράφησης και synthesizing [sound design]. 
Προσκλήθηκε και συµµετείχε µε έργα του ηλεκτροακουστικής µουσικής -tape στα 
πανεπιστηµιακά φεστιβάλ των Τµηµάτων Μουσικής Τεχνολογίας της Κέρκυρας, του 
Ρεθύµνου και του Ληξουρίου [Ηµέρες Ηλεκτροακουστικής Μουσικής-ΕΣΣΗΜ], το European 
Music Day, το Μικρό Μουσικό Θέατρο, το Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής και Ακουστικής 
[ΙΕΜΑ], το Ινστιτούτο Goethe. Από το 2015 οργανώνει και διδάσκει Computer-
Electronic Music (projects & live) στον παράλληλο εκπαιδευτικό κύκλο και στα 
σεµινάρια Χειµωνανθός στο Δηµοτικό Ωδείο Βόλου, ενώ έχει οργανώσει παρόµοια 
εργαστήρια σε συνεργασία µε ιδιωτικά Ωδεία από το 2002. Διακρίθηκε µε πρώτο 
βραβείο για την Ελλάδα στην κατηγορία σύγχρονης µουσικής στην 11th Biennale νέων 
Ευρωπαίων δηµιουργών το 2003 στην Αθήνα παρουσιάζοντας το πρωτοποριακό 
ηλεκτροακουστικό έργο “Ενδοχώρα”. Το CD “Hinterland” εκδόθηκε το 2000 από την 
ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρία Δίσκοι ΕΔΩ µε καλλιτεχνική επιµέλεια του Κωστή 
Δρυγιανάκη και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές τόσο από τον ελληνικό µουσικό τύπο 
Jazz & Tzaz, Δίφωνο, Δυτικές Ινδίες, τα ανεξάρτητα labels Absurd, Matjaz Galicic, 
Ektopia το kindamuzik.net καθώς και από τον σηµαντικό διαδικτυακό τόπο 
µουσικοκριτικής Allmusic.com που το κατέταξε παγκόσµια στα significant 
albums/artists στην κατηγορία avant-garde, sound art. Έγραψε κατά παραγγελία 
πρωτότυπη µουσική για τις παραστάσεις του θεατρικού Εργαστηρίου του Δη.Πε.Θε 
Βόλου, το Κέντρο Μουσικού Θεάτρου και δίδαξε “Μουσικό Αυτοσχεδιασµό στο σύγχρονο 
Πιάνο” στους ηθοποιούς και στο Δηµοτικό Μουσικό Εργαστήρι Νέων Αλόννησος Β. 
Σποράδες. Παρουσίασε πρωτότυπους µελοποιηµένους κύκλους τραγουδιών µε στοιχεία 
ηχητικής ποιητικής επεξεργασίας ως µέρος µουσικών παραστάσεων καθώς και σε 
λογοτεχνικά αφιερώµατα από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου [Γ. Σεφέρης, Κ.Π. Καβάφης, Ά. 
Σικελιανός, Α. Εµπειρίκος, Γ. Ρίτσος, Ν. Βρεττάκος, Οδ. Ελύτης, Μ. Χατζιδάκις, Μ. 
Ελευθερίου]. Το 2010 ντύνει την ποιητική απαγγελία, τα εικαστικά, το video art µε 
λούπες, jazz αρµονίες, synth και ethnic ήχους για την κολεκτίβα καλλιτεχνών 
Sygorma σε acts παραστατικών τεχνών [ποίηση Αναστασία Γκίτση, Θεσσαλονίκη]. Έχει 
γράψει πρωτότυπη µουσική για παιδικές και µουσικές πολυθεµατικές παραστάσεις 
συµπράττοντας µε τη µουσικό-ερµηνεύτρια Έρρικα Πατρικίου και καθιερωµένους έλληνες 
συνθέτες-µουσικούς σε µουσικές σκηνές στην Αθήνα [Half Note Jazz Club, Θέατρο 
Badminton Back Stage, Cabaret Voltaire, Αίτιον Πολυχώρος, Θέατρο Χυτήριο, Μεθωδία, 
Ζεύξις, Ίλιον Cinema & Stage, Ίχνος, Cats], στο Βόλο [Θέατρο Παλαιάς Ηλεκτρικής, 
ΔΟΕΠΑΠ-Δήµος Βόλου, Προµηθέας] και το Πήλιο [Θέατρο Αλώνι].  
  
E.D.M. ή Σ.Ε.Μ.    
Το έργο παραπέµπει τόσο στην ιδέα της “Συγγεκριµένης Ενδο-γράφησης της Μηχανής” 
(το λάπτοπ ηχογραφεί τον εαυτό του) όσο και στην ιδέα της “Erratic Dance Machine” 
/ “Ασταθής Μηχανή Χορού” (µια ακόµη αποτυχία φόρµας...). Στην ηχητική επεξεργασία 
των µονόλεπτων -περίπου- ενδο-ηχογραφήσεών του, το χαλασµένο ανεµιστηράκι και οι 
φθίνουσες στροφές του επηχοχρωµατίζονται µε προσθήκη modulation effects, οι ρυθµοί 
του φιλτράρονται και τοποθετούνται σε αναλογία “συµβατικών” arrangement µοτίβων 
όπως bass-line, sweep synth, sequence, sfx-χωρίς να χρησιµοποιηθεί κανένα εξτρά 
synthesizer sound. 
 

<~o~> 
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ΤΣΙΠΗΣ Δηµήτριος 
(Αθήνα 1986). Σπούδασε κλασσική και ηλεκτρική κιθάρα καθώς και θεωρητικά στο 
Δηµοτικό Ωδείο Πετρούπολης, καθώς και τεχνολογία ήχου και µουσικής στο τµήµα 
Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, από όπου το 2010 
έλαβε το πτυχίο του.  Είναι µεταπτυχιακός φοιτητής στο τµήµα Τεχνών Ήχου και 
Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστηµίου. 
Ασχολείται µε τη σύνθεση µουσικής, την ηχητική σχεδίαση µε φυσικά όργανα, 
ηλεκτρονικά µέσα και υπολογιστικά συστήµατα καθώς και µε την καλλιτεχνική και 
επιστηµονική υπόσταση του ήχου. Είναι ένα από τα ιδρυτικά µέλη του 
ηλεκτροακουστικού συνόλου Elecroα(kou)στυ(c) και συνθέτει για ηλεκτρική κιθάρα και 
ηλεκτρονικά µέσα σε πολυκάναλα συστήµατα. Συνθέτει µουσική και σχεδιάζει ηχητικά 
για video games, εφαρµογές και project. 
Συµµετέχει στις ‘Ηµέρες Ηλεκτροακουστικής Μουσικής’ από το 2009 µε συνθέσεις όπως 
Insomnia, Μικροδοµές, Guitar, Orchestra concrète και αυτοσχεδιασµό για κιθάρα και 
ηλεκτρονικά µέσα και από το 2011 είναι ενεργό µέλος του Ε.Σ.Σ.Η.Μ.   
Guitar     
(2013)Το κοµµάτι είναι βασισµένο σε επεξεργασµένους ήχους κιθάρας, και ξετυλίγει 
τον κόσµο που υπάρχει στο µυαλό ενός µουσικού την στιγµή της µουσικής σύλληψης. 
Χορδές που τρίζουν, συγχορδίες που γίνονται synthesizers, τονική και ατονική 
αρµονία, slides και ηχητική απεικόνιση νευρικής δραστηριότητας, είναι µερικά από 
τα στοιχεία που συνθέτουν το συνολικό ηχοτοπίο. 

<~o~> 
Jaime REIS 
(b. 1983) is a Portuguese composer based in Lisbon who attended seminars with 
Karlheinz Stockhausen and worked with Emmanuel Nunes (also PhD co-adviser), after 
studying Composition and Electronic Music in Aveiro University (with 3 prize 
scholarships as best student of the uni.). He's the artistic director of Festival 
DME (counting more than 50 editions). His music has been presented over more than 
20 countries, both instrumental and electroacoustic. He has worked with 
institutions/ensembles such as: IRCAM, KCMD, Musik Fabrik, ZKM, Musiques & 
Recherches. He's Professor in the Superior School of Applied Arts (Castelo Branco, 
Portugal).    
FLUXUS LIFT 
Τhis piece belongs to the cycle Fluxus, whose pieces are inspired by elements of 
physics and in which musical elements that relate to certain physical phenomena 
related to fluid mechanics are developed. This particular piece uses recorded 
sounds of aircrafts in the Aero Club of Torres Vedras and synthesis techniques 
used to simulate types of sounds that relate to the idea of "Lift" in a 
perspective of aerodynamics and music. Premiere: Festival Monaco Électroacoustique 
2013.    

<~o~> 
John Christopher NELSON    
(b. 1960) is currently a Professor at the University of North Texas where he 
serves as an associate of CEMI (Center for Experimental Music and Intermedia) and 
also the Associate Dean of Operations. Nelson’s electroacoustic music compositions 
have been performed widely throughout the United States, Europe, Asia, and Latin 
America. He has been honored with numerous awards including fellowships from the 
Guggenheim Foundation, the National Endowment for the Arts, and the Fulbright 
Commission. He is the recipient of Luigi Russolo and Bourges Prizes (including the 
Euphonies d'Or prize) and recently was recognized as the recipient of the 
International Computer Music Association's 2012 Americas Regional Award. In 
addition to his electro-acoustic works, Nelson has composed a variety of acoustic 
compositions that have been performed by ensembles such as the New World Symphony, 
the Memphis Symphony, the Brazos Valley Symphony Orchestra, ALEA III, and others. 
He has composed in residence at Sweden's national Electronic Music Studios, the 
Visby International Composers Center and at IMEB in Bourges, France. His works can 
be heard on the Bourges, Russolo Pratella, Innova, CDCM, NEUMA, ICMC, and SEAMUS 
labels. 
 
Illusory Lines  
8-channel fixed media(2015, dur. 10:48”) is an immersive 8-channel composition 
that utilizes several significant aural illusions to provide the work’s structural 
underpinnings. Specifically, the work incorporates both Shepard Tones (endless 
glissandi) and Risset Rhythms (endless accelerando/ritardando) that are featured 
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prominently in several large sections of the work. The surface of the composition 
includes physically modeled strings and meshes/plates as well as samples from an 
accordion, a double bass and bees, exploring the inter-relationships between these 
seemingly divergent synthetic and concrete sound worlds. Spatialization strategies 
highlight a variety of structural moments while creating a rich sense of location 
within space.   

<~o~> 
 
 
 

Igor KEFALIDIS (b. 1941) - Composer and Pianist, 
Prof. of the Moscow Tchaikovsky Conservatory, Head 
of Center for electroacoustic music (ceammc), 
Member of Union of Russian Composers; of 
Associations of Contemporary and Electronic music 
(Moscow), Member of group OuSonMuPo (Paris); 
studied at Moscow State Conservatory by Prof. 
Samuil Feinberg and Yakov Zak (piano class) and by 
Prof. Rodion Schedrin (composition class). As a 
pianist, he was traveling around the world 
performing both classical and contemporary music 
and his own music as well. Since the beginning of 
his artistic career,  Igor Kefalidis has always 
been involved in the musical life of Moscow and was 
instrumental in arranging special projects, 
including international ones. 
Igor Kefalidis belong to the generation of 
composers who made a strong statement at the last 
quarter of the 20th century. His composer's 
capabilities are emphasized with an open approach 
in every opus, with the creation of unique 

constructive and sound solutions. 
In 60's and 80's composer's interest of Igor Kefalidis, he was closely tied to 
Instrumental music, especially Chamber and Piano music, Orchestra music. In 90's 
his major interest was composing around electronic compositions, where he 
demonstrated a new approach to compositional technique. He was working intensively 
at electronic studios in France, Belgium, Germany, USA. 
Compositions by Igor K were carried out in many countries of Europe, as well as in 
Brazil, Israel, USA by leading conductors, soloists and ensembles. 
 

   
potokenos/potophasis  for electronic sounds (2009) 
  
 

<~o~> 
Nikolai POPOV 
Nikolay Popov (born on August 30, 1986 in Belebey of Republic of Bashkortostan) is 
a Russian composer, pedagogue, and researcher. He graduated in electroacoustic 
music composition from the Moscow Tchaikovsky Conservatory and is currently 
Associate Researcher at the Center of Electroacoustic Music (CEAMMC) of the Moscow 
Tchaikovsky Conservatory, and lecturer of the Department of Music History and 
Theory in The Russian Academy of Theatre Arts (GITIS). He is a member of the Union 
of Russian Composers and the Creative Union of Russian Artists.  
Nikolay is the author of a number of chamber, symphonic, electroacoustic, and 
multimedia compositions, as well as music for theatre and cinema. He closely 
collaborates with video artists such as Andrew Quinn (Italy), Todor Pozarev 
(Serbia), David Ru (Russia), Irina Matinyan (Russia), etc. 
Winner of a number of composers competitions in the Czech Republic, USA, Ukraine, 
Russia. 
Todor Pozarev (video)  
Born in Serbia 1987, finished Art Academy (pain@ng) in his hometown, Novi Sad. 
Beside his primary interests, he is expanding area of work to experimentations in 
video anima@ons, photography and design. In 2012 he is moving to Moscow, where he 
gets Mater degree in multimedia design and interacts with Electro Acous@c Centre 
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of Moscow Conservatory 
Tchaikovsky and creates three mul@media projects with composer Nikolay Popov 
("Martellato" 2013, “ARTRA" 2014, and ERWARTUNG 2014), and takes parts in various 
exhibi@ons in Russia and many other countries. Currently he is writing Ph.D 
dissertation at Moscow State University (department of philosophy and methodology 
of science) on the subject of creativity of artificial intelligence, where he use 
his personal artistic experience in scientific research in order to explain the 
origins of the most human 
characteristic - ability to create. www.todorpozarev.com   
ARTRA 
ARTRA is a composition for electronics drums, electronics and video. Each element 
is crucial for resulting synthetic whole perceived by the viewer.  Electronics act 
as certain concentrate derived from the 'live' sound material from copper records 
sent intro space. It is just as if the composer were again enciphering the Earth's 
natural sounds, but this time for the earthlings themselves, and staging the 
process of decoding the Voyager records. The only part remaning unchanged is minor 
excerpt from Stravinsky's Rite of Spring, a one-chord ostinato. 
Thus, we appear to decoding the elements we recognize - through some interference, 
delays and other hindrances. As the composer says, "We can't eliminate the fact 
that our civilization itself may be a sort of object that is deciphering and 
recognizing long-forgotten thing's and constructions, which we once created and 
experienced". 
    

<~o~> 
Elias PUC  
https://aarsom.wordpress.com/portafolio/ 
   
Parallel(2014) 
The work unifies the different synchronies and parallelisms from the sounds that 
were taken from living and dead spaces. For example, the sound of the train can be 
considered as a sound instrument by itself, hiding behind its huge frame parallel 
and infinite sounds. The structure of the work, is a cyclical element that adds 
different sound gestures in each of its sections.    


