
HOT ORGANIC TRIO
The Greek Soul Jazz & Blues Organ Trio!

Γιάννης Μόνος hammond organ, vocals & blues φυσαρμόνικα 
Απόστολος Λεβεντόπουλος κιθάρα

Βασίλης Πουσσαίος ντραμς

Οι Hot Organic Trio δημιουργήθηκαν το 2004 από τον Γιάννη Μόνο (Hammond B3 organ, Vocals 
& φυσαρμόνικα), ως προσπάθεια να παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο ήχος του 

Soul Jazz Hammond B3 organ trio. Σε κάθε εμφάνιση παρουσιάζονται οι original δικές τους συνθέσεις, 
αλλά και διασκευασμένα Jazz, Soul, Funk, Blues, Pop & Rock standards από τις δεκαετίες του ’50, 

του ’60 και του ’70, που είναι πολύ γνωστά και αγαπητά στο κοινό. 

H μαγική ηχητική παρουσία του Hammond B3 organ, το groovy drumming, τα ευρηματικά 
σόλος της κιθάρας,το τραγούδι και η blues φυσαρμόνικα διαμορφώνουν το κλίμα: 

άλλοτε funky, άλλοτε jive, άλλοτε blue, άλλοτε mellow! 

Το Hot Organic Trio έχει παίξει στα περισσότερα clubs της Ελλάδας, 
καθώς και σε διάφορα Jazz και Blues music Festivals. 

VIDEOS

https://www.youtube.com/watch?v=FwHoDFwkq24 https://www.youtube.com/watch?v=QeeqCHX5kiM https://www.youtube.com/watch?v=7GT5e-URVMM

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Email: ioannismonos@yahoo.gr   Τηλ: 6945 032305

Facebook: https://www.facebook.com/HotOrganicTrioGr

Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL0rEdR0lDRRlpkzn1yP2d3SKSXgtxhew2

https://www.youtube.com/watch?v=FwHoDFwkq24
https://www.youtube.com/watch?v=QeeqCHX5kiM
https://www.youtube.com/watch?v=7GT5e-URVMM


HOT ORGANIC TRIO

Ο Γιάννης Μόνος, από τους πιο γνωστούς Blues Soul 
Jazzmen στην Ελλάδα, εμφανίστηκε στη μουσική 
σκηνή το 1985 ως Hammond organist και ιδρυτής ή 
συνιδρυτής πολλών Blues και Soul συγκροτημάτων 
όπως Jugband Blues, Lot, Sax-S, Blues Family, 
Schoolbus, The Blues Bug. Έχει εμφανίστεί σε 
συναυλίες δίπλα στους Mick Taylor (Rolling Stones), 
John Mayall (Bluesbrakers), Guitar Shorty, Sidney 
(Guitar Crusher) Selby, Louisianna Red, Malik Yakub 
(Mack Spears) και ως opening act στους John 
Hammond Junior, Eddy C. Cambell, Luther Allison και 
άλλους. 

Ο Απόστολος Λεβεντόπουλος είναι κιθαρίστας με
σπουδές κλασικής και τζαζ κιθάρας στο Berklee

College of Music. 'Εχει παίξει με πολλούς γνωστούς
έλληνες και ξένους jazz μουσικούς (Sean Corby, Alex

Foster, Marek Patrman, Logan Richardson, Rex
Richardson, Peter Slavov, Yoel Soto, Dayna Stephens,

Erik Vermeulen, Jason Yarde κ.α.), σε jazz, funk και
ethnik σχήματα, έχει εμφανιστεί σε φεστιβάλ και clubs
σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού

(Η.Π.Α., Βραζιλία, Αγγλία, Γαλλία, Σιγκαπούρη, Ιταλία,
Πορτογαλία κ.α.), και έχει αρκετά εκτενή δισκογραφία

ως session μουσικός. Έχει επίσης γράψει,
ενορχηστρώσει και ερμηνεύσει μουσική σε πολλές

παραστάσεις θεάτρου και χοροθεάτρου (Εθνικό
Θέατρο, Κ.Θ.Β.Ε, Ελληνική Θεαμάτων, Oktana, κ.α.).

Διδάσκει κιθάρα και θεωρητικά επί σειρά ετών σε
μερικά από τα πιο γνωστά ωδεία της Αθήνας (Ωδείο
Φίλιππος Νάκας, Ωδείο Τέχνης Γιώργος Φακανάς). 

Ο ντράμμερ Βασίλης Πουσσαίος (επίσης σπουδές στο
Berklee College of Music και σχεδόν δεκαετή μουσική
παρουσία στη Νέα Υόρκη), έχει παίξει και ηχογραφήσει
με πολλούς μουσικούς της Jazz και της World music σε

Eυρώπη και H.Π.Α. Μετά την επιστροφή του στην
Ελλάδα είναι ενεργό μέλος της εγχώριας jazz, funk 

και blues σκηνής.



https://imgur.com/3xxmjVg
https://imgur.com/x2hFzkI
https://imgur.com/p1n4BvF
https://imgur.com/W09MQ1Z
https://imgur.com/xKqQsUw
https://imgur.com/T1WDxTo
https://imgur.com/WFKoxKC
https://imgur.com/UoPiDMP
https://imgur.com/uJz6Nvf
https://imgur.com/OjnO1z0
https://imgur.com/pf3u1yQ
https://imgur.com/s7VEuWd
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