VIOLIN & GUITAR
Το ντουέτο Violin & Guitar με τον ζεστό και προσωπικό του ήχο
αποτελεί ιδανική πρόταση για κάθε τύπου event, γάμους, δεξιώσεις, πάρτυ και
άλλες εκδηλώσεις. Οι μουσικοί του είναι ανάμεσα στους πιο γνωστούς επαγγελματίες
του χώρου, με πολύχρονη εμπειρία σε περιοδείες, σκηνές και φεστιβάλς σε Ελλάδα και
εξωτερικό. Το ρεπερτόριο του περιλαμβάνει εκατοντάδες κομματιών τζαζ, ποπ, μπλουζ,
και ακουστικής μουσικής, και μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε μουσικό περιβάλλον.

Events Video

Weddings Video

https://www.youtube.com/watch?v=u5aNAIvE0pA

https://www.youtube.com/watch?v=wTIoOpN52Qw

VIOLIN & GUITAR
ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εγκατεστημένη την τελευταία δεκαετία στη Νέα Υόρκη,
η βιολίστρια Μαρία Μανουσάκη είναι μια μουσικός με
διεθνή παρουσία στο χώρο της Jazz και World μουσικής.
Σπούδασε με υποτροφία στο Berklee college of music
της Βοστώνης αποφοιτώντας με διάκριση. 'Εχει
εμφανιστεί σε πολλά φεστιβάλ και συναυλιακούς
χώρους σε όλο τον κόσμο. Μεταξύ αυτών το Perth
concert hall στην Αυστραλία, το Frank Sinatra School
of Arts στην Νέα Υόρκη, η τελετή λήξης των
μεσογειακών αγώνων στην Πεσκάρα της Ιταλίας κ.α.
Έχει ανοίξει συναυλία του STING στο Lincoln Center
New York city, συναυλία των PET SHOP BOYS στο
Λυκαβηττό, ενώ έχει παίξει σε βιντεοκλίπ της διάσημης
τραγουδίστριας Adele. Έχει εμφανιστεί με το φημισμένο
Gypsy Jazz συγκρότημα Rosenberg Trio. Η προσωπική
της δισκογραφία περιλαμβάνει το άλμπουμ "Sole
Voyage", ηχογραφημένο στη Νέα Υόρκη το 2016,
και το "Hidden Trails" του 2019.

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, Dayna Stephens,
Erik Vermeulen, Jason Yarde κ.α.), σε jazz, funk και
ethnik σχήματα, έχει εμφανιστεί σε πολλά φεστιβάλ
και clubs 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).

www.mariamanousaki.com

www.leventopoulos.com

