
SWINGING STRINGS
Vintage Jazz & Swing Band 

Μαρία Μανουσάκη : φωνητικά & βιολί          Απόστολος Λεβεντόπουλος : κιθάρες        
 Κώστας Κωσταντίνου : κοντραμπάσο             Σεραφείμ Μπέλλος : ντραμς                    

VIDEOS:

It's a Sin to Tell a Lie Swinging Strings Ti Omorfi pou Eisai otan Klais

Violin & Guitar It Don't Mean a Thing Violin & Guitar II

YouTube Playlists:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0rEdR0lDRRlW43GjroRKxa72EKWcsFVi

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0rEdR0lDRRnsMowtthPgqBTrbvoCO0wh

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0rEdR0lDRRlN1fxqIz-aMtwESDnu7YBh

Για Booking και περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε:
Maria Manousaki : mariamanousakiviolin@gmail.com ph: +30 6932466875

Apostolos Leventopoulos : apostolosleventopoulos@gmail.com ph: +30 6972708710

Με μέλη τέσσερις από τους πιο ενεργούς επαγγελματίες 
μουσικούς στην Ελλάδα, οι Swinging Strings είναι η 
τέλεια επιλογή για τον γάμο, την δεξίωση η οποιοδήποτε
άλλο event σας. Έχοντας παίξει εκατοντάδες φορές 
ζωντανά ανά τα χρόνια, έχουν εμφανιστεί κυριολεκτικά 
σε κάθε είδους συναυλία, από ιδιωτικά πάρτυ, 
εστιατόρια και κλαμπς, ξενοδοχεία και συνεδριακά 
κέντρα, μέχρι φεστιβάλς, διεθνείς περιοδείες και 
στούντιο ηχογραφήσεις.

Το ρεπερτόριο τους περιλαμβάνει εκατοντάδες κλασικά 
τζαζ κομμάτια, και μια επιλογή από ποπ κομμάτια καθώς
και μουσικά θέματα ταινιών, ενορχηστρωμένα στο στυλ 
της παλιάς τζαζ και του swing, που είναι και η κεντρική 
μουσική κατεύθυνση της μπάντας. Ανάλογα την 
περίσταση, μπορεί να εμφανιστούν ως ντουέτο 
φωνή/βιολί και κιθάρα, τρίο φωνή/βιολί κιθάρα και 
κοντραμπάσο, ως φουλ swing κουαρτέτο με ντραμς, η 
ακόμη και ως σεξτέτο με δύο πνευστά.

Οι Swinging Strings θα παρουσιάσουν ένα 
διασκεδαστικό σόου στο event σας, παντρεύοντας μια 
εντυπωσιακή και έμπειρη σκηνική παρουσία με μια 

βιρτουόζικη δεξιοτεχνία σε ένα κλασικό vintage & old school Τζαζ και Swing στυλ.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0rEdR0lDRRlW43GjroRKxa72EKWcsFVi
mailto:apostolosleventopoulos@gmail.com
mailto:mariamanousakiviolin@gmail.com
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0rEdR0lDRRlN1fxqIz-aMtwESDnu7YBh
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0rEdR0lDRRnsMowtthPgqBTrbvoCO0wh
https://www.youtube.com/watch?v=JlndChQwAo0
https://www.youtube.com/watch?v=0F2uB_mcVlI
https://www.youtube.com/watch?v=2F0pFa8uYH4
https://www.youtube.com/watch?v=wTIoOpN52Qw
https://www.youtube.com/watch?v=4xP2GElGQYQ
https://www.youtube.com/watch?v=u5aNAIvE0pA
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Μαρία Μανουσάκη : φωνητικά, βιολί

Με έδρα της τη 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 το 2000 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. 

Απόστολος Λεβεντοπουλος : κιθάρες

Ο Απόστολος Λεβεντόπουλος είναι
κιθαρίστας με πτυχίο κλασικής κιθάρας και
Bachelor σε Jazz Performance από το
Berklee College of Music. ‘Εχει παίξει με
πολλούς γνωστούς έλληνες και ξένους jazz
μουσικούς (Gilad Atzmon, 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 κλαμπ
της Ελλάδας και του εξωτερικού (Η.Π.Α.,
Βραζιλία, Αγγλία, Γαλλία, Σιγκαπούρη,
Ιταλία, Πορτογαλία κ.α.), και έχει εκτενή

δισκογραφία ως session μουσικός. ‘Εχει κυκλοφορήσει δύο προσωπικά άλμπουμ, το “Acoustic
Songs”, και το “After the Spirit”.

Έχει επίσης γράψει, ενορχηστρώσει και ερμηνεύσει μουσική σε πολλές παραστάσεις θεάτρου και χοροθεάτρου (Εθνικό Θέατρο, Κρατικό Θέατρο Βορείου 
Ελλάδος, Ελληνική Θεαμάτων, Oktana, Dameblanche, Fingersix, Θεατρική Εταιρία Πόλις, Creo Dance Company κ.α.). Έχει διδάξει κιθάρα και θεωρητικά επί 
σειρά ετών ιδιαίτερα, και σε μερικά από τα πιο γνωστά ωδεία της Αθήνας (Ωδείο Φίλιππος Νάκας, Ωδείο Τέχνης Γιώργος Φακανάς). Διδάσκει Κιθάρα, Τζαζ 
Θεωρητικά και Τζαζ Ιστορία στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Κώστας Κωσταντίνου : κοντραμπάσο

Ο Κώστας Κωνσταντίνου έχει σπουδάσει στο Berklee College of Music. Είναι ένας από τους πιο 
περιζήτητους μπασίστες στην Ελλάδα, και έχει εμφανιστεί με πολλούς διάσημους τζαζ μουσικούς (Lou 
Donaldson, Peter Berstein, Montenia, Mario Reyes, Jarmo Savolainen, Andy Sheppard, Ralph 
Peterson, Antonio Rivas, Alfredo Rodriguez, Craig Bailey, Vincent Hector, John Vidakovich, Gene 
Calderazzo, Alvester Garnett, κ.α.) σε φεστιβάλς στην Ελλάδα, Ευρώπη και Ασία. 

Έχει μεγάλη δισκογραφία σαν session μουσικός, και είναι Καλλιτεχνικός Διευθυντής του μοντέρνου 
τμήματος του ωδείου Φίλιππος Νάκας (συνεργάτης του Berklee College of Music στην Ελλάδα) για 
πολλά χρόνια.

Σεραφείμ Μπέλλος : ντραμς

Ο Σεραφείμ Μπέλλος είναι ένας από τους
πιο ενεργούς ντράμερ στην ελληνική Τζαζ
σκηνή. Έχει σπουδάσει στο Παρίσι και στην
Νέα Υόρκη με μουσικούς όπως Joe
Chambers, Billy Hart, Ali Jackson, Jimmy
Cobb, Eric Harland και πολλούς άλλους, ενώ
έχει εμφανιστεί με διάσημους παίκτες όπως
οι Marcus Roberts, Alex Foster, Myron

Walden, Bobby Watson, Bobby Few, Curtis Lundy, Eric Burdon, Tia Fuller, Amik Guerra, Deborah J.
Carter, Orinn Evans  κ.α. 

Έχει πολλές συμμετοχές σε δισκογραφία σαν session μουσικός, έχει εμφανιστεί με το προσωπικό του
γκρουπ σε φεστιβάλ και κλαμπ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και έχει οργανώσει πολλά πρότζεκτ
όπως τα The Frank Sinatra project, Celebrate Jazz Divas, Leonard Cohen tribute κ.α.
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