Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021, 19:00
πρόσκληση σε χριστουγεννιάτικο

Ναταλία Γεράκη & Λευκή Καρποδίνη
Ρεσιτάλ «σαλονιού» για φλάουτο και πιάνο
στην οικία της πιανίστας-ηθοποιού

Μάγδας Μαυρογιάννη
(πρώην οικία Τζάκυς Καλογεροπούλου)

Η έννοια της πνευματικής και καλλιτεχνικής ανταλλαγής μέσα σε ένα μικρό οικείο
περιβάλλον αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στη Γαλλία τον 17ο και 18ο αι., την περίοδο
του Διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης, οπότε το Salon (= «μεγάλο δωμάτιο»)
εξελίχθηκε σε σημαντικό θεσμό και πεδίο πολιτικής συζήτησης. Στα σαλόνια των Γάλλων
διανοούμενων οι προσκεκλημένοι μπορούσαν να απολαύσουν παραστάσεις, συναυλίες,
συνδιαλέξεις και ποτά. Τα Salon Concert έγιναν ιδιαιτέρως δημοφιλή τον 19ο αι., οπότε
αναπτύχθηκε ένα ολόκληρο είδος «μουσικής σαλονιού», κυρίως για πιάνο. Έργα των
Schubert, Schumann, τα Νυχτερινά, Πρελούδια, Βαλς, οι Μαζούρκες και Αυτοσχεδιασμοί του
Chopin αποτελούσαν το ιδανικό ρεπερτόριο για αυτές τις μουσικές βραδιές, όπως επίσης
και οι δεξιοτεχνικές Φαντασίες για διάφορα όργανα πάνω σε οπερατικά θέματα και τα
συναισθηματικά τραγούδια.
Σε αυτό το πνεύμα η φλαουτίστα Ναταλία Γεράκη και η πιανίστα Λευκή Καρποδίνη,
σολίστ με διεθνή παρουσία, αναβιώνουν την πρακτική των μουσικών σαλονιών του
Παρισιού παρουσιάζοντας στο φιλόξενο σαλόνι της Μάγδας Μαυρογιάννη, πιανίστας και
ηθοποιού με μακρόχρονη δραστηριότητα στα καλλιτεχνικά δρώμενα του Παρισιού, ένα
πρόγραμμα με έργα των Gluck, Chopin, Taffanel, Fauré, Debussy και Bártok. Ένα
«κορονοβάλς», σύνθεση της πιανίστας Λευκής Καρποδίνη, συμπληρώνει το πρόγραμμα
κλείνοντας το μάτι στην επικαιρότητα. Ενώ η βραδιά ολοκληρώνεται με ένα μικρό
αφιέρωμα στον Astor Piazzolla, τον ανατρεπτικό Αργεντίνο συνθέτη και δημιουργό του
nuevo tango, του οποίου η σχέση με Παρίσι υπήρξε καθοριστική για την εξέλιξη της
μουσικής του, επ’ ευκαιρίας της συμπλήρωσης εκατό χρόνων από την γέννησή του.

Μετά τη συναυλία θα ακολουθήσει μπουφές με ποτά και εδέσματα
που θα συμπληρώσουν το παριζιάνικο πνεύμα και το convivialité της βραδιάς!
Παράκληση για ενημέρωση εάν θα παρευρεθείτε,
μέσω εμαιλ ή τηλεφωνικώς, μέχρι την
Κυριακή 12 Δεκεμβρίου

Για την ασφάλεια όλων η πρόσκληση συνοδεύεται
από τη θερμή παράκληση οι καλεσμένοι να έχουν κάνει
ένα Covid-test (μοριακό ή selftest) την ημέρα της συναυλίας
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Μετσόβου 11, Αθήνα 10682
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ
CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK (Έρασμπαχ 1714 - Βιέννη 1787)
Χορός των μακαρίων πνευμάτων από την όπερα «Ορφέας & Ευρυδίκη», 1762
σε διασκ. για φλάουτο και πιάνο
Σύμφωνα με τη μυθολογία ο Ορφέας υπήρξε ο πρώτος ποιητής και εμπνευσμένος αοιδός.
Διδάχτηκε τη λύρα από τον Απόλλωνα. Μάγεψε με αυτή μέχρι και τους θεούς του κάτω κόσμου,
όταν κατέβηκε στον Άδη για να διεκδικήσει την αγαπημένη του Ευρυδίκη που είχε πεθάνει από
τσίμπημα φιδιού. Ο Πλούτωνας δέχτηκε να την αφήσει να επιστρέψει στα γήινα, υπό τον όρο να
μην την αναζητήσει ο Ορφέας με το βλέμμα του προτού φτάσουν στην επιφάνεια της γης.
Όμως, στον δρόμο της επιστροφής Ορφέας έστρεψε το κεφάλι του προς τα πίσω, θέλοντας να
βεβαιωθεί πως η Ευρυδίκη τον ακολουθεί. Έτσι την έχασε για πάντα. Η σκηνή του Χορού των
Μακαρίων Πνευμάτων εκφράζει τον θρήνο του δύστυχου νέου για την οριστική απώλεια της
Ευρυδίκης. Με την όπερά του Ορφέας και Ευρυδίκη ο Γκλουκ ανέτρεψε τα οπερατικά ήθη της
εποχής του και επηρέασε σηµαντικότατους συνθέτες, από τον Μότσαρτ έως τον Βάγκνερ. Ο
Ορφέας του έγινε µια συµβολική φιγούρα του πνεύµατος του ∆ιαφωτισµού, στην πορεία του
από το σκοτάδι του κάτω κόσµου στο φως της ηµέρας.

PAUL TAFFANEL (Μπορντό 1844 - Παρίσι 1908)
Φαντασία πάνω στην όπερα «Ελεύθερος Σκοπευτής» του Carl Maria von Weber,
για φλάουτο και πιάνο, 187;
Ο Γάλλος φλαουτίστας, μαέστρος και καθηγητής στο Κονσερβατόριο του Παρισιού Paul Taffanel
θεωρείται ο θεμελιωτής της λεγόμενης γαλλικής σχολής του φλάουτου και η σημαντικότερη
προσωπικότητα, μετά τον Theobald Boehm, στην εξέλιξη του μοντέρνου φλάουτου. Η
Ολοκληρωμένη Μέθοδος Φλάουτου και οι 17 Καθημερινές Ασκήσεις που συνέγραψε (την οποία
ολοκλήρωσαν οι μαθητές του Louis Fleury και Philippe Gaubert) συγκαταλέγονται μέχρι και
σήμερα, διεθνώς, στο βασικό υλικό εκμάθησης του οργάνου. Συνέθεσε ακόμα έργα για φλάουτο
και πιάνο που επίσης εντάχθηκαν στο βασικό ρεπερτόριο του φλάουτου. Η Φαντασία πάνω σε
θέματα της δημοφιλούς όπερας Ελεύθερος Σκοπευτής (1817-21), της πρώτης μεγάλης ρομαντικής
όπερας, του Γερμανού συνθέτη Carl Maria von Weber (1786-1826), είναι ένα από αυτά τα
καθιερωμένα έργα ρεπερτορίου. Δεν πρόκειται απλώς για ένα συμπίλημα οπερατικών θεμάτων
και παραλλαγών που αναδεικνύει τη δεξιοτεχνία του σολίστ. Αυτή η Φαντασία βασίζεται πάνω
σε τρεις άριες (άρια της Agathe "Leise, leise fromme Weise" [πράξη II], άρια του Max [πράξη III,
Finale] και αριέτα της Annchen: "Kommt ein schlanker Bursch gegangen"), των οποίων ο
μουσικός πλούτος προσδίδει στο κομμάτι έναν χαρακτήρα όχι μόνο λυρικό, αλλά και επικό.

FRÉDÉRIC CHOPIN (Ζελαζόβα Βόλα, 1810 - Παρίσι 1849)
Μαζούρκα σε λα ελάσσονα op.17, no.4 για πιάνο, 1832
Η Μαζούρκα είναι ένας παραδοσιακός πολωνικός χορός. Ο Chopin ήρθε για πρώτη φορά σε
επαφή με αυτό το είδος όταν στα εφηβικά του χρόνια βρέθηκε στην επαρχία της Πολωνίας.
Άκουσε παραδοσιακές τοπικές ορχήστρες να παίζουν μαζούρκες και χρησιμοποίησε στοιχεία
τους στις μαζούρκες που συνέθεσε για πιάνο. Έγραψε στο σύνολο τουλαχιστον πενήντα εννέα
μαζούρκες. Η αγάπη και η νοσταλγία για την πατρίδα και την οικογένειά, η εθνική υπερηφάνεια,
τα βάσανα των συμπατριωτών του είναι τα συναισθήματα που αποτυπώνονται σε αυτά τα
μικρά διαμάντια.

Βαλς σε λα ελάσσονα no.19, B150 για πιάνο, 1847-1849
Τα Βαλς του Σοπέν είναι γραμμένα στον ρυθμό των 3/4 του βιεννέζικου βαλς, ωστόσο δεν
προορίζονταν για χορό αλλά για ακρόαση στα Salon Concerts. Το πρώτο από τα τριανταέξι του
Βαλς ο Σοπέν το συνέθεσε σε ηλικία δεκατεσσάρων ετών. Οσο ζούσε εξέδωσε μόνο οκτώ, ενώ τα
υπόλοιπα ζήτησε να καούν. Μετά τον θάνατό του εκδόθηκαν, ευτυχώς, ακόμη έντεκα. Το Βαλς
σε λα ελάσσονα είναι έργο της τελευταίας περιόδου της ζωής του συνθέτη και πιθανώς να είναι
και το τελευταίο που συνέθεσε. Δημοσιεύτηκε το 1860, έντεκα χρόνια μετά τον θάνατό του.
Αρχικά συνθέτρια του έργου θεωρήθηκε η Charlotte de Rothschild, όπως και του Νυχτερινού σε
Ντο ελάσσονα. Μόλις το 1955, εκατόν έξι χρόνια μετά τον θάνατο του Σοπέν, το έργο αποδόθηκε
στον σωστό συνθέτη!
Πολωνέζα σε λα μείζονα op.40, no.1 για πιάνο, 1839
Αυτή η ξεχωριστή μουσική φόρμα, που έχει ταυτιστεί στενά με την ιστορία της Πολωνίας,
πρωτοπαρουσιάστηκε το 1573 στην Κρακοβία, την τότε πολωνική πρωτεύουσα, με αφορμή τη
στέψη του Γάλλου πρίγκιπα Henri d'Anjou σε βασιλιά της Πολωνίας. Κατά την τελετήστέψης οι
αυλικοί και αριστοκράτες σχημάτισαν μια αστραφτερή πομπή συνοδευόμενη από μουσική, που
σηματοδοτούσε τον ρυθμό της πορείας και προσέδιδε μεγαλοπρέπεια και ομορφιά στην
περίσταση. Η μουσική αυτή, που συνέθεσε κάποιος μουσικός της αυλής, ενσωμάτωνε εθνικά
χαρακτηριστικά των Πολωνών. Ήταν μια μουσική παρουσίαση του πολωνικού λαού στον νέο
του μονάρχη. Έτσι γεννήθηκε η polonaise, η οποία σταδιακά εξελίχθηκε σε μια ολοκληρωμένη
και αρκετά περίτεχνη μουσική φόρμα, αγαπήθηκε από το κοινό και χρησιμοποιήθηκε ευρέως
από συνθέτες ανά τον κόσμο. Η Πολωνέζα σε λα μείζονα φέρει το όνομα Στρατιωτική Πολωνέζα
και είναι η γνωστότερη όλων.

GABRIEL FAURÉ (Παμιέ 1845 - Παρίσι 1924)
Après un Rêve σε διασκ. για φλάουτο και πιάνο, 1877
Συνθέτης, οργανίστας, πιανίστας και δάσκαλος, o Gabriel Fauré ήταν μία από τις κορυφαίες
μουσικές προσωπικότητες της ρομαντικής γαλλικής μουσικής. Το μουσικό του ύφος επηρέασε
πολλούς συνθέτες του 20ού αιώνα. Μεταξύ των πιο γνωστών έργων του συγκαταλέγονται τα
Pavane, Requiem, Sicilienne, Νυχτερινά για πιάνο, καθώς και τα τραγούδια Après un rêve και Clair
de lune. Στο Après un rêve (Μετά από ένα όνειρο) περιγράφεται μια ονειρική, ερωτική απόδραση
μακριά από τη γη, «προς το φως». Ωστόσο, με το ξύπνημα, ο ονειροπόλος λαχταρά να
επιστρέψει στη «μυστηριώδη νύχτα» και στο εκστατικό ψέμα του ονείρου του. Το κείμενο του
τραγουδιού βασίζεται σε ένα ανώνυμο ιταλικό ποίημα, ελεύθερα προσαρμοσμένο στα γαλλικά
από τον Romain Bussine.

CLAUDE DEBUSSY (Παρίσι 1862 - 1918)
Rêverie για σόλο πιάνο, 1880-84
Το 1890 ήταν η χρονιά που ο Claude Debussy είδε με ικανοποίηση να εκδίδονται τα πιανιστικά
του έργα Deux Arabesques, Petite Suite και Suite bergamasque. Με μικρότερο ενθουσιασμό
αντέδρασε στην απόφαση του εκδότη Eugène Fromont να συμπεριλάβει στην έκδοση και ένα
παλαιότερο κομμάτι του, τη Rêverie: «το έγραψα βιαστικά, πριν αρκετά χρόνια (μεταξύ 1880 και
1884). Πρόκειται για μουσική αναλώσιμη, άνευ καλλιτεχνικής αξίας». Η χαμηλή εκτίμηση του
συνθέτη για τη Rêverie δεν εμπόδισε πάραυτα την εξέλιξή της σε ένα από τα πιο πολυπαιγμένα
κομμάτια του για πιάνο. Θεωρείται ορόσημο στο έργο του, μιας και παρουσιάζει τα
πρωιμότερα δείγματα ιμπρεσιονιστικής γραφής.

Το ήρεμο, επαναλαμβανόμενο θέμα της εισαγωγής μοιάζει με κατάβαση στον κόσμο του
ονείρου (όπως υποδεικνύει ο τίτλος του), και καθώς η πλοκή της μουσικής γίνεται ολοένα
και πιο σύνθετη, τα όνειρα γίνονται εντονότερα και εθιστικά. Η ανάπτυξη μέσα στο κομμάτι
προεικονίζει και την εξέλιξη της εν γένει (ιμπρεσιονιστικής) μουσικής του.
CLAUDE DEBUSSY (Παρίσι 1862 - 1918)
Reflets dans l’eau από την πιανιστική συλλογή «Images I», 1905
Το Reflets dans l' eau (Αντανακλάσεις στο νερό) αποτελεί το πρώτο από τα έξι κομμάτια της
πιανιστικής σουίτας Images (Εικόνες), που χωρίζεται σε δύο τόμους. Το νερό, βασικό
στοιχείο του ιμπρεσιονισμού, απαντάται σε πολλές συνθέσεις στα τέλη του 19ου και στις
αρχές του 20ού αι., αν και κάποιες δεκαετίες πρότερα ο Liszt έβαλε το πρώτο
ιμπρεσιονιστικό λίθο συνθέτοντας το Les jeux d'eau à la Villa d'Este (Παιχνίδια του νερού στη
Βίλα ντ’ Εστέ), εμπνευσμένος από τα συντριβάνια της περίφημης βίλας στο Τίβολι της
Ιταλίας. Η δομή του Reflets dans l’eau είναι αρκετά ελεύθερη και η γραφή του έχει
αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα. Ξεκινάει με ένα διάστημα πέμπτης και αναπτύσσεται
σταδιακά. Δημιουργεί την εικόνα (και τον ήχο) ενός βότσαλου που πέφτει στο νερό
δημιουργώντας πάνω σε αυτό πτυχώσεις και αντανακλάσεις του φωτός. Τέσσερα χρόνια
πριν το κομμάτι του Ντεμπισί, ο Maurice Ravel είχε συνθέσει το Jeux d' eau (Παιχνίδια του
νερού), ένα ακόμα αντιπροσωπευτικό δείγμα ιμπρεσιονιστικής γραφής.

BÉLA BARTÓK (Sânnicolau Mare 1881 - Νέα Υόρκη 1941)
Ρουμάνικοι λαϊκοί χοροί, 1915-1917
για πιάνο/ορχήστρα, σε διασκ. για φλάουτο και πιάνο
1. Χορός με μπαστούνι
2. Ζωναράδικος
3. Χορός σε ένα σημείο
4. Χορός από το Μπουκσουμ
5. Ρουμάνικη πόλκα
6. Γρήγορος χορός
Στα τέλη του 19ου αι., η ουγγρική μουσική είχε εμπνεύσει με μεγάλη επιτυχία σημαντικούς
συνθέτες όπως τους Johannes Brahms και Franz Liszt. Οι Ουγγρικές Ραψωδίες του Λιστ και οι
Ουγγρικοί Χοροί του Μπραμς είναι τα γνωστότερα έργα με ουγγρικές επιρροές στο κλασικό
ρεπερτόριο. Το στιλ αυτών των έργων όμως προήλθε από τη μουσική των τσιγγάνων (Ρομά)
και δεν αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της ουγγρικής παραδοσιακής μουσικής. Η
αυθεντική ουγγρική μουσική απασχόλησε ιδιαιτέρως τους Ούγγρους συνθέτες Béla Bartók
και Zoltán Kodály, που ταξίδεψαν σε απομακρυσμένες περιοχές της Ουγγαρίας,
ηχογράφησαν, καταλογογράφησαν και μετέγραψαν χιλιάδες λαϊκές μελωδίες, διασώζοντας
το πολύτιμο μουσικό υλικό της χώρας τους. Στη μουσικολογική έρευνά τους
συμπεριέλαβαν και την Τρανσυλβανία, περιοχή που τελούσε υπό ουγγρική κατοχή και
μόλις το 1920 πέρασε στα εδάφη της Ρουμανίας. Γι αυτό τον λόγο στους ρουμάνικους
χορούς εξακριβώνονται έντονες επιρροές από την ουγγρική μουσική. Ο Μπάρτοκ συνέθεσε
τους Ρουμάνικους λαϊκούς χορούς κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, αρχικά για
πιάνο και αργότερα τους μετέγραψε για ορχήστρα.

ΛΕΥΚΗ ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ
Corona Valse, 2020
Το κομμάτι γράφτηκε εν μέσω πανδημίας, κατά την περίοδο του πρώτου εγκλεισμού, τον
Μάρτιο του 2020. «Μετά από μια εβδομάδα απομόνωσης ένα μοτίβο τριών νοτών, το οποίο
με ακολουθούσε επίμονα για μια εβδομάδα, είχε ανάγκη να αναπνεύσει και να εξελιχθεί.
Αρχικά του έδωσα ζωή αυτοσχεδιάζοντας σε 4/4, όμως νομίζω πως είχε ανάγκη για κάτι πιο
χορευτικό, για περισσότερη κίνηση ως αντίδραση ίσως στις ημέρες της απομόνωσης, και
έτσι μεταλλάχθηκε στο παρόν βαλς. Αμέσως ξύπνησαν μέσα μου τα Βαλς του Chopin και
ακολούθησα ενστικτωδώς μια παρόμοια πιανιστική γραφή. Το Corona Valse έχει
παρουσιαστεί στο Φεστιβάλ Κορώνης στην αρχική του εκδοχή για σόλο πιάνο και στο
Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου σε διασκευή για βιολί και πιάνο. Έχει
αναμεταδοθεί επίσης από το Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι το πρώτο
πιανιστικό έργο που η Λευκή μοιράζεται δημοσίως με το ευρύτερο κοινό.
ASTOR PIAZZOLLA (Μαρ ντελ Πλάτα 1921 - Μπουένος Άιρες 1992)
Café 1930 & Night Club 1960 από την «Histoire du Tango», 1985
για φλάουτο και κιθάρα, σε διασκ. για φλάουτο και πιάνο
Ο Astor Piazzolla ήταν ο συνθέτης που άλλαξε την ιστορία του τάνγκο, εξελίσσοντας το
παραδοσιακό τάνγκο της Αργεντινής στο nuevo tango. Διέθετε εκείνη τη σπάνια μουσική
αντίληψη που τον κατέστησε ικανό να μετατρέψει μια μικρή μουσική φόρμα όπως το
τάνγκο σε ένα εκφραστικό μέσο με τεράστιο βάθος και εύρος. Επίσης διέθετε την ικανότητα
να πλάθει μια καινούργια πραγματικότητα και να αποτολμά αυτό που άλλοι θεωρούσαν
αδύνατο. Ενσάρκωνε τη συνεχή υπέρβαση, η ίδια η μουσική του υπερέβαινε διαρκώς τα
όριά της. Είχε πολύ καλές θεωρητικές γνώσεις της κλασικής μουσικής, που είχαν ως
επακόλουθο να γράφει έργα πολυσύνθετα και απαιτητικά στην ερμηνεία. Όσο εμβαθύνει
κάποιος στο έργο του τόσο περισσότερο του αποκαλύπτεται η συναρπαστική ποιότητά του.
Πρόκειται για μουσική που εκφράζει ειλικρινές συναίσθημα και τραγικότητα γιατί δεν
εμπεριέχει ίχνος φορμαλισμού ή «εμπορικής» συναισθηματικότητας, όπως εκείνη άλλων
σύγχρονών του συνθετών. Είναι απότοκο της πρόσμιξης παραδόσεων του Μπουένος Άιρες,
καθώς και επιρροών ισπανικών, ιταλικών, γερμανικών, εβραϊκών, επιρροών από τους
αυτόχθονες της Αμερικής και από τη τζαζ μουσική. Όλα αυτά καθιστούν τη μουσική του
Πιασόλα πολυπολιτισμική και οικεία σε κάθε αποδέκτη της, ανεξαρτήτως καταγωγής.
Το τάνγκο γεννήθηκε στα τέλη του 19ου αι. και ήκμασε στην περιοχή του Ρίο ντε λα
Πλάτα, από μετανάστες στο Μπουένος Άιρες και το Μοντεβιδέο. Τα πρώτα τάνγκο
παίζονταν σε οίκους ανοχής, στη συνέχεια σε αίθουσες χορού, καφέ, ζαχαροπλαστεία,
κινηματογράφους, θέατρα και καμπαρέ. Αρχικά αντιμετωπίστηκε εχθρικά από τον «καλό
κόσμο» της αστικής τάξης, στα προκατειλημμένα μάτια της οποίας παρέμενε συνδεδεμένο
με τον υπόκοσμο. Ήταν η συγκυριακή επιτυχία στις αρχές του 20ού αι. και η εξέλιξή του σε
μόδα στα σαλόνια του Παρισιού και αργότερα της υπόλοιπης Ευρώπης και της Αμερικής
(δείπνα-τάνγκο, διαγωνισμοί-τάνγκο, χρώμα-τάνγκο, σαμπάνια-τάνγκο, φούστα-τάνγκο...
«διεθνές καπρίτσιο» κατά τον ποιητή Οράσιο Φερέρ) που το έκανε εντέλει αποδεκτό και στη
σεμνότυφη αριστοκρατία της γενέτειράς του. Με το έργο του Histoire du tango ο Πιασόλα
σκιαγραφεί τέσσερα στάδια της εξέλιξης του τάνγκο: Bordelle 1900, Café 1930, Nightclub 1960
και Concert d'Aujourd'hui, δηλαδή από τα μπορδέλα του Μπουένος Άιρες στο τάνγκο όπως
παρουσιάζεται σήμερα στις αίθουσες συναυλιών. Το Café 1930 αντιπροσωπεύει την
περίοδο που το τάνγκο έγινε πιο ρομαντικό. Οι άνθρωποι σταμάτησαν να το χορεύουν
προτιμώντας να το ακούνε. Το Night Club 1960 αντικατοπτρίζει την επιρροή της τρέλας της
bossa nova. Το κοινό συνέρρεε στα νυχτερινά κέντρα για να ακούσει με πάθος το νέο
τάνγκο με τις βραζιλιάνικες επιρροές.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
Ναταλία Γεράκη • φλάουτο
Ελληνίδα φλαουτίστα με διεθνή παρουσία, πλούσιο ρεπερτόριο, πολυάριθμες
συνεργασίες και συμμετοχές σε φεστιβάλ σε ολόκληρη τη Γερμανία, σε πολλές ευρωπαϊκές
χώρες, στην Ασία, Αφρική και Νότια Αμερική. Έχει ως βάσεις της καλλιτεχνικής της
δραστηριότητας τη Στουτγάρδη και την Αθήνα. Διδάσκει Μεθοδολογία Φλάουτου στο
Κρατικό Πανεπιστήμιο Μουσικής & Παραστατικών Τεχνών της Στουτγάρδης, Φλάουτο στο
Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ερμηνείας), και είναι
καθηγήτρια φλάουτου στο ιστορικό Ωδείο Αθηνών. Είναι επίσης τακτικά προσκεκλημένη
καθηγήτρια σε διεθνή σεμινάρια (Adams European Flute Center Masterclasses/Ολλανδία,
International Forum for Flute & Piano/Λουξεμβούργο, Springiersbacher Sommerkurse/
Γερμανία, Deutscher Tonkünstlerverband Instrumentenkurse/Γερμανία, Alliance Française
Courses Lusaka/Ζάμπια, Universidad Mayor Masterclasses Santiago/Χιλή, Camerata
Europaea Academy Masterclasses/Ελλάδα, Masterclass στη Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν
Βουδούρη, International Music Academy Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών
κ.ά.). Ως μουσικός ορχήστρας διετέλεσε κορυφαία Α' της Κρατικής Ορχήστρας
Θεσσαλονίκης και συνεργάστηκε μεταξύ άλλων με τις Württembergisches
Kammerorchester Heilbronn και Staatsoper Stuttgart (Kammertheater). Μουσική
σπούδασε στο Παρίσι (Conservatoire Municipal Nadia & Lili Boulanger, Δίπλωμα φλάουτου
με Α' βραβείο της πόλης του Παρισιού) και στη Στουτγάρδη (Staatliche Hochschule für
Musik & Darstellende Kunst Stuttgart, Master degree, τάξη Prof. Jean-Claude Gérard) με
υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών | www.nataliagerakis.com
Λευκή Καρποδίνη • πιάνο
Ως σολίστ και μέλος μουσικών συνόλων η Λευκή Καρποδίνη έχει εμφανιστεί σε μεγάλα
φεστιβάλ και σημαίνουσες αίθουσες στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, στην Αμερική,
τον Καναδά, το Ισραήλ, τα νησιά Μπαρμπέιντος και τη Ρωσία (Schleswig Holstein, Cully
Classique, Meckpomm, Banff Festival, ZKM Karlsruhe, Berlin Meistersaal, St.Martin in the
Fields, Wigmore Hall, Royal Festival Hall, Bolivar Hall, κ.ά.) αποσπώντας εξαιρετικές
κριτικές. Διετέλεσε μέλος των τρίο Trioskop και Fibonacci με έδρα το Βερολίνο. Από το
2013 συμπράττει σε πιανιστικό ντούο με τον Michael Brownlee Walker. Έχει ηχογραφήσει
για την Ελληνική Ραδιοφωνία, το BBC και την Deutsche Musikrat. Έχει συμπράξει ως
σολίστ με το Ensemble Modern Frankfurt, τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων,
τη Guildhall Symphony Orchestra, την Pan-European Orchestra, και συνεργαστεί με
πολυάριθμα, περιώνυμα σύνολα και ερμηνευτές. Ηχογράφησε για την Ελληνική
Ραδιοφωνία, το BBC και το Deutscher Musikrat. Έχει βραβευτεί με τον τίτλο Sir Henry
Richardson Award και λάβει πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό Schubert (GSMD) και τον
πανελλήνιο διαγωνισμό «Φίλων». Είναι Διπλωματούχος Πιάνου του Ωδείου Αθηνών.
Περαιτέρω σπουδές ολοκλήρωσε με υποτροφία του ΙΚΥ στο Guildhall School of Music and
Drama του Λονδίνου (ΒMus, MMus, PGDip) και με υποτροφία της ΙΕΜΑ στο Ensemble
Modern της Φραγκφούρτης. Ως υπότροφος του Belgais Centre της Πορτογαλίας
μαθήτευσε με τη Maria Joao Pires. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τη σύνθεση.
Μουσική της έχει παρουσιαστεί στο Τρίτο Πρόγραμμα. Διδάσκει πιάνο στο Ωδείο Αθηνών,
ενώ παραδίδει τακτικά σεμινάρια πιάνου στο ProCorda της Αγγλίας.
www.lefkikarpodini.com

