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Το  Σύνολο  Νυκτών  Εγχόρδων  Αθηνών  MandolinARTE δημιουργήθηκε  το  1994.  

 
Το  ρεπερτόριό  του συνόλου περιλαμβάνει  έργα  κλασσικής  μουσικής  γραμμένα  για  μαντολίνο  των A.Vivaldi, 

L.V.Beethoven, J.Kuwahara, C.Wolki, R.Calace, Δ.Νικολάου κ.α. αλλά  και  μεταγραφές  σε  έργα  των  J.S.Bach, W.A.Mozart, 

J.Brahms, A.Piazzola, N.Rota, G.Rossini, G.Verdi, Μ.Χατζηδάκι κ.α. 
 

Τα  μέλη  του  συνόλου  είναι  καταξιωμένοι  μουσικοί  με  έντονη  καλλιτεχνική  δραστηριότητα,  ρεσιτάλ σε  Ελλάδα  και  

εξωτερικό,  σύμπραξη  με  Συμφωνικές  ορχήστρες, συμμετοχή  σε  δισκογραφικές  παραγωγές και  συνεργασία  με  καλλιτέχνες  

από το χώρο  του  ελληνικού  και  διεθνούς  ρεπερτορίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ως μέλη της Κλασικής Μαντολινάτας Αθηνών 

απέσπασαν το Πρώτο Βραβείο στον 5ο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Συνόλων Νυκτών Εγχόρδων στο Julich – Koslar της Γερμανίας 

το 1998, υπό τη διεύθυνση του αείμνηστου δασκάλου Μιχάλη Βαϊνδιρλή ενώ το 2016 συνεργάστηκαν με την Άλκηστις 

Πρωτοψάλτη και παρουσίασαν μαζί την παράσταση «Παιχνίδι με το Χρόνο» με 18 sold-out εμφανίσεις στην Ελλάδα και στην 

Κύπρο. 



 

 

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ 
 

 

Το σύνολο MandolinARTE έχει  πραγματοποιήσει πλήθος  εμφανίσεων  στην  Αττική σε θέατρα 

όπως το Δημοτικό θέατρο Πειραιά & Χολαργού, στον Πολυχώρο του Δήμου Αθηναίων, στο 

Πολιτιστικό κέντρο «Γ. & Ν. Μπενετάτου» Δήμου Ψυχικού, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου 

Ζωγράφου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα, στον Αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου 

(τελετή φωταγώγησης του ιερού ναού Ποσειδώνα), στον Αρχαιολογικό χώρο της Ακροπόλεως 

& της Ρωμαϊκής αγοράς στην Πλάκα, στην Αγγλικανική Εκκλησία ναός Αγ. Παύλου και στη 

Γερμανική Ευαγγελική (σε μια ιδιαίτερη συνύπαρξη του συνόλου με εκκλησιαστικό όργανο), 

στη Πρώτη Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Αθηνών (Φεστιβάλ J.S. Bach), στην 

Ρωμαιοκαθολική εκκλησία ναός Σωτήρος Χριστού και σε μουσικές σκηνές όπως Ωδείο Φ. 

Νάκας, Ωδείο Ατενέουμ, αίθουσα εκδηλώσεων Παρνασσός, Δημοτικό Ωδείο Γλυφάδας, 

Κεντρικό Ωδείο Αθηνών κ.α.  

Στην  περιφέρεια έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις σε πόλεις όπως Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, 

Χαλκίδα, Δράμα, Καστελόριζο,  Πρέβεζα, Λάρισα, Καρδίτσα, Κεφαλονιά, Γύθειο κ.α. 

Εμφανίστηκε  ακόμη  στο Διεθνές  Φεστιβάλ  Βόλου (2005)  και  στην  απονομή  των  Κρατικών 

Βραβείων Λογοτεχνίας (2005), ενώ  πραγματοποίησε  πολύ  επιτυχημένη  εμφάνιση  στην  

Αίγυπτο (2006) στο περιθώριο διάσκεψης για την γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Αραβική 

χερσόνησο.  

Άλλες εμφανίσεις συμπεριλαμβάνουν το Πνευματικό Κέντρο Χανίων (2014), όπου συνέπραξε 

με τη σοπράνο Δέσποινα Δρακάκη, την απονομή βραβείων των 29ων Πανελλήνιων Θεατρικών 

Αγώνων Ερασιτεχνικών Θιάσων στο Δήμο Ζωγράφου (2015), την τελετή απονομής 

Ambassador of Marathon in the World του δήμου Μαραθώνα (2015) όπου παραβρέθηκαν 37 

πρέσβεις από όλον τον κόσμο και την Ρωμαική Αγορά στην Αθήνα (2016) για το Διεθνές 

Συνέδριο για την Δημοκρατία των New York Times. 

 

 
 
 

 



 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Το σύνολο MandolinARTE συνεργάστηκε το 2016 με την 

Άλκηστις Πρωτοψάλτη για τη δημιουργία της παράστασης 

«Παιχνίδι με το Χρόνο» η οποία παρουσίασε αγαπημένα 

τραγούδια από την 30-ετή καριέρα της σπουδαίας τραγουδίστριας 

με τον υπέροχο και ευαίσθητο ήχο του μαντολίνου. 

Συμπεριλήφθηκαν τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη, Νένας 

Βενετσάνου, Νίκου Αντύπα, Στέφανου Κορκολή, Γιώργου 

Θεοφάνου, Ευανθίας Ρεμπούτσικα, Γιάννη Σπανού, Ανδρέα 

Ανδριανόπουλου, Σταύρου Ξαρχάκου και Δήμητρας Γαλάνη, στα 

οποία ο μελωδικός ήχος του μαντολίνου έδωσε μια νέα διάσταση. 

Στα πλαίσια της παράστασης το σύνολο MandolinARTE 

πλαισιώθηκε με τους σπουδαίους μουσικούς Άγγελο Τζαμαριά 

στο τρομπόνι, Αλέξη Κώστα στα κρουστά και Θωμά 

Κοντογιώργη στο πιάνο, ενώ στο τραγούδι συνέπραξε ο Γιώργος 

Καραδήμος. 

Όλα τα τραγούδια μεταγράφηκαν ειδικά για το σύνολο από τον 

Θωμά Κοντογεώργη και παρουσιάστηκαν σε 17 sold-out 

εμφανίσεις, με έξι παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 

τρείς στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, δυο στο Βεάκειο 

Πειραιά, δυο στο Θέατρο Αρχαίας Τάφρου Ρόδου, δύο στο 

Αρχαίο Κούριο Λεμεσού, μια στο Σκαλί Αλατζιά στη Λευκωσία, 

και μια στο Ρωμαϊκό Ωδείο Πάτρας. 

 

 

 
 
 



 

 

 

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Το  Σύνολο  Νυκτών  Εγχόρδων  Αθηνών  MandolinARTE με σεβασμό  σε  όλα  τα  μουσικά  ακούσματα  έχει  ως  στόχο 

να  αναδείξει  το  μαντολίνο  ως  σολιστικό  όργανο  αλλά  και  το  σύνολο  νυκτών  οργάνων  ως  ανεξάρτητη ορχήστρα  

με  ιδιαίτερο  ρεπερτόριο  και  ηχόχρωμα. 
 

 

 
 

 

 



 

 

 


