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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΑ 

ΠΡΩΙΝΑ 
 

Duo για βιολί και πιάνο 

21 Ιανουαρίου 2018 

Άκης Αρχοντής (βιολί) | Θανάσης Μπιλιλής (πιάνο) 

  

Πρόγραμμα: 

‘Cinema Mágico’ 

 
Ο Άκης Αρχοντής (βιολί) και ο Θανάσης Μπιλιλής (πιάνο) , ερμηνεύουν, αυτοσχεδιάζουν και 

διασκευάζουν σημαντικές, αλλά και κλασικές συνθέσεις για την έβδομη τέχνη, σε μια μουσική 

(και όχι μόνο..) παράσταση με απρόσμενα "happenings" στην οποία επιχειρούν να 

ανασύρουν μνήμες variete και παλιάς κινηματογραφικής αίθουσας 

Αίθουσα Συναυλιών Κ.Ο.Θ. 
«Σόλων Μιχαηλίδης» 

Λεωφ. Νίκης 73 

 
Ώρα έναρξης: 12.00 

 
Είσοδος: 10€ 
Μειωμένο: 5€ 

 
Προπώληση εισιτηρίων: 

Εκδοτήριο ΚΟΘ, Πλατεία Αριστοτέλους 
τηλ. 2310 236990 & από το www.tsso.gr 

Άκης Αρχοντής, βιολί 

Σπούδασε βιολί με τον Κοσμά Γαλιλαία και με τον Στέλιο Καφαντάρη. Παρακολούθησε 

σεμινάρια με Λεωνίδα Καβάκο, Γιώργο Δεμερτζη, Μ.Μίτσεφ, Σ.Κριλώφ. 

Είναι μέλος της Κ.Ο.Θ. από το 1993 και ιδρυτικό μέλος του Plaza Ensemble με 

το οποίο έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις στην Ελλάδα και στην Ελβετία και 

έχει κυκλοφορήσει το c.d. “songs from the big screen” (“Human Voice” - 

Berlin).  Έχει συμμετάσχει σε συναυλίες Ελλάδα και εξωτερικό με πολλά μουσικά 

σύνολα παίζοντας διάφορα είδη μουσικής. 
 
 

Θανάσης Μπιλιλής, πιάνο 

Πήρε δίπλωμα πιάνου (“άριστα παμψηφεί”) από το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης με καθηγητή το Γ.Θυμή.  

Συνέχισε τις σπουδές του στην Αθήνα με τον σολίστ  Δ.Τουφεξή, ενώ έκανε μαθήματα και με tους 

B.Ringeissen (Σάλτσμπουργκ), O.Shabo (Βουδαπέστη), N.Ben Or (Λονδίνο), C.Tinley (Λ ονδίνο). 

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ και διδάκτορας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου 

Πανεπιστημίου, με θεματικό αντικείμενο τη μουσική συνοδεία στον βωβό κινηματογράφο. Έχει συμμετάσχει σε 

συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία, Μ. Βρετανία, Ουγγαρία, Ισραήλ, 

Ολλανδία, Αυστραλία κ.α.) ενώ από το 1990 συνοδεύει στο πιάνο προβολές του βωβού κινηματογράφου σε 

διεθνή και ελληνικά φεστιβάλ. Έχει γράψει μουσική για θεατρικές παραστάσεις πειραματικών σκηνών, για 

ντοκιμαντέρ, για κινηματογραφικές ταινίες μικρού μήκους, καθώς και για ταινίες κινουμένων σχεδίων, ενώ ως μουσικός 

ή ενορχηστρωτής έχει συμμετοχές σε 21 δισκογραφικές παραγωγές. 

  
 

 

Επιμέλεια εντύπου: Νίκος Κυριακού 
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 "Cinema Mágico" 

 
 

Ο Άκης Αρχοντής (βιολί) και ο Θανάσης Μπιλιλής 
(πιάνο), παρουσιάζουν μια μουσική – 

κινηματογραφική παράσταση, ερμηνεύοντας, 
αυτοσχεδιάζοντας και διασκευάζοντας με κέφι 

κλασικές και αγαπημένες συνθέσεις της 
παγκόσμιας κινηματογραφικής ανθολογίας 

(Ιταλία, Η.Π.Α, Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, 
Ρωσία, Ελλάδα κ.α.) 

 
Ένα μουσικό ταξίδι στον μαγικό κινηματογραφικό 

χρόνο, από τον βωβό κινηματογράφο έως τις 
μέρες μας, στο οποίο, μαζί με απρόσμενα 

"happenings", οι δύο καλλιτέχνες επιχειρούν να 
ανασύρουν μνήμες και νοσταλγία από varieté και 

παλιά, ζεστή και φιλόξενη κινηματογραφική 
αίθουσα. 

 
 

 

 

 
 

 “Works of art make rules;  

rules do not make works of art.” 
 

Claude Debussy 
 

Τις μουσικολογικές αναλύσεις των έργων του κύκλου «Κυριακάτικα Πρωινά» έχει 
επιμεληθεί το Εργαστήριο Έρευνας Σύγχρονης Μουσικής, Σύνθεσης, Ερμηνείας & 
Αυτοσχεδιασμού  (ΕΡ.Ε.ΣΥ.Σ.) του Τ.Μ.Ε.Τ. του ΠΑ.ΜΑΚ.  

 

 


	Claude Debussy

