
  
 

Gesellschaft Griechischer Akademiker Nordrhein-Westfalen e.V. 

Εταιρεία Ελλήνων Επιστημόνων Βόρειας Ρηνανίας/Βεστφαλίας 
 

Πρόσκληση 
Αγαπητά μέλη, φίλες και φίλοι της Εταιρείας, 

σας προσκαλούμε στη  

Χοροεσπερίδα 2015 
 

Σάββατο, 25 Απριλίου 2015, ώρα 20.00, είσοδος από 19.00 

Radisson Blu Hotel, An der Buschmühle 1, 40139 Dortmund 

 

Mε ελληνική παραδοσιακή μουσική  

Καίτη Κουλλιά (τραγούδι) 

Βασίλης Κασούρας (ούτι, λαούτο, τραγούδι) 

Κυριάκος Γκουβέντας (βιολί) 

Βαγγέλης Δημούδης (ούτι, τραγούδι) 

 
Τα έσοδα θα διατεθούν στο ίδρυμα «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

 

 
Συμμετοχή: 50 Ευρώ (παιδιά κάτω των 12 ετών: 25 Ευρώ) 

Η τιμή περιλαμβάνει είσοδο και μπουφέ (χωρίς ποτά) 

 

Εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου  

 

Ζώης Βρεττός 

 
 

Για κρατήσεις παρακαλούμε να μας ειδοποιήσετε έως τις 15 Απριλίου 2015 

E-Μail: mail@griechische-akademiker.de  

Ζ. Βρεττός, τηλ.: 02302/585703   φαξ: 02302/55878 

 
Το αντίτιμο της συμμετοχής κατατίθεται στον ακόλουθο λογαριασμό:  

Sparkasse Witten BLZ 45250035 Konto-Nr.: 689737 

IBAN: DE91 4525 0035 0000 6897 37     SWIFT-BIC: WELADED1WTN 

Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο σε ειδικές τιμές: Πληροφορίες στο τηλ.: 0231/10860  

mailto:mail@griechische-akademiker.de


 
 

Gesellschaft Griechischer Akademiker Nordrhein-Westfalen e.V. 

Εταιρεία Ελλήνων Επιστημόνων Βόρειας Ρηνανίας/Βεστφαλίας 

 

Einladung 
Liebe Mitglieder, liebe Freunde unserer Gesellschaft, 

wir laden Sie ganz herzlich ein zu unserer  
 

 

Jahresfeier 2015 

 

 

Samstag, 25. April 2015, 20:00 Uhr, Empfang 19.00 Uhr 

Radisson Blu Hotel, An der Buschmühle 1, 40139 Dortmund 
 

Für Musikunterhaltung sorgt ein traditionelles Musikensemble  

mit bekannten Künstlern aus Griechenland  

 
Mit dem Reinerlös wird die soziale Einrichtung "Το Χαμόγελο του Παιδιού" 

 in Griechenland unterstützt 

 

Kostenbeitrag: 50 €   (Kinder bis 12 Jahre 25€);  

Eintritt und Buffet (ohne Getränke) 

 
Für den Vorstand 

 

Zois Vrettos 

 

Um Voranmeldung bis zum 15. April 2015 wird gebeten 

E-Μail: mail@griechische-akademiker.de  

Z. Vrettos Tel.: 02302/585703   Fax: 02302/55878 

  

Bitte um direkte Überweisung auf das u.g. Konto:  

Sparkasse Witten BLZ 45250035 Konto-Nr.: 689737 

IBAN: DE91 4525 0035 0000 6897 37     SWIFT-BIC: WELADED1WTN 

 

Übernachtungsmöglichkeit im Hotel zu Sonderkonditionen: Auskunft unter Tel.: 0231/ 10860 

  

mailto:mail@griechische-akademiker.de


Κυριάκος Γκουβέντας 
 

www.gouventas.com 

 

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1966 όπου και ξεκίνησε τις μουσικές του σπουδές σε ηλικία 

δώδεκα ετών. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο βιολί και τα θεωρητικά το 1991 (Ωδείο Βορείου 

Ελλάδος), ενώ παράλληλα απέκτησε το L.R.M.S. της Royal Academy of Music του Λονδίνου. 

 

Από το 1989 και εξής έχει διδάξει και έχει παραδώσει σεμινάρια σε πολλά Ωδεία και μουσικούς 

φορείς. Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν στο διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Λαϊκής και 

Παραδοσιακής Μουσικής της Άρτας (Τ.Ε.Ι. Ηπείρου). Από το 2005 διδάσκει παραδοσιακό βιολί και 

συντονίζει μουσικό σύνολο στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. 

 

Συνεργάστηκε κατά καιρούς με όλους τους ευαίσθητους δέκτες, παράγοντες και λειτουργούς της 

ελληνικής λαϊκής, δημοτικής και παραδοσιακής μουσικής, πραγματοποιώντας πλήθος 

συναυλιών, παρουσιάσεων και εκπομπών σε όλο τον κόσμο για περισσότερα από 20 χρόνια, ενώ 

η δισκογραφική του δραστηριότητα ξεπερνά τους 150 δίσκους μακράς διαρκείας. Έχει 

συνεργαστεί με ορχήστρες μουσικής δωματίου και συμφωνικές ορχήστρες ως εκτελεστής και 

σολίστ (Μουσικό Σύνολο «Μάνος Χατζιδάκις», Καμεράτα, Ορχήστρα της Ε.Ρ.Τ., Κρατική 

Ορχήστρα Θεσσαλονίκης κ.ά.), με μουσικά σύνολα παραδοσιακής μουσικής (Ορχήστρα Αρχείου 

Ελληνικής Μουσικής, Ορχήστρα Χρόνη Αηδονίδη, Ορχήστρα ∆όμνας Σαμίου κ.ά.), με πλήθος 

τραγουδοποιών και συνθετών (Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννη Μαρκόπουλο, Σταμάτη Σπανουδάκη, 

Χρήστο Νικολόπουλο, Νίκο Κηπουργό, Διονύση Σαββόπουλο, Σωκράτη Μάλαμα, Μαρία Θωΐδου, 

Νίκο Γεωργάκη, Νίκο Παπάζογλου, Παντελή Θαλασσινό, Βαγγέλη Καζούλη, Μανώλη Φάμελο, 

Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Θανάση Παπακωνσταντίνου, Πέτρο ∆ουρδουμπάκη, Λουδοβίκο των 

Ανωγείων, Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Νίκο Ξυδάκη κ.ά.) και με κορυφαίους 

τραγουδιστές και μουσικούς, που αντιπροσωπεύουν τα ιδιαίτερα μουσικά χρώματα απ’ όλα τα 

διαμερίσματα της Ελλάδας. Τέλος, έχει επιμεληθεί πολλές από τις δισκογραφικές και έντυπες 

εκδόσεις του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής, ενώ είναι μόνιμο μέλος του πολυσυζητημένου 

μουσικού συνόλου Primavera in Salonicο με τη Σαβίνα Γιαννάτου, καθώς και της Εστουδιαντίνας 

Νέας Ιωνίας, της οποίας είναι ιδρυτικό μέλος. 

 

 

 

Καίτη Κουλλιά 
 

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κάλυμνο. Σπούδασε νηπιαγωγός στο Παιδαγωγικό τμήμα του 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τα πρώτα χρόνια διαμονής της στην Αθήνα, εντάχθηκε στο 

μουσικό τμήμα του Πανεπιστημίου και μ' αυτό συμμετείχε σε αρκετές μουσικές παραστάσεις 

όπου διακρίθηκε και τιμήθηκε με υποτροφία.  

 

Ακολουθούν συνεργασίες με τους Γιάννη Βόγλη σε μουσικό-θεατρικές παραστάσεις, Μαρίζα 

Κωχ, Χρήστο Τσιαμούλη, Πέτρο Γαϊτάνο, Αναστασία Μουτσάτσου, Καλλιόπη Βέτα, Δημήτρη 

Ζερβουδάκη, Ορφέα Περίδη, Δήμητρα Γαλάνη, Γλυκερία, Μιχάλη Τζουγανάκη, Πίτσα 

Παπαδοπούλου, Γεράσιμο Ανδρεάτο σε εμφανίσεις και συναυλίες σε Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία, 

Γαλλία, Βέλγιο, Ουκρανία, Ηνωμένες Πολιτείες και Αυστραλία. Στο φεστιβάλ Παραδοσιακής 

μουσικής από όλο τον κόσμο στη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν τιμήθηκε το 2001 με το 3ο 

βραβείο. 

 

Συνεργάζεται με το πανεπιστήμιο του Charles Darwin στην Αυστραλία και συμμετέχει στις 

πολιτιστικές του εκδηλώσεις, στα πλαίσια θερινών μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και 

http://www.gouventas.com/


πολιτισμού, που πραγματοποιούνται κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα και παρακολουθούνται από 

φοιτητές/τριες σε τμήματα Ελληνικών Σπουδών σε Πανεπιστήμια της Αυστραλίας. 

 

Παρουσιάζει παραστάσεις για παιδιά, όπως το έργο «Τραγούδια απ’ το Βυθό», το οποίο έχει 

χαρακτηριστεί ως εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το Υπουργείο Παιδείας. 

 

Από το 2004 φοιτά στο Εθνικό Ωδείο, στη Σχολή του Σύγχρονου Ελληνικού Τραγουδιού με 

καθηγήτρια την κ. Άννα Διαμαντοπούλου. 

 

Επίσης, συμμετείχε σε παραστάσεις στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

και Θεσσαλονίκης, καθώς και μεμονωμένες εμφανίσεις μαζί με τους Χρόνη Αηδονίδη, Δόμνα 

Σαμίου, Σαβίνα Γιαννάτου, Νένα Βενετσάνου, Γιώργο Νταλάρα, Μανώλη Μητσιά, Λαυρέντη 

Μαχαιρίτσα, Παντελή Θαλασσινό, Αλκίνοο Ιωαννίδη, Ελένη Τσαλιγοπούλου. 

 

Έχει στο ενεργητικό της 6 προσωπικούς δίσκους, καθώς και πολλές συμμετοχές σε παραγωγές 

άλλων δημιουργών. 

 

 

 

Βαγγέλης Δημούδης 
 

Γεννήθηκε το 1954 στην Καρωτή Διδυμοτείχου του νομού Έβρου, όπου και μεγάλωσε. Είναι 

χορευτής, χοροδιδάσκαλος, παίζει ούτι και τραγουδάει. Το 1973 κατέβηκε στην Αθήνα στο θέατρο 

«Δόρα Στράτου», όπου και παρέμεινε για είκοσι χρόνια έως το 1993, ως χορευτής – 

xοροδιδάσκαλος – μουσικός και τραγουδιστής... 

 

Από το 1983 συνεργάζεται με τον συγχωριανό και δάσκαλό του στο τραγούδι, Χρόνη Αηδονίδη, 

τόσο στη δισκογραφία, όσο και σε ζωντανές εμφανίσεις. Έχει επίσης συνεργαστεί με διάφορους 

άλλους αξιόλογους καλλιτέχνες παραδοσιακής μουσικής (Καρυοφύλλης Δοϊτσίδης, Δόμνα 

Σαμίου, Χρύσανθος, Ν. Φιλιππίδης, Ν. Οικονομίδης, Θ. Γεωργόπουλος, Β. Παπαναστασίου, κ.ά.) 

και έχει πάρει μέρος σε συναυλίες στην Αθήνα και σε άλλες ελληνικές πόλεις, καθώς και σε 

πολλές χώρες του εξωτερικού. 

 

Έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από είκοσι δισκογραφικές δουλειές ως μουσικός και 

τραγουδιστής, ενώ στην προσωπική του δισκογραφία ανήκουν οι δίσκοι: Τραγούδια της Βόρειας 

Θράκης – Ανατολικής Ρωμυλίας (1979), Πουλάκι κλαίει μοναχό (1997) και Ηλιοβασίλεμα στον 

Έβρο (2004). 

 

Σήμερα, ο Βαγγέλης Δημούδης δραστηριοποιείται και στους τρεις τομείς της τέχνης του. Στον 

χορό, ως ειδικός των θρακιώτικων χορών, αλλά με ταλέντο και πολυετή πείρα στους χορούς 

όλων των ελληνικών περιοχών, συνεχίζει τη διδασκαλία κυρίως σε σεμινάρια παραδοσιακών 

χορών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ως μουσικός και τραγουδιστής διδάσκει ούτι και 

παραδοσιακό τραγούδι, ενώ συνεχίζει τις παρουσιάσεις θρακιώτικου ή γενικού ρεπερτορίου, είτε 

με μόνιμες συνεργασίες, είτε με συναυλίες εντός και εκτός Ελλάδας. Αν ο Χρόνης Αηδονίδης και 

ο Καρυοφύλλης Δοϊτσίδης είναι οι βασιλιάδες της θρακιώτικης μουσικής παράδοσης, ο Βαγγέλης 

Δημούδης είναι ο πρίγκιπας μιας σπουδαίας μουσικής παράδοσης. 

 

 

 

  



KAΣOYPAΣ BAΣIΛΗΣ 
http://kasourasmusic.blogspot.gr/ 

 

Ο Βασίλης Κασούρας γεννήθηκε στα τέλη του 1963. Το 1980 σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη 

Τεχνολόγος Μηχανικός. 

 

Από τα 1985 εστιάζει τη μελέτη του στη γραπτή και προφορική μουσική παράδοση της Βόρειο 

Ανατολικής Μεσογείου με κυρίαρχα όργανα αναφοράς το Ούτι, το Πολίτικο Λαούτο και τον 

Ταμπουρά, αποκομίζοντας γνώσεις από σημαντικούς δάσκαλους της περιοχής. 

 

Το 2006 του απονέμεται το Δίπλωμα Βυζαντινής μουσικής μετά από σπουδή στη  

Βυζαντινή θεωρία και πράξη. 

 

Στη διάρκεια της μακρόχρονης μουσικής του διαδρομής εμφανίζεται σαν σολίστ  

αλλά και σαν ερμηνευτής σε πολλά μέρη της Ελλάδος και του εξωτερικού  

(Ευρώπη, Ασία, Αφρική), όπου και συνεργάζεται με επιφανείς και καταξιωμένους μουσικούς και 

ερμηνευτές. 

 

Ακόμα, διδάσκει σε ανώτερα και ανώτατα μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, συγγράφει μουσικά 

βιβλία (έχουν κυκλοφορήσει ήδη τέσσερα), συνθέτει μουσική (κυκλοφορούν ήδη τέσσερες 

μουσικές παραγωγές με προσωπικές του συνθέσεις και ερμηνείες), διευθύνει παραδοσιακές 

ορχήστρες, διευθύνει χορωδίες, επιμελείται και ενορχηστρώνει δισκογραφικές μουσικές 

παραγωγές. 

  

http://kasourasmusic.blogspot.gr/


 

 

 

Radisson Blu Dortmund 

An der Buschmühle 1, 44139 Dortmund 

 

 

 

 
 

 

Mit dem Auto 

 

 aus Köln oder Berlin A1 

bis zum Westhofener Kreuz  

 A45 in Richtung Oberhausen 

 Ausfahrt Dortmund-Süd (8) 

 von Oberhausen oder Berlin A2 bis 

zum Kreuz Dortmund-Nordwest  

 A45 in Richtung Frankfurt 

 Ausfahrt Dortmund-Süd (8) 

B 54 in Richtung “Zentrum” Ausfahrt “Stadtkrone” rechts halten  

nächste Einfahrt rechts liegt das Hotel 
 


