La catena d' amore
Γεωργία Μπαλαμπίνη, soprano | Georgia Balabini, soprano
Ντόρα Πριφτάκη, κιθάρα | Dora Priftaki, guitar
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAM
Mauro Giuliani (1781 - 1829)

“Sei cavatine”
i. Par che di giubilo | ii. Confuso,smarrito | iii. Alle mie tante lagrime |
iv. Ah! Non dir che non t' adoro | v. Ch’io sent’amor per femine | vi. Gia presso al termine
Fernando Sor (1778 - 1839)

“Ti ricordi che giurasti”
“Cesa de attormentarme”
“Las mujeres y cuerdas”
Jan Novak (1921 - 1954)

“Personent hodie”
“Tempus floridum”
“Tempus est jocundum”
“Cantio vernalis”
“Aurea lyra”
“De fida Penelopa”
“Cantilena Aeaeae”
Cesare Negri (1535 - 1604 c.)

“La catena d’amore”
Claudio Monteverdi (1567 - 1643)

“Maledetto sia l’aspetto”
“Quel sguardo sdegnosetto”
“Si dolce e il tormento”
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Γεωργία Μπαλαμπίνη
Ξεκίνησε τις σπουδές της στο κλασικό τραγούδι και στις τεχνικές όπερας στο Atheneum (Ίδρυμα
Μαρίας Κάλλας) και τις ολοκλήρωσε, υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας μονωδίας Αθανασίας
Μπεζούγλη, στο Αττικό Ωδείο Αθηνών, από το οποίο αποφοίτησε με άριστα παμψηφεί και πρώτο βραβείο.
Ολοκλήρωσε τον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών της στο University of Music and Dramatic Arts Mozarteum
Salzburg, Austria.
Έχει συμμετάσχει σαν ενεργό μέλος σε πολυάριθμα master classes ερμηνείας Opera, oratorio-Lied,
όπως επίσης και σε σεμινάρια Jazz αυτοσχεδιασμού και Ανατολίτικων κλιμάκων και τεχνικών, στην Ελλάδα
και στο Εξωτερικό.
Έχει υπάρξει έκτακτο μέλος της χορωδίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Ε.Ρ.Τ., καθώς και
μέλος του μουσικού συνόλου «Ημί-ολον» του Οργανισμού Μεγάρου Αθηνών υπό τη διεύθυνση του
μαέστρου Α. Συμεωνίδη.
Έχει συμμετάσχει σε πολλά Ευρωπαϊκά Φεστιβάλ, κυρίως Jazz και σε μουσικές παραστάσεις στο
ίδρυμα Κακογιάννη, στο ΕΜΣΤ, μουσικολογικού και εικαστικού ενδιαφέροντος.
Τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται μόνιμα με την καταξιωμένη Ελληνίδα συνθέτρια avant garde
μουσικής Σοφία Κουμπλή, σε ηχογραφήσεις για soundtracks και music video art productions, στο Παρίσι και
το Λονδίνο και με τον συνθέτη, ενορχηστρωτή και jazz πιανίστα Γιώργο ∆ούση, σε jazz performances σε
ποικίλες μουσικές σκηνές στην Αθήνα. ∆ιδάσκει σύγχρονο τραγούδι jazz και μονωδία στο Αττικό Ωδείο
Αθηνών.

Ντόρα Πριφτάκη
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στο Εθνικό Ωδείο και στο Ωδείο Ραζή και απέκτησε πτυχίο και
δίπλωμα κιθάρας με καθηγητή τον Ευάγγελο Μπουντούνη. Παρακολούθησε μαθήματα θεωρητικών και
έλαβε πτυχία Αρμονίας και Αντίστιξης με καθηγήτρια τη Χρυσή Γρένδα. Παρακολούθησε σεμινάρια
κιθάρας στην Ελλάδα με τους καθηγητές Leo Brower, Abel Carlevaro, Roland Dyens, Λίζα Ζώη και
Ευάγγελο Ασημακόπουλο. Επίσης σεμινάρια master class στις πόλεις Vicenza και Bassano del Grappa της
Ιταλίας με τον καθηγητή Ruggero Chiesa.
Σαν μέλος του μουσικού συνόλου “Oι Κιθαριστές” συμμετείχε σε συναυλίες σε πολλές πόλεις της
Ελλάδας (Αθήνα, Πάτρα, Σκιάθος κ.α.) καθώς και σε συναυλίες σε συνεργασία με την Ε.Ρ.Τ. (Μουσικά
Πρωινά, ∆ελφικές Εορτές) και την “Ορχήστρα των Χρωμάτων”. Επίσης συμμετέχει σε συναυλίες μουσικής
δωματίου σε αίθουσες της Αθήνας.
∆ίδαξε στο ∆ημοτικό Ωδείο Χαλκίδας, στο Εθνικό Ωδείο (παράρτημα Νεαπόλεως) και στη Μουσική
Σχολή Πεντέλης. Σήμερα διδάσκει στο ∆ημοτικό Ωδείο Μοσχάτου - Ταύρου και στο Εθνικό Ωδείο
(παράρτημα Νέας Σμύρνης).

