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η κόρη που διαστέλλεται
μουσική παράσταση για
πιάνο, τσέλο &
ανθρώπινη φωνή

Η θόξε ηνπ καηηνύ
δηαζηέιιεηαη όηαλ
ππάξρεη ιίγν θσο.
Καη όηαλ θάπνηνο
βιέπεη κηα
θσηνγξαθία παιηά
θαη ζπκάηαη.
Η θόξε ηνπ καηηνύ
δηαζηέιιεηαη,
απηόλνκα, όηαλ
ιέκε ηελ αιήζεηα,
όηαλ ιεηηνπξγεί
έληνλα ν
εγθέθαιόο,
όηαλ αθνύκε έλα
ηξαγνύδη πνπ καο
αξέζεη θαη όηαλ
ληώζνπκε εξσηηθή
έιμε.

η κόρη που διαστέλλεται
μουσική παράσταση για πιάνο, τσέλο &
ανθρώπινη φωνή
ερμηνεία ελισσάβετ καρατζόλη
πιάνο νεοκλής νεοφυτίδης
τσέλο, μαντολίνο σταύρος παργινός
σενάριο τραγουδιών νίκος κολλάρος

Η Ελισσάβετ ερμηνεύει τραγούδια που έχει φυλάξει
σαν τις κόρες των ματιών της. Ψάχνει μέσα της και
ακούει τη φωνή του Mercury και του Nat King
Cole, του Cohen, της Dulce Pontes και της Amy
Winehouse.
Σραγουδά άφοβα ό,τι τη συγκινεί, από όλες τις
εποχές και όλα τα είδη. Η τζαζ και ρόκ ρίζα της θα
είναι εκεί αλλά θα συνδιαλλαστεί με τη μουσική του
Χατζιδάκι και του Ρότα, του Ara Dinkjian, με τα
ανκόρ των μουσικών σκηνών και με το νανούρισμα
που έλεγε στην Ίριδα, την κόρη της.
Δίπλα της ο Νεοκλής Νεοφυτίδης, μαέστρος και
πιανίστας, ένας συνθέτης-μουσικός που
ενσωματώνει την αφαίρεση στην πληρότητα των
ήχων.
Ο ταύρος Παργινός, υπογραμμίζει έγχορδα κάθε
λέξη και κάθε νότα με στόχο να υποστηρίξει την
ερμηνεία των τραγουδιών.
Ο Νίκος Κολλάρος, συνθέτης, επιμελείται την
αφήγηση. Σα τραγούδια ακούγονται σε ροή,
πλαισιώνονται από μικρά κείμενα και οπτικό υλικό,
αφηγούμενα μια μικρή εσωτερική ιστορία.

η παράσταση

ε θόξε ηνπ καηηνύ
παξνπζηάδεη αδηάθνπα
αλεπαίζζεηεο
κεηαβνιέο ηεο
δηακέηξνπ ηεο ιόγσ
ηεο αληαγσληζηηθήο
δξάζεο ζπκπαζεηηθνύ
θαη παξαζπκπαζεηηθνύ
ζπζηήκαηνο ηνπ
αλζξώπνπ.

Η ίξηδα, νλνκάδεηαη
ζηελ αλαηνκία ηνπ
νθζαικνύ ην δηάθξαγκα
ζην κπξνζηηλό κέξνο
ηνπ νθζαικνύ πνπ
βξίζθεηαη κεηαμύ ηνπ
θεξαηνεηδή ρηηώλα θαη
ηνπ θαθνύ θαη ζην
κέζν ηνπ νπνίνπ
βξίζθεηαη ην άλνηγκα
ηεο θόξεο.
Ο ξόινο ηεο είλαη λα
ξπζκίδεη ηελ πνζόηεηα
ηνπ θσηόο πνπ κπαίλεη
ζην κάηη θαη θηάλεη
ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή,
- ζπζηειιόκελε όηαλ
ην θσο είλαη άθζνλν
θαη δηαζηειιόκελε
όηαλ είλαη ιίγν,
βνεζώληαο έηζη ηελ
όξαζε θαη ηελ αίζζεζε
βάζνπο.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη όπου και σπούδασε κλασσική κιθάρα στο
Μακεδονικό Ωδείο. Ακολούθησε σπουδές στον κλάδο της Ψυχολογίας, ασχολήθηκε με το χώρο
της διαφήμισης αλλά την κέρδισε το τραγούδι με το οποίο ασχολήθηκε επαγγελματικά έχοντας
την τύχη να συνεργαστεί και δισκογραφικά με κάποιους από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες
της χώρας μας όπως: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Μίλτος
Πασχαλίδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Λουδοβίκος των Ανωγείων, Διονύσης Σσακνής,
Παντελής Θαλασσινός, Πάνος Σζαβέλλας, Θανάσης Μπίκος κ.α.
Ξεχωριστή στιγμή, η προσωπική της συναυλία στην Άνδρο, το 2000, με τη Λαïκή Ορχήστρα
Μίκης Θεοδωράκης σε τραγούδια του ιδίου αλλά και για πρώτη φορά στην ιστορία στης
ορχήστρας, σε τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι. Ακολούθησαν συμμετοχές της με τη Λαϊκή
Ορχήστρα σε αφιερώματα στη Μελίνα Μερκούρη κ.α.
ε μια διαρκή αναζήτηση έκφρασης σε όλα τα μουσικά είδη και πάντα πλαισιωμένη από τους
καλύτερους μουσικούς έλαβε μέρος σε παραστάσεις και σε έθνικ φεστιβάλ τόσο στην Αθήνα
όσο και στη Θεσσαλονίκη χρησιμοποιώντας τη φωνή της σαν όργανο.
Έχει εμφανιστεί σε αμιγείς μουσικές σκηνές αλλά και σε χώρους τέχνης όπως ταυρός του
Νότου , Ιανός, Ιδρυμα Θεοχαράκη, Αλάβαστρον, Πυρήνας, Σσάι στη αχάρα, House of Art,
Καφέ Παράσταση, Μπαράκι του Βασίλη, κ.α. δίνοντας παραστάσεις Έντεχνου, Jazz, Rock,
αλλά και Κλασικού Σραγουδιού, το οποίο και σπούδασε στο Ωδείο Γλυφάδας με καθηγήτρια
την διακεκριμένη Δέσποινα Κάτσαρη όπου και αποφοίτησε με άριστα παμψηφεί.

η κόρη που διαστέλλεται

Σο 2002 τραγούδησε το τραγούδι των τίτλων «Για πάντα φίλες» της ομώνυμης σειράς του Alpha
σε σκηνοθεσία του Βασίλη Νεμέα ο οποίος έγραψε και τους στίχους σε μουσική του Χρήστου
Παπαδόπουλου. Εμφανίστηκε στον Κεραμεικό (Passport) με τη Χαρούλα Αλεξίου, στο Vox με
την Ελευθερία Αρβανιτάκη, στο Ηρώδειο με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου και σε συναυλίες
ανά την Ελλάδα και στο Μετρό με τους Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και Χρήστο Θηβαίο. Ακολούθησε
τριετή συνεργασία με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη ανά την Ελλάδα. Επίσης συνεργάστηκε με τον
Λαυρέντη Μαχαιρίτσα για πέντε χρόνια συμμετέχοντας σε όλες του τις παραστάσεις με
κορυφαία τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο το 2012, και είναι μόνιμη συνεργάτης του μέχρι
σήμερα σε όλες τις δισκογραφικές του δουλειές.
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Σο 2010 κυκλοφορεί τον πρώτο της προσωπικό δίσκο με τίτλο «αν προσευχή στη πιο βαθειά
εμπιστοσύνη», έχοντας τη τιμή των στίχων του Μάνου Ελευθερίου και με σημαντικές συμμετοχές
των Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Μίλτου Πασχαλίδη, Αντώνη Μιτζέλου, Κίτρινα Ποδήλατα κ.α. .
το δίσκο αυτόν περιλαμβάνεται και η διασκευή 'Καληνύχτα' του ωκράτη Μάλαμα.

ε Ίξηο είλαη ε
ηδεαηή αλζξσπόκνξθε
ηπηάκελε ζεόηεηα
ηεο έλλνηαο ηνπ
αηκνζθαηξηθνύ
θαηλνκέλνπ ηνπ
νπξάληνπ ηόμνπ.
Σε θάζε πεξίπησζε
όιεο νη απόςεηο
ζπλάδνπλ όηη ηα
κάηηα είλαη απηό
πνπ ιέλε αηώλεο
ηώξα νη έιιελεο, «ν
θαζξέθηεο ηεο ςπρήο
καο».

Με την παρουσία εξαίρετων νέων ποιητών όπως των πύρου Αραβανή, Χρήστου Α.Μιχαήλ και
πρωτοστατούντος του Μάνου Ελευθερίου, όλα, σε μουσική του Αλέξανδρου Εμμανουηλίδη,
κυκλοφορεί το 2014 ο δεύτερος προσωπικός της δίσκος, με τίτλο «Κλείσε τα σκούρα». το δίσκο
αυτό υπάρχει το υπέροχο ποίημα της Κατερίνας Αγγελάκη Ρούκ με τίτλο «Η Ευλογία της
´Ελλειψης» μελοποιημένο από την Ελισσάβετ Καρατζόλη.
Σο 2015 κυκλοφόρησε σε διασκευή το «Βραδιάζει» του Μίκη Θεοδωράκη σε ποίηση
Δημήτρη Χριστοδούλου.

του

Είναι καθηγήτρια φωνητικής και ορθοφωνίας και διδάσκει σύγχρονο και κλασικό τραγούδι στο
Εθνικό Ωδείο Παπάγου. Αγαπώντας και υπηρετώντας πιστά το καλό τραγούδι βρίσκεται πάντα
δίπλα σε κάθε προσπάθεια υποστήριξης του και κυρίως στηρίζοντας και ενδυναμώνοντας
ολόψυχα κάθε δημιουργική απόπειρα των μαθητών της ( Μαρία Παπαγεωργίου, Αλέξανδρος
Εμμανουηλίδης, Νάντια Μπουλέ, Κάρμα ,Άνθια Κωνσταντινϊδου, Βάντα Πιέρη, Νίκος Πλατιάς,
Sold out, Πάνος Γουργιώτης, George Tokkoi, κ.α.
Σα δύο τελευταία χρόνια συνεργάζεται με το Μικρό Πολυτεχνείο, ως εισηγήτρια του σεμιναρίου
Φωνητικής και έκφρασης, με στόχο την μύηση νέων καλλιτεχνών στην τέχνη της ερμηνείας και
της έκφρασης.

η κόρη που διαστέλλεται

Πρόσφατες εμφανίσεις της οι συμμετοχές της στα αφιερώματα των «Μάνου Ελευθερίου» στον
Ιανό και στην Σεχνόπολη, και «Δημήτρη Λάγιου» στο Ιδρυμα Θεοχαράκη και στο Άλσος Νέας
μύρνης.
Φέτος κυκλοφόρησε τρία νέα Cd Single. «Μάσκες» σε στίχους της Βίκης Λαμπίρη και μουσική
του Θεόδωρου Κουέλη, «Μαγδαληνή» σε στίχους και μουσική του Άγγελου Κατσίρη και «Είμαι»
σε στίχους της Βασιλικής Ανδρουλιδάκη και μουσική δική της. Σο τραγούδι διατίθεται μάλιστα
και στην Ισπανική του εκδοχή με τίτλο «Soy» αναβλύζοντας Latin-Flamenco αρώματα.
Στοιχεία επικοινωνίας
e-mail: elisabethkaratzoli@yahoo.com
τηλ.: 6944541443, 210 8055354
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“

Κάθε ήχος που μας διαπερνά, δονεί και
θεραπεύει. Μας ελευθερώνει, μας
ταξιδεύει, μας αναγεννά. Η Μουσική είναι
η πλέον άμεση θεραπευτική τέχνη…
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επικοινωνήστε:
Νίκος Κολλάρος
697 7785671 | kollaros.nikos@gmail.com

η κόρη που διαστέλλεται

