Δημήτρησ Οικονομάκησ
Τάκησ Καπογιάννησ

"Bass Fairy Tales"
φνκεςθ – ενορχιςτρωςθ – κοντραμπάςο πιτςικάτο –
κλαςικι κικάρα: Δημήτρησ Οικονομάκησ
Κοντραμπάςο με δοξάρι: Τάκησ Καπογιάννησ
υμμετζχουν:
Σοφία Μαυρογενίδου - φλάουτο
Ηρακλήσ Βαβάτςικασ – ακκορντεόν, ακκορντίνα
Τάςοσ Φωτίου – ςοπράνο ςαξόφωνο
Γιώργοσ Κατςάνοσ – πιάνο, βιμπραντονεόν
Σπφροσ Μοςχοφτησ – τφμπανα
Ξενοφών Συμβουλίδησ - όμποε

Δφο λόγια για το δίςκο:
Σο “Bass Fairy Tales” είναι το αποτζλεςμα τθσ τρίχρονθσ εναςχόλθςθσ του Δθμιτρθ Οικονομάκθ με το κοντραμπάςο με δοξάρι.
Με δάςκαλο τον Σάκθ Καπογιάννθ, πρϊτο κοντραμπάςο τθσ Κρατικισ Ορχιςτρασ Ακθνϊν.
Ξεκίνθςε ςαν ζνα αςτείο ςτο μάκθμα. “Αφοφ δεν υπάρχουν πολλά ωραία κομμάτια για κοντραμπάςο, κα γράψω εγϊ”, είπε ο
“μακθτισ”. Σο πρϊτο κομμάτι ενκουςίαςε τον “δάςκαλο” και ςε διάςτθμα δφο περίπου μθνϊν το “Bass Fairy Tales” είχε
ολοκλθρωκεί. Με τον Καπογιάννθ ςτο δοξάρι και τον Οικονομάκθ ςτο pizzicato και ςτθν κλαςικι κικάρα.
Σο “Bass Fairy Tales” διθγείται 8 ιςτορίεσ, αναδεικνφοντασ τθν βακιά, βραχνι, ρωμαλζα και παραπονιάρικθ φωνι του
οργάνου.
Η πρϊτθ ιςτορία (Solo) είναι ζνασ μοναχικόσ περίπατοσ. ε κάκε καινοφργια ιςτορία προςτίκεται ζνασ ςυνομιλθτισ : κικάρα
(Duet), φλάουτο (Σrio), ακκορντεόν, ςαξόφωνο (Quartet), πιάνο (Quintet), ντραμσ (Sextet). Η παρζα ολοκλθρϊνεται με τον
ερχομό του όμποε (Septet) ςε ζνα απρόςμενο ηεϊμπζκικο, για να κλείςει με ζνα μοναχικό απολογιςμό (Solo pizz.).
Σο “Bass Fairy Tales” πλουτίηει τθν ςχετικά φτωχι φιλολογία του κοντραμπάςου. Δεν είναι όμωσ ζνασ “μπαςιςτικόσ” δίςκοσ.
Σο κοντραμπάςο ςυνδιαλζγεται ιςότιμα με τα άλλα όργανα με μοναδικό γνϊμονα τθ μουςικι πλθρότθτα.
Σο “Bass Fairy Tales” κινείται ςτον ευρφτερο χϊρο τθσ τηαη, όςον αφορά τθν αρμονικι αντίλθψθ, τον αυτοςχεδιαςμό και τθ
ρυκμικι αίςκθςθ, αλλά “ςυηθτάει” με τον Μπαχ, τον Ντεμπυςςφ, τον εγόβια, τον Πιατςόλλα. Και είναι βουτθγμζνο ςε ζνα
λυρικό μεςογειακό ρομαντιςμό.
Σο “Bass Fairy Tales” είναι ζνασ δίςκοσ ςυνόλου. Οι εξαιρετικοί μουςικοί, ςυνταξιδιϊτεσ ςτο μουςικό ςχιμα “Απόδραςθ” και
νζοι φίλοι, ζδωςαν άλλθ πνοι και χρϊμα ςτθν αρχικι ιδζα. Οι αυτοςχεδιαςμοί τουσ αποτελοφν μία πραγματικι “ςφνκεςθ
μζςα ςτθν ςφνκεςθ”.

Οι άλλοι ςυντελεςτζσ του δίςκου:








Παραγωγι: Subways Music - Σοφοκλήσ Σαπουνάσ
Επιμζλεια παραγωγισ: Δημήτρησ Οικονομάκησ
Ηχολθψία - Μάςτερινγκ: Γιάννησ Παξεβάνησ
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Εμπορικι εκπροςϊπθςθ: Massive Productions
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Ο Δημήτρησ Οικονομάκησ:
ποφδαςε κλαςικι κικάρα με τον Νότθ Μαυρουδι και κοντραμπάςςο με τον Σάκθ
Καπογιάννθ. Παράλλθλα αςχολικθκε με τθ ςφγχρονθ ενορχιςτρωςθ.
Δίδαξε για πολλά χρόνια κικάρα ςτο Ωδείο Αττικισ και ςφγχρονθ αρμονία ενορχιςτρωςθ ςτο Ωδείο Σζχνθσ του Γιϊργου Φακανά.
Σο 1995 δθμιοφργθςε το ςχιμα “Ομαδικι Απόδραςθ”. Ζνα “μουςικό όχθμα” που, μζςα
από τθν ομαδικι δουλειά, ςτόχο είχε τθν περιπλάνθςθ ςε διαφορετικά μουςικά
ιδιϊματα και τθν εξζλιξθ των μουςικϊν που ςυμμετείχαν.
Η ¨Ομαδικι Απόδραςθ” παρουςίαςε 4 διςκογραφικζσ δουλειζσ που ξεκινοφν από το
“μεταχατηιδακικό” τραγοφδι και οδθγοφν ςτον ευρφτερο χϊρο τθσ τηαη.
Σαυτόχρονα θ Ο.Α. λειτοφργθςε ςαν μία ομάδα εργαςίασ ενορχθςτρϊνοντασ και
παίηοντασ ςε παραγωγζσ άλλων δθμιουργϊν. Πιο ςθμαντικζσ από αυτζσ οι “Αναπνοζσ”
τθσ Λζνασ Πλάτωνοσ και το “Μπιτ Μπαηάρ” με τθ Μαριϊ και τον Λουδοβίκο των
Ανωγείων.
Σο 2008 παρουςίαςε τισ “10 ορχθςτρικζσ παραλλαγζσ ςε τραγοφδια του Λουδοβίκου
των Ανωγείων”, παραγγελία τθσ εταιρείασ “ΛΤΡΑ”.
Σο 2011 παρουςιάηει τον προςωπικό του δίςκο “Bass Fairy Tales” επικεντρωμζνο ςτο
κοντραμπάςο με δοξάρι και ςολίςτα τον Σάκθ Καπογιάννθ.
αν ενορχθςτρωτισ ςυνεργάςτθκε με τθν Κρατικι Ορχιςτρα Ελλθνικισ Μουςικισ και με τθν Ελλθνικι Λυρικι κθνι όπου από κοινοφ με τον Γιϊργο Κατςάνο - δθμιοφργθςε το μουςικό μζροσ τθσ παράςταςθσ “American Dream” ςε χορογραφία
Κωςταντίνου Ριγου.

Ο Τάκησ Καπογιάννησ:
Γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1963.
ποφδαςε κοντραμπάςο ςτο Ορφείο Ωδείο με τον Παναγιϊτθ Κοντό και ςτθν Ακαδθμία
Μουςικισ και Καλϊν Σεχνϊν του Graz με τον Johannes Auersberg.
Μετά το τζλοσ των ςπουδϊν του γίνεται μζλοσ τθσ Ορχιςτρασ τθσ Εκνικισ Λυρικισ
κθνισ και τθσ Ορχιςτρασ των Χρωμάτων υπό τον Μάνο Χατηιδάκι.
Σο 1991 με τθν ίδρυςθ τθσ Καμεράτα – Ορχιςτρασ των Φίλων τθσ Μουςικισ παίρνει τθν
κζςθ του Κορυφαίου, ςτθν οποία και παραμζνει ζωσ το 2000, οπότε και αναλαμβάνει
κακικοντα Κορυφαίου Αϋ ςτθν Κρατικι Ορχιςτρα Ακθνϊν.
Ζχει ςυνεργαςτεί με ςθμαντικοφσ Ζλλθνεσ και ξζνουσ μουςικοφσ. αν ςολίςτ ζχει
επανειλθμμζνα εμφανιςτεί με τθν Καμεράτα – Ορχιςτρα Φίλων τθσ Μουςικισ και τθν
Κρατικι Ορχιςτρα Ακθνϊν. Είναι κακθγθτισ ςτο Ορφείο Ωδείο.
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