ELLEMIS
piano quartet
Στέλλα Τσάνη - βιολί

Λευκή Κολοβού - τσέλλο

Έλενα Χούντα - πιάνο

Μιχαήλ Σµιρνόβ - βιόλα

Το Ellemis piano quartet δηµιουργήθηκε από τέσσερις σολίστες (Στέλλα Τσάνη - βιολί, Μιχαήλ Σµιρνόβ – βιόλα, Λευκή
Κολοβού – βιολοντσέλλο, Έλενα Χούντα – πιάνο), οι οποίοι είχαν συνεργαστεί πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά
ποτέ και οι τέσσερις µαζί, έως το 2002, όπου µία συναυλία στο Πανεπιστήµιο της Πάτρας και η επιτυχία της έγιναν η
αφορµή και η αιτία για τη δηµιουργία ενός µόνιµου σχήµατος µουσικής δωµατίου.
Αρχικά εµφανίζονταν µε την ονοµασία «Art», αλλά από το φθινόπωρο του 2003 ξεκίνησαν τη συνεργασία τους µε τη
δισκογραφική εταιρεία Subways Music και µετονοµάστηκαν σε «Ellemis piano quartet». Έχουν διακριθεί σε Ελλάδα
και εξωτερικό, έχουν αποσπάσει σηµαντικά βραβεία, έχουν ηχογραφήσει για πολλές δισκογραφικές παραγωγές και
έχουν συνεργαστεί µε σπουδαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες.
To 2004 εκδόθηκε από τη Subways Music το πρώτο CD των Εllemis (διάρκειας 76 λεπτών) µε έργα των Brahms και
Chausson, το οποίο απέσπασε διθυραµβικές κριτικές. Το 2005 δύο µέλη του Ellemis, η Στέλλα Τσάνη και η Έλενα
Χούντα δηµιούργησαν το cd "Ελλάνιον" µε έργα Καλοµοίρη, Σκαλκώτα, Αντωνίου, Κανάρη και Κονιτόπουλου, το οποίο
εκδόθηκε από τη Subways Music και διανεµήθηκε δωρεάν σε 3000 αντίτυπα από την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών
και το περιοδικό της “Πολύτονον”.
To Γενάρη του 2010 κυκλοφόρησε ο νέος δίσκος του Ellemis µε τίτλο "Εικόνες" που περιέχει έργα των Ρόµπερτ
Σούµαν, Γκέοργκ Φρήντριχ Χαίντελ, Τζούλιο Κατσίνι, Κραιγκ Άρµστρονγκ, Νότη Μαυρουδή, Λεωνίδα Κανάρη, Μιχάλη
Αρχοντίδη και Έλενας Χούντα.
Η Στέλλα Τσάνη, βραβευµένη µουσικός, έχει στο ενεργητικό της 4 δισκογραφικές δουλειές και περισσότερες από 40
δισκογραφικές συµµετοχές, καθώς και πολλές εµφανίσεις ως σολίστ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο Μιχαήλ
Σµιρνόβ, απόφοιτος του Μουσικού Κολλεγίου της Μόσχας και της Ακαδηµίας Tchaikowski, µέλος της Κρατικής
Ορχήστρας Αθηνών, έχει δώσει πολλά ρεσιτάλ και έχει βραβευθεί για το ταλέντο του στον αυτοσχεδιασµό. Η Λευκή
Κολοβού χαρακτηρίζεται για την έντονη δραστηριότητά της στο χώρο της µουσικής δωµατίου και έχει συνεργαστεί µε
τις περισσότερες ελληνικές ορχήστρες. Η Έλενα Χούντα, διακεκριµένη εκτελέστρια και συνθέτιδα, έχει εµφανιστεί ως
σολίστ στις γνωστότερες αίθουσες της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ενώ έργα της έχουν ερµηνευτεί από ορχήστρες,
µουσικά σύνολα και γνωστούς σολίστες.

