L’ Anima
Κουαρτέτο Εγχόρδων

Αποτελείται από τις: Στέλλα Τσάνη (α΄ βιολί), Μπρουνίλντα - Ευγενία Μάλο (β΄ βιολί), Γκέρτα Σινάι (βιόλα) και Λευκή
Κολοβού (βιολοντσέλλο).
Σχηµατίστηκε τον Απρίλιο του 1996, έπειτα από πολύχρονη συνεργασία στην τάξη Μουσικής ∆ωµατίου του καθηγητή
Τάτση Αποστολίδη στο Ωδείο Αθηνών.
Η Στέλλα Τσάνη, βραβευµένη µουσικός, έχει στο ενεργητικό της 6 δισκογραφικές δουλειές και περισσότερες από 40
δισκογραφικές συµµετοχές, καθώς και πολλές εµφανίσεις ως σολίστ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Μπρουνίλντα Ευγενία Μάλο, είναι µόνιµο µέλος της Συµφωνικής Ορχήστρας του ∆ήµου Αθηναίων σε θέση Κορυφαίας στα Α΄
βιολιά. H Γκέρτα Σινάι, αριστούχος απόφοιτος της Ακαδηµίας των Τιράνων, είναι µόνιµο µέλος της Κρατικής
Ορχήστρας Αθηνών. Η Λευκή Κολοβού χαρακτηρίζεται για την έντονη δραστηριότητά της στο χώρο της µουσικής
δωµατίου και έχει συνεργαστεί µε τις περισσότερες ελληνικές ορχήστρες.
Το L’ Anima έχει εµφανιστεί, µεταξύ άλλων, και σε κάποιους από τους σηµαντικότερους συναυλιακούς χώρους της
Ελλάδας (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών & Θεσσαλονίκης, Ηρώδειο, Αρχαιολογικός Χώρος Βεργίνας, Προεδρικό
Μέγαρο, Μέγαρο Μαξίµου, Στοά Αττάλου, Εθνική Πινακοθήκη κλπ.).
Συνεργάστηκε µε το Υπουργείο Πολιτισµού στα πλαίσια των «Εκδηλώσεων της Πανσελήνου».
Έχει συνεργαστεί µε την εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. δίνοντας σειρά συναυλιών σε σταθµούς µετρό της Αθήνας.
Έχει εµφανιστεί στο Προεδρικό Μέγαρο και το Μέγαρο Μαξίµου µε πρόσκληση της Προεδρίας της ∆ηµοκρατίας και
της Κυβέρνησης. Επίσης, το ίδιο σχήµα εµφανίστηκε τον Απρίλιο του 2003 στη Στοά του Αττάλου κατά την Τελετή
∆ιεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώπιον των 25 ηγετών και αντιπροσωπειών των χωρών µελών,
προσκεκληµένο του Υπ. Εξωτερικών και της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έλαβε µέρος σε αρκετές µεταδόσεις της Κρατικής Ραδιοφωνίας και της Κρατικής Τηλεόρασης, καθώς και σε
εκδηλώσεις του Γ΄ Προγράµµατος της ΕΡΤ.
Σηµαντική είναι η προσφορά του L’ Anima στην προσπάθεια εξοικίωσης των παιδιών µε την κλασική µουσική, µε
εµφανίσεις σε πολλά σχολεία.
Στο ρεπερτόριο του κουαρτέτου περιλαµβάνονται τα σπουδαιότερα έργα των µεγαλύτερων συνθετών της κλασικής
µουσικής, έργα σύγχρονης µουσικής, συνθέσεις παλαιότερων και σύγχρονων ελλήνων συνθετών, καθώς και
µεταγραφές διάσηµων συνθέσεων του διεθνούς ρεπερτορίου.
To Σεπτέµβριο του 2011 κυκλοφόρησε από τη Subways Music ο δίσκος “Music for strings”, στον οποίο το κουαρτέτο
L’ Anima ερµηνεύει έργα του διακεκριµένου συνθέτη Σάββα Ζάννα.
“L' Anima” στα ιταλικά σηµαίνει “Η Ψυχή”.

