Λευκή Κολοβού
Βιολοντσέλλο
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σε ηλικία 5 ετών άρχισε µαθήµατα πιάνου στο Ελληνικό Ωδείο
στην Αθήνα. Στα 7 της χρόνια ξεκίνησε τις σπουδές της στο βιολοντσέλλο στο Ωδείο
Αθηνών στην τάξη του βιολοντσελλίστα Λευτέρη Παπασταύρου, απ’ όπου πήρε και το
δίπλωµά της σε ηλικία 20 ετών µε «Άριστα και /ιάκριση» παµψηφεί. Ως σπουδάστρια
έλαβε µέρος σε πολλά σεµινάρια ορχήστρας, όπως της Κέρκυρας µε το µαέστρο Γιάννη
Ιωαννίδη, του /ήµου Αθηναίων µε τον Τάτση Αποστολίδη, του Χόρτου Πηλίου µε το
Γιώργο Χατζηνίκο κ. ά.
Σπουδάστρια ακόµη, το 1992, πέρασε από ακρόαση και τοποθετήθηκε στη θέση του β΄
βιολοντσέλλου στη νεοσυσταθείσα τότε Συµφωνική Ορχήστρα Πειραιώς που διηύθυνε ο
/ηµήτρης Αγραφιώτης αρχικά και αργότερα ο Ανδρέας Παρίδης. Επίσης, κλήθηκε να
κρατήσει τη θέση του Α΄ βιολοντσέλλου στην ορχήστρα δωµατίου «Έγχορδα Αθηνών»
που ίδρυσε και διηύθυνε η γνωστή βιολονίστρια Ισµήνη Χρυσοχόου – Κάρτερ.
Μεταπτυχιακά, παρακολούθησε διάφορα σεµινάρια µουσικής δωµατίου µεταξύ των
οποίων του Μορζ (Μοrges) στην Ελβετία, όπου και έδωσε συναυλία στις 27/2/2002.
Συγχρόνως παρακολούθησε και παρακολουθεί κύκλους µεταπτυχιακών µαθηµάτων στις
τάξεις των Ρενάτο Ρίππο (Αθήνα) και Jaap Kruitkof (Βρυξέλλες).
Λίγους µήνες µετά τις διπλωµατικές της εξετάσεις, πέρασε από ακρόαση και έγινε δεκτή στην Ορχήστρα των
Χρωµάτων, καθώς και στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, όπου εργάσθηκε ως τακτικό µέλος από το 1995 έως το 2001.
Παράλληλα ήταν µέλος του εκλεκτού συνόλου δωµατίου «Μαρσύας» που ίδρυσε ο αρχιµουσικός Μίλτος Λογιάδης.
Σήµερα συνεργάζεται µε την ορχήστρα «Καµεράτα» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών υπό τη διεύθυνση του
αρχιµουσικού Αλέξανδρου Μυράτ, καθώς και µε το Ελληνικό Συγκρότηµα Σύγχρονης Μουσικής που διευθύνει ο
Θόδωρος Αντωνίου υπό την αιγίδα της Ενώσεως Ελλήνων Μουσουργών.
Πολυάριθµες είναι οι συνεργασίες της στα πλαίσια της µουσικής δωµατίου, µε σηµαντικότερη την ίδρυση του Ellemis
piano quartet το 2002. Με το Ellemis ηχογράφησε το πρώτο της CD, µε έργα Brahms και Chausson, το οποίο δόθηκε
στην κυκλοφορία το 2004 από τη Subways Music.
To Γενάρη του 2010 κυκλοφόρησε ο νέος δίσκος της µε το Ellemis piano quartet µε τίτλο "Εικόνες" που περιέχει έργα
των Robert Schumann, Georg Friedrich Händel, Giulio Caccini, Craig Armstrong, Νότη Μαυρουδή, Λεωνίδα Κανάρη,
Μιχάλη Αρχοντίδη και Έλενας Χούντα.
Είναι µέλος κουαρτέτου εγχόρδων L’ Anima, µε το οποίο – µεταξύ άλλων – έχει εµφανιστεί στο Προεδρικό Μέγαρο και
το Μέγαρο Μαξίµου ως προσκεκληµένη της Προεδρίας της /ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης. Επίσης, µε 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, ως προσκεκληµένη του Υπ. Εξωτερικών και της
Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έχει κάνει ηχογραφήσεις για τη δισκογραφία, τον κινηµατογράφο, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, καθώς και σε
ζωντανές µεταδόσεις του Γ΄ Προγράµµατος.

