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Ο μεγαλύτερος μουσικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για 19η χρονιά στην Τεχνόπολη 

Δήμου Αθηναίων. 

One of the most important musical institutions of the city returns for its 19th consecutive year 

at Technopolis City of Athens. 
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Δευτέρα 27 Μαΐου 2019 

21.00 | Yako Trio (Greece, Festival’s Pick) 

ΛέανδροςΠασιάς (πιάνο) | ΓιώργοςΚλουντζός-Χρυσίδης (ντραμς) | ΒαγγέληςΒραχνός 

(κοντραμπάσο) 

Είναι ένα σχήμα νέων μουσικών από τη Θεσσαλονίκη που επιχειρεί κάτι πρωτότυπο και 

δημιουργικό: ένα τζαζ αφιέρωμα στον μεγάλο συνθέτη Γιάννη Κωνσταντινίδη (εξ’ ού και το 

όνομα του γκρουπ, που σχηματίζεται από τα αρχικά του ονοματεπώνυμού του). Στο project 

αυτό οι τρεις μουσικοί επικεντρώνονται σε διασκευές που είχε κάνει ο Γιάννης Κωνσταντινίδης 

σε γνωστά κομμάτια της παραδοσιακής μας μουσικής, χρησιμοποιώντας ήχους και ρυθμούς 

με τον τρόπο της κλασικής μουσικής. Το YakoTrio, με τη σειρά του, έρχεται να προσθέσει τις 

δικές του εμπειρίες από τον κόσμο της τζαζ και να φτιάξει κάτι δικό του και καινούριο μέσα 

από τις προσεγγίσεις του Γιάννη Κωνσταντινίδη στην παραδοσιακή μας μουσική. 

LeandrosPasias (piano) | GiorgosKlountzos-Chrysidis (drums) | VaggelisVrachnos 

(contrabass) 

This is a group of new musicians from Thessaloniki, who try something new and creative: a 

jazz-tribute to the great composer YannisKonstantinidis (hence the group’s name, coming 

from the composer’s initials). In this project, the three musicians are focusing on covers 

YannisKonstantinidis has done in several famous Greek folk songs, while using sounds and 

rhythms familiar to the classical music. Yako Trio come to add their own experiences from 

the world of jazz and create something new and original through Konstantinidis’ approach to 

our folk music tradition.  

 

22.00 | GreyParis (Greece, Promising ensemble) 

YiorgosParisis (πιάνο, ηλεκτρονικά) | ArianStechert (ντραμς, ηλεκτρονικά) | MarkBeumer 

(μπάσο, ηλεκτρονικά) 



Δίνουν ως περιγραφικό χαρακτηρισμό της μουσικής τους τον όρο «κινηματογραφική 

ηλεκτροακουστική τζαζ» και η αλήθεια είναι πως τα μουσικά τοπία που δημιουργούν μέσα 

από γοητευτικές, minimal και tranceηχορυθμίες γεννούν εικόνες που τους τοποθετούν 

ανάμεσα στα ξεχωριστά σύγχρονα τζαζ γκρουπ. Οι GreyParis φτιάχτηκαν το 2016 στο 

Βερολίνο και συνειδητά ακολουθούν έναν μουσικοαισθητικό δρόμο που βλέπουμε και 

αναγνωρίζουμε σε ονόματα και καλλιτέχνες όπως οι GoGo Penguin, NilsFrahm και Fink. 

Μέσα από μια τέτοια μουσική χημεία βγήκε ο πρώτος δίσκος του γκρουπ, 

«NowistheMoment», με ιδέες που αποκρυσταλώθηκαν σε όμορφα μουσικά κομμάτια. Τώρα 

οι GreyParis βρίσκονται σε δημιουργικό οργασμό και ηχογραφούν τον δεύτερο δίσκο τους, με 

τίτλο «Μήδεια», που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο. 

YiorgosParisis (piano, electronics) | Arian Stechert (drums, electronics) | Mark Beumer (bass, 

electronics) 

They characterize their music as “cinematic electro-acoustic jazz and the truth is that the 

sound lascapes they make through enchanting, minimal and trance echorhythms are 

creating images so powerful that they are one of the most unique modern jazz groups. Grey 

Paris were formed in Berlin in 2016 and they deliberately follow a certain aesthetic path 

similar to that of GoGo Penguin, Nils Frahm and Fink. This musical chemistry led to their first 

album “Now is the Moment”, after their ideas turned into beautiful musical pieces. 

Nowadays, the band is under a creativity spell and is already recording its second album, 

“Mideia” which will probably be released in autumn 2019. 

 

 

23.00 | PetrosKlampanisTrio(Greece) 

KristjanRandalu (πιάνο) | PetrosKlampanis (κοντραμπάσο) | BodekJanke (ντραμς, κρουστά) 

Ο κοντραμπασίστας και συνθέτης Πέτρος Κλαμπάνης, έχοντας έδρα του τη Νέα Υόρκη, 

έρχεται με το τρίο του για να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που κεντράρεται στο νέο του, 

τέταρτο προσωπικό δίσκο, «Irrationalities», που θα κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά. Ο 

Κλαμπάνης, έχοντας μέσα του τον πλούτο της μεσογειακής μουσικής παράδοσης αλλά και 

των δημοτικών μας τραγουδιών και βαλκανικών ήχων, προχωρεί σε μια ανοδική δημιουργική 

πορεία στη σύγχρονη τζαζ, που τον κάνει να διακρίνεται όλο και πιο πολύ – ιδιαίτερα στους 

νεοϋορκέζικουςτζαζικούς κύκλους. Οι προσωπικοί του δίσκοι («Contextual», «PointTwo», 

«MinorDispute» και «Chroma») δίνουν στον Πέτρο Κλαμπάνη μια ξεχωριστή θέση στο 

διεθνές καλλιτεχνικό τζαζ στερέωμα και οι συνθέσεις του – ιδιαίτερα των δυο τελευταίων 

άλμπουμ – αποτελούν σύγχρονα τζαζικά διαμάντια. 

KristjanRandalu (piano) | PetrosKlampanis (contrabass) | BodekJanke (drums, percussion) 

The contrabass player and composer PetrosKlampanis based in New York is coming to 

present us a program focusing on his new fourth personal album, “Irrationalities”, which will 

be released sometime in 2019. Klampanis, having been heavily influenced by the 

Mediterranean music tradition as well as our folk songs and Balkan sounds, shows a major 

creative progress in contemporary jazz, thus creating a name for himself in the New York 

jazz scene. His personal albums (“Contextual”, “Point Two”, “Minor Dispute”. “Chroma”) 



have allowed him to stand out in the international jazz scene and his compositions, 

particularly in his last two albums, are true musical gems.  

 

Τρίτη 28 Μαΐου 2019 

21.00 | WajdiRiahi (Tunisia) 

WajdiRiahi (πιάνο) | WassimBenehouma (μπάσο) | AhmedLitaiem (νέι) | BilelBenMansour 

(ντραμς) 

Νέος ταλαντούχος πιανίστας και συνθέτης και μέλος του Τζαζ Κλαμπ της Τυνησίας, ο 

WajdiRiahi έχει σπουδάσει αραβική μουσική αλλά και mainstreamjazz, κάνοντας το πρώτο 

του τζαζ κοντσέρτο, μαζί με άλλα μέλη του Τζαζ Κλαμπ της χώρας του, το 2015. Με τη σειρά 

κοντσέρτων «JazzItinerary» που διοργανώνει το 2016 το Τζαζ Κλαμπ, ο Riahi παρουσιάζει τη 

δουλειά του στο Βέλγιο, όπου και διακρίνεται. Στα επόμενα χρόνια ο WajdiRiahi συμμετέχει σε 

projects και άλμπουμ όπως το «Darimba» του Τυνήσιου μπασίσταWassimBenRhouma ή το 

«Identity» του επίσης μπασίσταKaysFrihat. Παράλληλα, δημιουργεί το δικό του γκρουπ και 

project, NorthAfrica, που παίρνει αρκετές διακρίσεις στην πατρίδα του. Τώρα, ο WajdiRiahi 

συνεχίζει τις μουσικές σπουδές του στο Βέλγιο.     

Wajdi Riahi (piano) | Wassim Benehouma (bass) | Ahmed Litaiem (ney) | Bilel BenMansour 

(drums) 

A newcomer talented pianist, composer and member of the Jazz Club of Tunisia, WajdiRiahi 

has studied Arab music and mainstream jazz. He presented his first jazz concert, along with 

members of his country’s Jazz Club in 2015. In 2016 Jazz Club is holding a series of concerts, 

“Jazz Itinerary”, and Riahi is presenting his work in Belgium where he excels. The following 

years, WajdiRiahi is taking part in several projects and albums such as “Darimba” by the 

Tunisian bassist Wassim Ben Rhouma or “Identity” by the bassist KaysFrihat. At the same 

time, he forms his own group, “North Africa” which becomes awarded in his own country. 

Nowadays, WajdiRiahi continues studying in his field in Belgium. 

 

 

22.00 | ΜιχάληςΜέσσιοςSymmetryBand(Cyprus) 

Μιχάλης Μέσσιος (μπάσο) | Ιωάννης Βαφέας (ντραμς) | Χάρης Ιωάννου (σαξόφωνο) | 

Χρήστος Γερολατσίτης (πιάνο) | Ρόδος Παναγιώτου (κρουστά) 

Το γκρουπ αυτό, δημιούργημα του κοντραμπασίστα Μιχάλη Μέσσιου, παρουσιάζει original 

συνθέσεις ενός ταλαντούχου μουσικού που βοηθούν ώστε να αποκτήσει τη δική της 

φυσιογνωμία η τζαζ σκηνή της Κύπρου. Ο Μέσσιος, με σπουδές στο BerkleeCollegeofMusic 

της Βοστώνης, αντλεί όχι μόνο από το πεδίο της mainstreamjazz αλλά και από την 

μεσογειακή μουσική παράδοση καθώς και από άλλες ethnic και world μουσικές. Από το 

Berklee προέρχεται και ο έμπειρος τζαζ ντράμερ Ιωάννης Βαφέας που μαζί με τον, εκ του 

Berklee επίσης προερχόμενο σαξοφωνίστα Χάρη Ιωάννου έχουν εκδόσει το άλμπουμ 

«BridgeofLocks» το 2016. Τέλος, στην Ολλανδία έχουν σπουδάσει τα δυο άλλα μέλη του 

γκρουπ – με τον πιανίστα Χρήστο Γερολατσίτη να έχει ασχοληθεί και με την ινδικώ μουσική 

ενώ ο Ρόδος Παναγιώτου έχει παίξει με σημαντικά ονόματα του τραγουδιού μας. 



MichalisMessios  (bass) | IoannisVafeas (drums) | CharisIoannou (saxophone) | Christos 

Gerolatsitis (piano) | RodosPanagiotou (percussion) 

This group, created by contrabass player MichalisMessios, is presenting the original 

compositions of this talented musician so that the jazz scene of Cyprus can stand out. 

Messios, who has studied in Berklee College of Music in Boston, is influenced not only by 

mainstream jazz but from the Mediterranean music tradition and other ethnic and world 

sounds as well. He is accompanied by an experienced jazz drummer IoannisVafeas and a 

saxophonist HarisIoannou, both of whom are Berklee graduates too, and together they have 

released “Bridge of Locks” in 2016. The other two members of the group have studied in the 

Netherlands, whereas Christos Gerolatsitis has shown an interest in indian music and 

RodosPanagiotou has collaborated with many important musicians of Greece.  

 

 

23.00 | GasparKarolyTrio (Hungary) 

GáspárKároly (πιάνο) | János Lutz (μπάσο) | VargaBendegúz (ντραμς) | Guest: 

PocsaiKriszta (τραγούδι) 

Ο πιανίστας GasparKaroly έχει μια σημαντική θέση στη σύγχρονη ουγγρική σκηνή της τζαζ 

και σίγουρα πρόκειται για μια από τις πιο δημιουργικές της μορφές. Στη μουσική του 

παρουσιάζονται ποιότητες που έχουν να κάνουν με μια συνδυαστική ισορροπία ανάμεσα 

στην καινοτομική φύση της τζαζ και τον κλασικό ρομαντισμό, πράγμα που αντικατοπτρίζεται 

ιδανικά στη μουσική που κάνει με το τρίο του – και αυτό αποκαλύπτεται στις πρόσφατες 

δισκογραφικές του κυκλοφορίες, το βραβευμένο άλμπουμ «TheOutsider» του 2017 και το 

πολύ πρόσφατο «Salvation» όπου εκτός από τις δικές του συνθέσεις διασκευάζει και πολλά 

κομμάτια του θρυλικού μπασίσταCharlieHaden. Οι original συνθέσεις καθώς και τα 

jazzstandards αποτελούν τον βασικό κορμό ενός προγράμματος του GasparKarolyTrio που 

εδώ έρχεται με guest την τραγουδίστρια KrisztaPocsai. 

GáspárKároly (piano) | JánosLutz(bass) | VargaBendegúz (drums) | Guest: 

PocsaiKriszta (vocals) 

The pianist Gaspar Karoly is a prominent figure in the contemporary Hungarian music scene 

and one of the most creative ones. His music has some qualities that have to do with 

balancing the innovative side of jazz and classical romanticism, both of which are obvious in 

his latest releases with his trio, the awarded “The Outsider” in 2017 and the recent 

“Salvation”, where he covers some tracks of the legendary bassist Charlie Haden apart from 

his own compositions. His original compositions along with the jazz standards are the main 

core of Gaspar Karoly Trio’s performance, which will also have KrisztaPocsai as guest singer. 

 

 

Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 

21.00 | ClaraPeya&VicMolinerSynopsis (Spain) 



ClaraPeya (πιάνο) | VicMoliner (ηλεκτρικόμπάσο) 

Η πιανίστρια / συνθέτρια ClaraPeya είναι μία από τις πιο αυθεντικές και ξεχωριστές 

καλλιτεχνικές μορφές που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια στην ισπανική μουσική 

σκηνή. Κινείται με άνεση ανάμεσα στην τζαζ, την ποπ και την electronica και χρησιμοποιεί την 

γλώσσα του χιπχοπ για να εκφράσει με τις μουσικές της σύγχρονες αγωνίες και ερωτηματικά. 

Στον μπασίστα και παραγωγό VicMoliner η ClaraPeya βρίσκει ένα άψογο δημιουργικό 

καλλιτεχνικό συμπλήρωμα καθώς οι δυο τους δένονται από μια μακρόχρονη φιλία και 

συνεργασία και έχουν μοιραστεί πλήθος από μουσικά projects όπως αυτό που παρουσιάζουν 

εδώ. Πρόκειται για μια μουσική συνεργασία που υπερβαίνει εκφραστικά όρια και κινείται πέρα 

από ταμπέλες: ένα τζαζ μουσικό ταξίδι που ενσωματώνει ηλεκτρονικής μουσικής και ραπ στις 

αυτοσχεδιαστικές δομές του. 

Clara Peya (piano) | Vic Moliner (electric bass) 

The pianist/composer Clara Peya is one of the most original and unique artists of the Spanish 

music scene in the recent years. Her music is identified by jazz, pop and electronic sounds 

and along with the use of hip-hop she manages to express our modern society’s concerns 

and important questions. Her astounding collaboration with the bassist and producer Vic 

Moliner is marked by their long-term friendship and together they have worked on 

numerous projects as the one they are presenting now. This is a musical alliance that goes 

beyond the common music genres: a jazz musical journey that is switching between 

electronical music and rap in its most improvisational way. 

 

 

22.00 | RichardKochQuartett(Germany) 

RichardKoch (τρομπέτα) | MichaelHornek (πιάνο) | JonasWestergaard (κοντραμπάσο) | 

MoritzBaumgärtner (ντραμς) 

Ταλαντούχος τρομπετίστας της νέας γερμανικής τζαζ σκηνής, ο RichardKoch έχει να επιδείξει 

συνεργασίες με σημαντικούς μουσικούς όπως οι NilsFrahm, JimiTenor, HermetoPascoal και 

NilsLandgren. Έτσι, δένει απόλυτα με τη σκηνή της nujazz που συνήθως εμπλέκεται με 

ισχυρές μουσικές πηγές και αντλεί όχι μόνο από την καθαρή τζαζ αλλά και από την σόουλ, 

την dance και πολλά άλλα. Έτσι πολύπλευρες μουσικά  και πολυποίκιλες είναι και οι 

επιδράσεις που σχηματοποιούν τις συνθέσεις του RichardKoch όπως παρουσιάζονται στο 

άλμπουμ του, «Wald», που γράφτηκαν στο δάσος ενός μικρού νησιού στη Βόρειο Θάλασσα. 

Ο ακροατής νιώθει άμεσα  τις ποιότητες μιας μουσικής που έρχεται να περιγράψει εικόνες και 

συναισθήματα μέσα από ένα ευρύ φάσμα επιδράσεων και αποδίδονται επί σκηνής από 

τέσσερις εφευρετικούς μουσικούς.  

RichardKoch (trumpet) | MichaelHornek (piano) | JonasWestergaard (contrabass) | 

MoritzBaumgärtner (drums) 

One of the most talented trumpeters of the new German jazz scene, Richard Koch has 

partnered with many significant musicians such as Nils Frahm, Jimi Tenor, HermetoPascoal 

and Nils Landgren. Therefore, he perfectly blends in the nu jazz scene which has always has 

powerful musical bases and is strongly influenced by pure jazz, soul, dance etc. His album 

“Wald”, which was written in the forest of a small island at the North Sea, proves how 



pluralistic and versatile his influences are. The audience immediately feels the vibes of his 

music, whose main goal is to describe images and emotions through a wide range of 

influences, presented on stage by four creative musicians.  

 

23.00 | Jaimeo Brown: Transcendence  

Feat. Chris Sholar and Jaleel Shaw(U.S.A.) 

JaimeoBrown (ντραμς, κρουστά, ηλεκτρονικά) | ChrisSholar (κιθάρα, ηλεκτρονικά) | Jaleel 

Shaw (σαξόφωνο) 

Η μουσική του έχει ρίζες σε εποχές καταστολής και καταπίεσης, με κομμάτια που βγαίνουν 

από τραγικές σελίδες της ιστορίας. Εντούτοις, τα «WorkSongs» και τα άλλα του τραγούδια 

έχουν αντίκρισμα στο σήμερα. Ο Νεοϋορκέζος συνθέτης, ντράμερ, ακαδημαϊκός και 

ακτιβιστής JaimeoBrown μεγάλωσε σε βίαιο περιβάλλον και ανακάλυψε την 

πολυπολιτισμικότητα στο χιπ-χοπ της Δυτικής Ακτής, μια σκηνή ανοιχτή στις μειονότητες. 

Έμπνευσή του υπήρξαν οι DJ Premier, Dr. Dre, J. Dilla, αλλά και οι πρωτεργάτες της τζαζ, 

MilesDavis, JohnColtrane, ArtBlakey, μαζί με ηχογραφήσεις της αφροαμερικανικής κοινότητας 

του ΤζίςΜπεντ στην Αλαμπάμα. Σε όλα αυτά έχει βρει καταφύγιο και «επίκεντρο πνευματικής 

αφύπνισης» και μέσα από αυτά φτιάχνει τις δικές του μουσικές. Πέρα από τις πολυποίκιλες 

μουσικές του συνεργασίες, ο Jaimeo κάνει και δεκάδες διαλέξεις σε πανεπιστημιακά ιδρύματα 

αναλύοντας την κοινωνική σημασία της τέχνης.  

JaimeoBrown (drums) | ChrisSholar (guitar) | Jaleel Shaw (saxophone) 

His music reminds us of times of repression and restriction with pieces that come straight 

out of history’s black pages. Nevertheless, “Work Songs” and his other songs reflect today’s 

vibe. The New York composer, drummer, academic activist Jaimeo Brown grew up in a 

violent environment and discovered the multicultural side of the West Coast’s hip-hop 

scene, which is known for its openness to minorities.  His inspiration includes DJ Premier, Dr. 

Dre, J. Dilla, along with the great Miles Davis, John Coltrane, Art Blakey and recordings from 

the African-American Community in Alabama, the Gee’s Bend. This has been his sanctuary 

where he creates his own sound. Through his many musical partnerships, Jaimeo has offered 

multiple lectures to several universities where he explains the social significance of art.  

 

 

Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 

21.00 | FilipJers Quartet (Sweden) 

FilipJers (φυσαρμόνικα) | HenrikHallberg (κιθάρα) | VilhelmBromander (κοντραμπάσο) | 

WilleAlin (ντραμς) 

Πρόκειται για κάτι πραγματικά ιδιαίτερο και σπάνιο γιατί ο FilipJers συνεχίζει μια παράδοση 

που στην τζαζ μόνο εκλεκτικοί μουσικοί όπως ο TootsThielemans έχουν καλλιεργήσει. Ο Jers 

παίζει φυσαρμόνικα – ή, μάλλον, όλα τα είδη της φυσαρμόνικας (χρωματική, bluesharp, 

μπάσα φυσαρμόνικα κ.ο.κ.) – και συνδυάζει στη μουσική του την τζαζ με το μπλουζ και την 

φολκ μουσική σε μορφές που δείχνουν να αντλούν από όλη τη γκάμα της σύγχρονης popular 

μουσικής (ροκ, τζαζ, country, μπλουζ κ.ο.κ.). Φυσικά, ο FilipJers φροντίζει με το γκρουπ του 



να προσεγγίζει τόσο το μέινστριμ της τζαζ όσο και τον ιδιαίτερο ήχο της σκανδιναβικής τζαζ 

και με την εκπληκτική μουσικότητά του πετυχαίνει να αναβαθμίζει την θέση της φυσαρμόνικας 

σαν εκφραστικό τζαζικό όργανο διεθνώς. 

FilipJers (harmonica) | HenrikHallberg (guitar) | VilhelmBromander (contrabass) | WilleAlin 

(drums) 

FilipJers continues the tradition of some very eclectic musicians such as Toots Thielemans, 

which makes him special and unique. Jers plays harmonica, or more precisely all kinds of 

harmonica (chromatic, blues harp, bass harmonica etc.) and combines jazz, blues and folk 

music in his sound while being inspired by contemporary popular music (rock, jazz, country, 

blues etc.). However, his music is characterized as not only mainstream but close to his 

Scandinavian origins as well. His amazing musicality has also led to making harmonica a jazz 

musical instrument worldwide.   

 

 

22.00 | MonthofSundays(Austria) 

AlexanderKranabetter (πνευστά) | PhilippHarnisch (άλτοσαξόφωνο) | IvoFina (κιθάρα) | 

JohannesWakolbinger (ντραμς) 

Ένα από τα πιο ξεχωριστά σχήματα της πολυμορφικής βιεννέζικης μουσικής σκηνής και από 

τα πιο ιδιαίτερα που μας δίνει η νέα γενιά της κεντροευρωπαϊκής τζαζ. Τέσσερις μουσικοί με 

αυξημένη αίσθηση της ισορροπίας ανάμεσα στη μουσική φόρμα και το περιεχόμενο, 

δημιουργούν μιαν απόλυτα σύγχρονη τζαζ δωματίου με ηχητικά τοπία που μας παρασέρνουν 

σε ένα υπέροχο μουσικό ταξίδι. Αυτό δείχνουν οι MonthofSundays από τον πρώτο τους, 

φερώνυμο δίσκο με μουσικές και συνθέσεις που καλύπτουν μιαν ευρεία εκφραστική γκάμα και 

γίνονται ονειρικές ή κινηματογραφικές καθώς ισορροπούν πάνω σε μυστηριακές και 

υπόκωφες δραματικές εντάσεις και κορυφώσεις ή απλά και λιτά ηχητικά (συν)αισθήματα. Οι 

μουσικές των MonthofSundays είναι τόσο όμορφα δομημένες και οργανωμένες στη 

λεπτομέρειά τους, καλύπτοντας τζαζ, post-rock ή και electronica όψεις που, άνετα, ονομάζεται 

σύγχρονη τζαζ δωματίου.   

AlexanderKranabetter (brass section) | PhilippHarnisch (alto saxophone) | IvoFina (guitar) | 

JohannesWakolbinger (drums) 

One of the most special groups of the rich in variety Viennese music scene and the central 

European jazz scene in general. Four musicians with a high sense of balance between the 

music form and the music essence are creating a contemporary chamber jazz characterized 

by sound landscapes that take us to a wonderful music journey. Their first namesake album 

includes a wide range of compositions which can be either dreamy or cinematic as they 

balance on mystic and hollow tensions or plain and simple sound emotions. The music of 

Month of Sundays is so beautifully organized in all the details, with jazz, post-rock and 

electronic tones, that can easily be called contemporary chamber music.  

 

 



23.00 | SeptetoInternacional (Switzerland) 

MichaelFleiner (πιάνο) | JuanMunguia (τρομπέτα) | DuduPenz (ηλεκτρικόμπάσο) | 

StephaneJoerg «elnino» (κόνγκας) | DanielBagutti (ντραμς) | BernhardBamert (τρομπόνι) | 

«Lolo» Garcia (άλτοσαξόφωνο) 

Με έδρα την Ελβετία και με leader τον πιανίστα και συνθέτη MichaelFleiner, το γκρουπ αυτό 

είναι ένα μουσικό σχήμα που ερευνά, αναλύει και παρουσιάζει – επί σκηνής, φυσικά, σε 

εκρηκτικά κοντσέρτα – όλες τις όψεις των αφρο-καραϊβικών και λάτιν τζαζ στιλ και ιδιωμάτων. 

Είναι υπερ- και πολύ-εθνικό γκρουπ, με μουσικούς από την Κούβα, την Βραζιλία, την Ισπανία 

και την Ελβετία, με μια «καυτή» σειρά πνευστών και μια εκρηκτική rhythmsection που παίζει 

κυρίως original συνθέσεις και μουσικές που καλύπτουν το αφρο-καραϊβικό μουσικό ιδίωμα 

στην ολότητά του, δίνοντάς μας λάτιν τζαζ υψηλού επιπέδου, για πραγματικό ξεφάντωμα 

όλων των αισθήσεων – και για χορό φυσικά! Το SeptetoInternacional περιοδεύει στην 

Ευρώπη και στον κόσμο χαρίζοντάς μας την καυτή «δροσιά» και φρεσκάδα της λάτιν τζαζ 

μέσα από μια πραγματικά φρέσκια προσέγγιση. 

MichaelFleiner (piano) | JuanMunguia (trumpet) | DuduPenz (electricbass) | StephaneJoerg 

«elnino» (conga) | DanielBagutti (drums) | BernhardBamert (trombone) | «Lolo» Garcia 

(altosaxophone) 

Based in Switzerland and having the pianist and composer Michael Fleiner as a leader, this 

music ensemble researches, analyzes and eventually presents on stage all sides of Afro-

Caribbean and latin jazz music styles. It is a multi-national group, with musicians from Cuba, 

Brazil, Spain and Switzerland including a hot brass section and a fiery rhythm section offering 

us original compositions and high-quality latin jazz music with Afro-Caribbean origins, urging 

us to dance and celebrate with all our senses! The SeptetoInternacional is touring Europe 

and all around the world showing us its hot “coolness” and freshness of latin jazz through a 

sincerely modern approach.  

 

 

Παρασκευή 31 Μαΐου 2019 

21.00 | Things I Can’t Control(The Nederlands) 

MarzioScholten(κιθάρα) | MathijsLeeuwis(pedal steel) | JimmiHueting(ντραμς, fx, synths) 

Το «ThingsICan’tControl» είναι ο πιο πρόσφατος δίσκος του Ολλανδού κιθαρίστα 

MarzioScholten και, παράλληλα, το πιο πρόσφατο project γκρουπ του με το οποίο βυθίζεται 

στους πιο αδιαπέραστους βάλτους αλλά και στα μεγαλύτερα ύψη της roots μουσικής που 

βασίζεται στην αμερικανική λαϊκή παράδοση – αλλά όχι μόνο. Μέσα από αυτή την παράδοση 

αλλά και από το «άπλωμά» της στο indierock, ο Scholten με την Telecaster του και η παρέα 

του – ο MathijsLeeuwis με την pedalsteel κιθάρα του και ο JimmiHueting με τους ρυθμούς του 

– φτιάχνουν μια κατάσταση με τη δική της ταυτότητα και ιδιαιτερότητα. Με ωραία τραγούδια, 

δημιουργική αυτοσχεδιαστική διάθεση, έμπνευση για όμορφα ηχητικά τοπία αλλά και 

αυθόρμητο και ακόμα ανεξερεύνητο μουσικό χάος! 

MarzioScholten(guitar) | MathijsLeeuwis(pedal steel) | JimmiHueting(drums, fx, synths) 



The “Things I Can’t Control is the latest album of the Dutch guitarist MarzioScholten and, at 

the same time, his most recent project group. A nod to roots music, an American folk genre, 

it sinks to the deep swamps and thrives to the highest point of this kind of music. Through 

this tradition and the link to indie rock, Scholten with his Telecaster and his gang-

MathijsLeeuwis with his pedal steel guitar and JimmiHueting with his rhythms- are creating a 

sound with its own style and character. Nice songs, creative improvisational sound, 

inspiration for beautiful sound landscapes and impulsive unexplored musical chaos are some 

of the elements of their music.  

 

 

22.00 | WojtekMazolewskiQuintet (Poland) 

OskarTorok (τρομπέτα) | MarekPospieszalski (σαξόφωνο) | JoannaDuda (πιάνο) | 

WojtekMazolewski (κοντραμπάσο) | QbaJanicki (ντραμς) 

Η πλούσια τζαζ παράδοση που έχει εδώ και δεκαετίες η Πολωνία αντικατοπτρίζεται θαυμάσια 

και στα νεώτερα μουσικά της σχήματα που, εμπλουτίζοντας αυτή την παράδοση, ανοίγονται 

παράλληλα και στα εξω-τζαζικά μουσικά πεδία όπως το ροκ σε όλες του τις διαστάσεις. Έτσι 

και το γκρουπ του μπασίσταWojtekMazolewski, διατηρώντας στο ακέραιο τον «αναλογικό» 

τζαζικό του ήχο και την μουσική προσέγγιση που χαρακτηρίζει τους προπάτορες της 

πολωνικής τζαζ, μας δίνει μουσική που περιέχει ευδιάκριτες νύξεις από MilesDavis και 

EricDolphy μέχρι AphexTwin και Nirvana, εντείνοντας μέσα μας το αίσθημα που έχουμε από 

Πολωνούς jazzmasters όπως ο Komeda ή ο Namyslowski. Το άλμπουμ του γκρουπ, «Polka» 

-  όπως και η worldwidedeluxeedition του – μας δείχνει γιατί το γκρουπ αυτό ξεχωρίζει 

διεθνώς. 

OskarTorok (trumpet) | MarekPospieszalski (saxophone) | JoannaDuda (piano) | 

WojtekMazolewski (contrabass) | QbaJanicki (drums) 

The rich jazz tradition of Poland is masterfully mirrored in its newest music ensembles, 

which make music beyond the original jazz fields such as rock in all its forms and therefore 

enrich more this tradition. The group of the bassist WojtekMazolewski offers us music with 

influences from miles Davis and Eric Dolphy to Aphex Twin and Nirvana while keeping a 

relatively jazz sound in full and paying tribute to the Polish jazz ancestors. His music reminds 

us of great Polish jazz masters such as Komeda or Nawyslowski. Their album “Polka”, as well 

as its worldwide deluxe edition, is proof of the group’s worldwide success.  

 

23.00 | Alfa Collective(Estonia) 

Anett Tamm (τραγούδι, πλήκτρα, κιθάρα) | Johannes Laas (κιθάρα) | TaanielPogga (πλήκτρα) 

| Robert Nõmmann (κοντραμπάσο, ηλεκτρικόμπάσο) | Martin Petermann (ντραμς, κρουστά) 

Το γκρουπ άρχισε να δουλεύει και να επεξεργάζεται τις ιδέες του το 2016 και μέσα σε ένα 

χρόνο είχε εξελιχθεί σε κανονική δημιουργική ομάδα: ένα κουιντέτο που στηριζόταν πάνω στα 

τραγούδια και τις συνθέσεις της τραγουδίστριάς του, της AnettTamm, σε μια μουσική βάση 

που σχετιζόταν με στοιχεία της fusion: neosoul, funk κ.λπ. αλλά και καθαρού μπλουζ και τζαζ 

πάνω σε δομές ή πειραματισμούς που ανήκουν ξεκάθαρα στο ροκ ή αλλού. Το πρώτο 



άλμπουμ των AlfaCollective έχει τίτλο «Canvas» και κυκλοφόρησε πέρυσι. Πρόκειται για ένα 

εκλεκτικό μουσικό ταξίδι πάνω σε έναν πραγματικά πολυποίκιλλο καμβά με εξαίσιες μελωδίες 

και δημιουργικούς ρυθμούς. Το γκρουπ παίζει τακτικά σε τοπικά φεστιβάλ και κλαμπ της 

χώρας του, της Εσθονίας και δίνει συναυλίες στις γειτονικές Βαλτικές χώρες.  

Anett Tamm (vocals, keyboard, guitar) | Johannes Laas (guitar) | TaanielPogga (keyboard) | 

Robert Nõmmann (contrabass, electric bass) | Martin Petermann (drums, percussions) 

This group started working on their ideas in 2016 and within a year they had become a 

proper creative team: a quintet working on the songs and the compositions of the lead 

singer, Anett Tamm, on a musical basis relating to fusion elements such as neo soul, funk 

etc. as well as blues and jazz with some obvious rock influences. Their first album, under the 

title “Canvas”, was released last year. It is an eclectic musical journey with a large variety of 

exquisite sounds and creative rhythm. Alfa Collective often play in local festivals and clubs 

but they also give concerts in the other Baltic countries.  

 

 

Σάββατο 1 Ιουνίου 2019 

21.00 | HelgeLienTrio(Norway) 

HelgeLien (πιάνο) | MatsEilertsen (κοντραμπάσο) | PerOddvarJohansen (ντραμς) 

Ούτε λίγο, ούτε πολύ, το τρίο του πιανίστα HelgeLien έχει κλείσει 20 χρόνια ύπαρξης – και 

μέσα σ’ αυτά έχει διακριθεί ως ένα από τα σπουδαιότερα μικρά σχήματα που έχουν βγει από 

την πλούσια τζαζ σκηνή της Νορβηγίας και, φυσικά, της ευρύτερης ευρωπαϊκής τζαζ. Ο 

HelgeLien ακολουθεί τα στάνταρντς που, δεκαετίες πιο πριν, έθεσε ο BillEvans για το δικό του 

τζαζ τρίο, με μια πλήρη δημιουργική αλληλεπίδραση ανάμεσα στο πιάνο, το μπάσο και τα 

ντραμς, και πάνω σ’ αυτή την αρχή δημιουργεί μουσική πανέμορφη, ανοιχτή σε ποικίλες 

συγκινήσεις και, ασφαλώς, απόλυτα σύγχρονη. Το πολυβραβευμένο και ξεχωριστό αυτό 

γκρουπ, το HelgeLienTrio, μόλις κυκλοφόρησε το «10», το δέκατο δηλαδή άλμπουμ του σε 

μια πλούσια δισκογραφική πορεία που ξεκίνησε με το «HelloTrol» το 2008. 

Helge Lien (piano) | Mats Eilertsen (contrabass) | Per Oddvar Johansen (drums) 

Helge Lien’s trio has been around for 20 years more or less and has stood out as one of the 

greatest small groups of the Norwegian jazz scene and all over Europe in general. The 

pianist, Helge Lien, follows the same standards set by Bill Evans with his own trio, some 

decades before. This is the artistic line that he draws for creating wonderful, emotional and 

totally contemporary music while perfectly combining piano, bass and drums. This multi-

awarded and special group, the Helge Lien Trio has just released “10”, their tenth album in a 

rich recording history that began with their first album “Hello Trol” in 2008. 

 

 

22.00 | DainiusPulauskasGroup (Lithuania) 



DainiusPulauskas (πλήκτρα) | ValerijusRamoska (τρομπέτα, φλούγκελχορν) | 

LiutaurasJanusaitis (τενόροσαξόφωνο) | EugenijusJonavicius (κιθάρα) | DomasAleksa 

(μπάσο) | Augustas Baronas (ντραμς) 

Ο πιανίστας DainiusPulauskas είναι ένας από τους πιο εξέχοντες τζαζ μουσικούς της 

Λιθουανίας και είναι φυσικό το γκρουπ του να αποτελεί ένα από τα πιο δραστήρια και 

επιδραστικά σχήματα στη τζαζ σκηνή της χώρας του. Φυσικό είναι να θεωρούνται κάτι σαν 

«πρεσβευτές» της Λιθουανικής τζαζ – αν και η μουσική τους προσδιορίζεται μέσα στα 

ευρύτερα πλαίσια της ηλεκτρικής τζαζ fusion που με άνεση μπορεί να ταξιδεύει ανάμεσα σε 

ευρωπαϊκή και αμερικανική «κατάσταση» χωρίς να έχει ανάγκη από ιδιαίτερους «εθνοτικούς» 

προσδιορισμούς. Εντούτοις, η fusion του DainiusPulauskas και του γκρουπ του διαθέτει 

πανίσχυρες μελωδικές και ρυθμικές βάσεις που την κάνουν να ξεχωρίζει σε όλα τα διεθνή 

τζαζ φεστιβάλ και να διαθέτει μια αξιόλογη δισκογραφική παρουσία που καλύπτει μιαν 

ολόκληρη 20ετία. 

DainiusPulauskas (keyboards) | ValerijusRamoska (trumpet, flugelhorn) | LiutaurasJanusaitis 

(tenorsaxophone) | EugenijusJonavicius (guitar) | DomasAleksa (bass) | LinasBuda (drums) 

The pianist DainiusPulauskas is one of the leading figures of the Lithuanian jazz scene and his 

band is one of the most active and influential jazz groups in his country. They are considered 

the “ambassadors” of the Lithuanian jazz, even though their sound, which belongs to the 

electronic jazz fusion genre, can proudly stand in both the European and the American jazz 

scene without any national restrictions. However, DainiusPulauskas’ fusion has very strong 

melodic and rhythmical foundations for the last 20 years they have been active in the music 

industry, thus making it stand out in any international jazz festival. 

 

 

23.00 | MammalHands(UK) 

NickSmart (πλήκτρα) | JesseBarrett (ντραμς, κρουστά, tabla) | JordanSmart (σαξόφωνα) 

Εκπροσωπόντας μια καθαρά nujazz αντίληψη, το τρίο αυτό από το Μάντσεστερ (από το 

Νόργουιτς αρχικά), ανατρέπει την παράδοση που θέλει την τζαζική τεχνοτροπία να στηρίζεται 

στα σόλο των οργάνων και ακολουθεί μια δημιουργική δράση συνόλου στις συνθέσεις του. 

Δημιουργίες γοητευτικές, μελωδικές και ρυθμικές, με μια trance ή minimal αίσθηση και εξέλιξη, 

αιθέριες και σχεδόν πάντα συναρπαστικές χαρακτηρίζουν τη μουσική των MammalHands 

που αντλεί από ποικίλες πηγές όπως η spiritualjazz, η ινδική μουσική, η folk, η κλασική ή το 

ροκ για να μας δώσει κάτι που έχει τη δική του ταυτότητα και τονίζει τις ιδιαίτερες ποιότητες 

του γκρουπ. Με τρία άλμπουμ («Animalia», «Floa», «ShadowWork») και ένα πρόσφατο EP 

(«Becoming») στο ενεργητικό τους, οι MammalHands δείχνουν μια νέα πτυχή της σύγχρονης 

τζαζ.     

NickSmart (keyboards) | JesseBarrett (drums, percussion, tabla) | JordanSmart (saxophones) 

Coming from a purely nu jazz background, this trio from Manchester (Norwich at first) is 

breaking the tradition of a jazz style that has to do with the instruments solo and is following 

a more collective approach to their music. Mammal Hands’ music is based on enchanting, 

rhythmical and heavenly fascinating melodies that have a trance or minimal sound and is 

mainly influenced by spiritual jazz, indian music, folk, classical and rock. However they have 



managed to create their own identity, which showcases the group’s unique qualities. 

Mammal Hands are showing a new version of contemporary jazz through their three albums 

(“Animalia”, “Floa”, “Shadow Work”) and a recent EP (“Becoming”).  

 

Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 

21.00 | OndrejHavelka& his Melody Makers(Czech Republic) 

OndřejHavelka, RozálieHavelková, VojtěchHavelka (τραγούδι)| JurajBartoš, JiříPatócs, Michal 

Krása (τρομπέτες) | Michal Plecitý (τρομπόνι)| PavelJordánek, Jan Tříska, Martin Tříska, 

BedřichŠmarda (σαξόφωνα) | JiříNovák (ντραμς)| PetrTichý (κιθάρα)| PetrVlášek 

(κοντραμπάσο)| MiroslavLacko (πιάνο)| Martin Zbrožek, JiříSládek (βιολιά) 

Μια θαυμάσια γεμάτη σουινγκάτη μουσική μπάντα που δεν περιορίζεται στο να αντιγράφει τα 

αμερικανικά classics και standards μιας «χρυσής» εποχής αλλά δίνει και το στίγμα μιας 

δημιουργικής επαφής της λαϊκής μουσικής με το αμερικάνικο σουίνγκ που είχε αναπτυχθεί 

στην Τσεχοσλοβακία πριν από πολλές δεκαετίες. Έτσι, από το σχήμα αυτό, με τον 

OndrejHavelka και τους τραγουδιστές του, μαζί με τους MelodyMakers, θα ακούσουμε 

πραγματική tradjazz, πραγματικό swing και boogie, όχι χάριν μόδας αλλά λόγω ουσίας των 

πραγμάτων – η ιστορία και η γνώση του OndreiHavelka το εγγυάται αυτό. Πηγαίο ταλέντο, με 

πλούσια εκπαίδευση και μουσική εμπειρία και με θεατρική παρουσία που κυριαρχεί πάνω στη 

σκηνή. 

OndřejHavelka, RozálieHavelková, VojtěchHavelka (vocals) | JurajBartoš, JiříPatócs, 

MichalKrása(trumpets) | MichalPlecitý (trombone)| PavelJordánek, JanTříska, MartinTříska, 

BedřichŠmarda (saxophones) | JiříNovák (drums) | PetrTichý (guitar)| PetrVlášek 

(contrabass) | MiroslavLacko (piano)| MartinZbrožek, JiříSládek (violins) 

A splendid swing band which not only covers American classics and standards of a “golden 

era” but brings also together folk music of early Czechoslovakia and American swing. So 

OndrejHavelka and his singers, together with Melody Makers will present us some real trad 

jazz, true swing and boogie, not for the sake of being in current trends but for essentially 

loving this music. Ondrej’s history and knowledge is an assurance. His pure talent, his deep 

education and his musical experience along with his theatrical presence will shine on stage. 

 

 

22.00 | ErnieHammesGroup (Luxemburg) 

ErnieHammes (τρομπέτα) | DavidAscani (σαξόφωνα) | Pierre-AlainGoualch (πιάνο) | 

BorisSchmidt (μπάσο) | NielsEngel (ντραμς) 

Ένας πολύπειρος δεξιοτέχνης τρομπετίστας, ενορχηστρωτής και συνθέτης τόσο στο τζαζ όσο 

και στο κλασικό μουσικό πεδίο και ιδίωμα, ο ErnieHammes έχει σημαντικότατες σπουδές στο 

βιογραφικό του και ξεχωριστές συνεργασίες στο ενεργητικό του. Δισκογραφικά και σε ότι 

αφορά τη τζαζ, έχει συνεργαστεί με μουσικούς όπως ο τρομπετίστας LewSoloff, ο 

σαξοφωνίστας BobMintzer, ο κιθαρίστας PhilipCatherine κ.ά. ενώ έχει υπάρξει μέλος σε 

ιστορικά τζαζ γκρουπ όπως οι MaynardFerguson’sBigBopNouveau ή η 

DukeEllingtonOrchestra. Ο ErnieHammes είναι μία από τις βασικές συνιστώσες του 



καλλιτεχνικού τζαζ προφίλ της χώρας του, με το δικό του γκρουπ να καλλιεργεί σε βάθος το 

ιδίωμα του post-bop, με ιδιαίτερες latin αποχρώσεις όπως δείχνουν οι πιο πρόσφατοι δίσκοι 

του «Sanfrancha» και «Evolution». 

ErnieHammes (trumpet) | DavidAscani (saxophones) | Pierre-AlainGoualch (piano) | 

BorisSchmidt (bass) | NielsEngel (drums) 

An experienced and truly skilled trumpeter, conductor and composer in both jazz and 

classical field, Ernie Hammes has a CV rich in special collaborations combined with his many 

years of education. In relation to jazz he has partnered with musicians such as the trumpeter 

Lew Soloff, the saxophonist Bob Mintzer, the guitarist Philip Catherine etc. whereas he has 

also been a member of many significant jazz groups such as the Maynard Ferguson’s Big Bop 

Nouveau and the Duke Ellington Orchestra.  Ernie Hammes is one of the most important 

figures in the jazz scene of his country. His group has evolved the post-bop music style with 

some latin hints as his recent albums “Sanfrancha” and “Evolution” have proven.  

 

 

23.00 | GirlsinAirports (Denmark) 

MartinStender (σαξόφωνο) | OtisSandsjö (σαξόφωνο) | MathiasHolmJørgensen (πλήκτρα) | 

VictorDybbroe (κρουστά) | AndersVestergaard (ντραμς) 

Ένα από τα καλύτερα σύγχρονα τζαζικά σύνολα που φροντίζουν να κινούνται πέρα από τα 

όρια της τζαζ! Αποτελείται από εξαιρετικούς μουσικούς της δανέζικης σκηνής που έχουν σαν 

καλλιτεχνικό στόχο την διεύρυνση του εκφραστικού τους ορίζοντα δημιουργώντας μουσικά 

τοπία που βασίζονται σε ambient παραμέτρους και ηχορυθμικές διαστάσεις που ξεπερνούν 

τα συνήθη ιδιωματικά μουσικά όρια. Εντούτοις, οι GirlsinAirports συνδυάζουν ξεκάθαρα την 

σκανδιναβική τους μουσική κληρονομιά και ταυτότητα με επιροές από τις indierock πρακτικές 

και τους ήχους λαϊκών μουσικών από όλο τον κόσμο σε κάτι που αγκαλιάζει συνεχώς ένα 

ευρύ κοινό και ακροατήριο σε όλο τον κόσμο πια. Οι GirlsinAirports έχουν ήδη πέντε 

εξαιρετικούς δίσκους στο ενεργητικό τους και έρχονται εδώ και με νέο υλικό. 

MartinStender (saxophone) | Otis Sandsjö (saxophone) | Mathias HolmJørgensen 

(keyboards) | Victor Dybbroe (percussions) | Anders Vestergaard (drums) 

One of the best contemporary jazz groups whose sound goes beyond jazz! The group 

consists of exceptional Danish musicians whose artistic goal is to expand their expression 

limits by creating ambient musical landscapes with unique echo-rhythmical dimensions 

which surpass the common musical standards. However, Girls in Airports successfully 

combine their Scandinavian roots with indie-rock influences and folk sounds from all over 

the world, a combination that keeps getting them more and more followersaround the 

globe. They have already released five magnificent albums and visit us with some new 

material in their musical luggage.  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 


