ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΗΜΑ CAROUSEL
www.carouselgroup.gr

Το µουσικό σχήµα CAROUSEL εµφανίσθηκε για ̟ρώτη φορά τον χειµώνα του 2000 και
α̟ό τότε έχει µια συνεχή ̟αρουσία στον ελληνικό µουσικό χώρο.
Το ρε̟ερτόριό του έχει σαν άξονα τη Βόρεια Μεσόγειο και τους λαούς της,
ε̟εκτείνεται όµως και σε κόσµους ό̟ου η µουσική γλώσσα συγγενεύει µε αυτά τα
ακούσµατα .
Tο ρε̟ερτόριο αυτό ταξιδεύει
τον ακροατή α̟ό τα fados
και τα λαϊκά τραγούδια της
Πορτογαλίας, την
Ισ̟ανική
̟αράδοση και τα σεφαραδίτικα
τραγούδια, στις
Ιταλικές
το̟ικές
µελωδίες,
τις
καντσονέτες και τις ταραντέλες
του Νότου αλλά και τραγούδια
α̟ό
τον
ιταλικό
κινηµατογράφο και το θέατρο του
N. Rota και του N. Piovani.
Περνώντας
µέσα
α̟ό
̟ολυφωνίες και τις µελωδίες της
Κορσικής, της Σαρδηνίας και της Προβηγκίας, φτάνει στα Ελληνόφωνα χωριά του Σαλέντο
της Κάτω Ιταλίας, στα ο̟οία αφιερώνεται ένα µεγάλο µέρος αυτής της µουσικής
̟ερι̟λάνησης. Τέλος το ρε̟ερτόριο ̟ερνάει και α̟ό την ̟αραδοσιακή µουσική της
Ελλάδας δηµιουργώντας γέφυρες µε τους ήχους των άλλων λαών .

Τετραµελές στο ξεκίνηµα του,
συνέχισε
να
εµ̟λουτίζει
το
ρε̟ερτόριο και το δυναµικό του.
Σήµερα συµµετέχουν στο σχήµα
έξη µέλη : Τέσσερις φωνές ενώ στα
όργανα εναλλάσσονται κιθάρες,
κρουστά,
ακορντεόν,
ούτι,
µαντολίνο, µ̟άσο κ.α.

Το
σχήµα
έχει εµφανιστεί
ε̟ανειληµµένα στην Αθήνα σε
̟ολλές µουσικές σκηνές, ενώ έχει
̟ραγµατο̟οιήσει συναυλίες σε
̟ολλές ̟όλεις της Ελλάδας, στα
̟λαίσια δηµοτικών ̟ολιτιστικών
εκδηλώσεων αλλά και άλλων φορέων . Ε̟ίσης έχει ̟αρουσιαστεί ζωντανά σε εκ̟οµ̟ές στο
ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

Τον
∆εκέµβριο
2011
κυκλοφόρησε το ̟ρώτο cd του
σχήµατος µε τίτλο “Ciuri –
Ciuri” α̟ό την εταιρεία lamb
ltd.

Το σχήµα α̟οτελείται α̟ό τους:
Μαριαλένα Σ̟ίνουλα : τραγούδι – κρουστά
Φαίνη Νούσια: τραγούδι - κρουστά
Μάκη Πα̟αγαβριήλ : τραγούδι – κρουστά – κιθάρα – µαντολίνο - ούτι
Γιάννη Γεωργαντέλη : ακορντεόν – κιθάρα - κρουστά
Σταύρο Κατηρτζόγλου : κιθάρα
Α̟οστόλη Καλτσά : µ̟άσο
τηλ.ε̟ικοινωνίας : 6972825521
email : carouselgroup@yahoo.gr / spinoulam@yahoo.gr
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Official site : www.carouselgroup.gr
Facebook: : www.facebook.com/pages/Carousel/91556644484?ref=hl# !/pages/Carousel/91556644484

