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Χορωδία Μουσικής του Κόσμου Ααιαρθίία

Η Ααιαροἰία ἸΛίοήα Μιθίο ΟΠοίΓ ιδρύθηκε στο Τοννηθνίϊθ της Αυστραλίας απὀ τον Ελβετό
μαέστρο Βθαϊ Ι.6Ηπιαπη. Η χορωδία αποτελείται από περισσότερα απὀ 60 µέλη και
ειδικεύεται στην α ο8ρθΙΙΒ νοήηά Πηηθίο. Το ρεπερτόριό της εστιάζει σε τραγούδια
κοινοτήτων από διάφορες γωνιές του κόσμου, τα οποία είναι βαθιά νοηµατοδοτηµένα µε
µια πνευματική ή ευρύτερη τελετουργική έννοια στις αντίστοιχες κουλτούρες από τις
οποίες προέρχονται. Τραγουδούν πάντα στην πρωτότυπη γλώσσα της κοινότητας από την
οποία προέρχεται η µουσική που ερμηνεύουν. Αυτή η µεγάλη µουσική ποικιλία σε επίπεδο
διάθεσης, ρυθμού, στίχων, αρµονίας και φωνητικής ποιότητας κάνει τις παραστάσεις της
Ααιαρεία πολύ διασκεδαστικές και προσβάσιμες σε όλες τις ηλικίες και τα μουσικά γούστα,
ενώ η εκφραστικότητα πολλών από τα τραγούδια που ερμηνεύονται δίνει στο ρεπερτόριο
ένα βαθιά συναισθηματικό χαρακτήρα. Η Χορωδία στα Ί2 χρόνια πορείας της έχει
σημειώσει σημαντικές επιτυχίες. Η Ααιαρείία κέρδισε το διαγωνισμό για τη «Χορωδία της
Χρονιάς» του ΑΒΟ, εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Αυστραλίας, της πολιτείας του
ΩιθεηθΙαπά και το Μουσικό Διαγωνισμό της γενέτειρας πόλης της Τοννηδνίιε. Έχει
συμμετάσχει σε μεγάλα Φεστιβάλ στην Αυστραλία και δίνει τακτικές παραστάσεις για
φιλανθρωπικά ενεπίς. Η Ααιαρείία κυκλοφόρησε το τρίτο της ΟΡ "Τιπιο Ομ!” στο τέλος του
2014, ενώ το 2016 είχε µια εξαιρετικά επιτυχημένη περιοδεία στη Αυστρία, την Ελβετία και
την Ιταλία.

Βθαἳ | 6Ἠπι8αηήΠ

Ο Βεαἰ |εΠπιαπῃ είναι ένας απὀ τους κορυφαίους διευθυντές χορωδίας στην Αυστραλία, µε
ειδίκευση στη φωνητική μουσική ννοήἁά χωρίς συνοδεία μουσικών οργάνων (α ο8ρείία).
Προτού κερδίσει τον τελικό του Ωµεεηθίαπά στον ετήσιο διαγωνισμό του ΑΒΟ ΟΙα56ίο ΕΜ

για τη Χορωδία της Χρονιάς 2016 µε την Ααιαρθία, ο Βθαἰ διηύθυνε µία εξίσου επιτυχημένη
χορωδία στην Νέα Νότια Ουαλία µε αρκετές εμφανίσεις στο ΙΝΜοοα(οΓα Εοἰκ Εθείϊναι και το
Εθνικό Εοἰκ Εεφίϊναί της Ο8Πρεπα. Το 2007 και το 2010 έλαβε πρόσκληση να διδάξει το
μοναδικό του στυλ προσέγγισης της α οβρεἰἰᾶ μουσικής του κόσµου στο διεθνές φεστιβάλ
«Φιπηπιεηίεείίναι» στη Γερμανία διδάσκοντας µαζί µε εξαίρετους καλλιτέχνες όπως ο ΒΟΡΟΥ
Μοξοαπίη. Στο ίδιο φεστιβάλ, το 2008 και το 2009 έκανε επίσης σεμινάρια µε τους Καῑῑ
Οείοθη, ένα αυθεντικό Ρομά γκρουπκαιτις ΤἰαίοΠεία, µια διάσηµη γυναικεία χορωδία από
τη Γεωργία. Έδωσε συναυλίες τις σεζόν 07/08 και 08/09 στο ἸΝοοαίοια Εοἰκ Εθείϊναἰ µε την
Ααιθρεῖα, όπου κυκλοφόρησαν το πρώτο τους ΟΡ µε τίτλο “Μακίπᾳ νΝανες”. Τα τελευταία
έντεκα χρόνια διηύθυνε επίσης τη Χορωδία Μα596α ΕἴΤθ Ενεπἰ ΟΠοίγ του Νοοαίοια Εεείίναι
και κυκλοφόρησε δύο ακόµα ΟΡ µε την Ααμαρείία. Ο Βεαί γεννήθηκε στην Ελβετία, έχει
τραγουδήσει σε µεγάλες παραγωγές κλασικής μουσικής στην Ευρώπη και υπήρξε
προσκεκληµένο µέλος µιας διάσηµης Ουαλικής ανδρικής Χορωδίας για ένα χρόνο. Ως
Κοινωνικός Ανθρωπολόγος και Γλωσσολόγος εστιάζει στην πλούσια µουσική κληρονομιά
των πολιτισμών ανά την υφήλιο. Η εμβάθυνση στην απίστευτη ποικιλία και το βάθος της α
ο8ρεΙἰα µουσικής του κόσμου και των πολιτισμών που αντιπροσωπεύει δεν προσφέρει απλή
Ψυχαγωγία αλλά καιµία εμπειρία που εµπλουτίζει και συγκινεί.
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