
“The Kiss – Demetriades” Baroque Trio  (Πέμπτη / Thursday  15-10-2015)

“Navigatio per Terram et Tempus”
 Ταξίδι στο Χώρο και το Χρόνο  / Voyage in Space and Time 

(Από την Αναγέννηση στο σήμερα / From the Renaissance to the present)

Το Baroque Trio Kiss- Demetriades πραγματοποίησε την πρώτη συναυλία του 
στις 7 Νοεμβρίου 1975  στην πόλη Chambery της  Γαλλίας. Έκτοτε οι τρεις καλλιτέχνες 
έχουν πραγματοποιήσει πλήθος συναυλιών συνεχώς είτε ως τρίο, είτε με την συμμετοχή 
άλλων καλλιτεχνών. Έχουν συμμετάσχει σε πολλές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές 
εκπομπές.

Με την ευκαιρία της 40ής επετείου του συγκροτήματος, το Τρίο έχει κληθεί να δώσει 
πολλές συναυλίες στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Ελβετία.

Στην Ελλάδα, οι τρεις καλλιτέχνες αρχίζουν την  περιοδεία τους για τον εορτασμό της 
σαραντάχρονης συνεργασίας τους από την ιστορική και όμορφη πόλη της Κορώνης 
παρουσιάζοντας ένα “Μουσικό Ταξίδι στο χώρο και το χρόνο” με έργα μουσικής από 
το τέλος της Αναγέννησης, της εποχής Μπαρόκ μέχρι την σύγχρονη εποχή, ένα 
πρόγραμμα από το πλούσιο ρεπερτόριο τους μέσα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Τεχνών 
Κορώνης 2015.

The Kiss – Demetriades Baroque Trio performed its first concert on the 7th 
November 1975 in Chambery, France. Since then the three artists have performed 
continuously as a trio, or inviting other musicians to join them. They have also 
participated in many radio and television broadcasts. On the occasion of the 40th 
anniversary of the ensemble, the Trio has been invited to give many concerts in 
France, Italy, Greece and Switzerland.

In Greece, the three artists begin their concert tour from the historic and beautiful 
town of Koroni presenting  A Musical Journey “per terram et tempus”, with works 
from the late Renaissance, the Baroque era up to modern times, a programme from 
their rich repertoire in the Koroni Arts Festival 2015.



Φεστιβάλ Κορώνης /   Koroni Festival 2 0 1 5

“Navigatio per Terram et Tempus”
 Ταξίδι στο Χώρο και το Χρόνο / Voyage in Space and Time 

Eva Kiss (mezzo soprano), Anastase Demetriades (recorder) 
Georges Kiss (cembalο)

Πέμπτη / Thursday  15-10-2015, στις/at  20:30     Ζάγκα Μύλος /   Zaga Milos Hotel

                           Πρόγραμμα   /   Programme   
Tre Balletti G.G. GASTOLDI

Il bell’umore 
La Bellezza 
Il piacere 

  
Aria « Se l’aura spira» G. FRESCOBALDI 
  
Recercada primera D. ORTIZ 
  
Récitatif «Ich habe genug» J.S. BACH 
et Air «Schlummert ein»   

----------------------------  
La Forqueray J. DUPHLY 
  
Ode for the Birthday of Queen Mary (extraits) H. PURCELL 

« Sound the trumpet » 
« Bid the virtues » 
« Strike the viol » 

  
Fiesta Picture R. DARLOW 

Rumba 
Beguine for a Summer day 
Habanera 
Serenata 

  
Αφιέρωμα   Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

Andante
Σου’ πα  μάννα

         Αndantino 
Δεν ‘ναι αυγή 
Andante 
Είχα μιαν αγάπη 



Eva Kiss (μέτζο-σοπράνο) Γεννήθηκε στην Ολλανδία, όπου πήρε τα 
πρώτα μουσικά μαθήματα και ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Conservatoire   Supérieur de 
Musique της Γενεύης. Εξειδικεύθηκε στην μουσική μπαρόκ καθώς και στην κλασική μουσική και 
τραγούδησε με διάφορους διάσημους μαέστρους, όπως οι Michel Corboz, Philippe Herweg και 
William Cristie. Η Eva Kiss συμμετέχει επίσης σε πολλά σύνολα μουσικής δωματίου, ταξιδεύοντας 
σε ένα μεγάλο αριθμό χωρών. Διδάσκει στο Conservatoire National  στην πόλη Annecy, της 
Γαλλίας, καθώς και σε πολλά Σεμινάρια σε διάφορες χώρες.
Eva Kiss (mezzo-soprano) After starting her music lessons in the 
Netherlands, her native country, she completed her studies in the Conservatoire Supérieur de 
Musique in Geneva. Since then her career evolved specially in the baroque and classical music 
and she performed with various famous conductors as Michel Corboz, Philippe Herweg and 
William Cristie. Eva Kiss participates also in several chamber music groups, travelling in a great 
number of countries. Actually, she is teaching at the Conservatoire National in Annecy, France, as 
well as in many master classes in various countries.

Georges Kiss (τσέμπαλο) Ένας από τους διασημότερους 
τσεμπαλίστες (cembalists), ο οποίος έχει πραγματοποιήσει  πάνω από 2000 συναυλίες σε όλο τον 
κόσμο, είτε  ως σολίστ, είτε ως μέλος  συνόλων μουσικής δωματίου.  Μεταξύ των πολυάριθμων 
ηχογραφήσεών του συγκαταλέγεται και το  ολοκληρωμένο έργο για τσέμπαλο του Γάλλου συνθέτη 
του 18ου αιώνα Jacques Dufly, το οποίο έχει  αναγνωριστεί από την διεθνή κοινότητα των μουσικών
κριτικών. 

Για πολλά έτη δίδαξε στο  Conservatoire  Supérieur de Musique της Γενεύης, ως επίκουρος 
καθηγητής στο τμήμα πιάνου και τσέμπαλου της διάσημης  Isabelle Nef. Ο Georges Kiss 
δημιούργησε την τάξη του  τσέμπαλου στο Conservatoire National στην πόλη Annecy της Γαλλίας, 
από την οποία έχουν αποφοιτήσει πολλοί  νέοι σολίστες. Επιπλέον, ο ίδιος έχει επιμεληθεί πολλά 
άγνωστα έργα Μπαρόκ, συμβάλλοντας έτσι στην γνώση της Παλαιάς μουσικής.
Georges Kiss (cembalo) One of the most famous harpsichordists 
(cembalists), he performed in over 2000 concerts all over the world, as soloist, as member of 
chamber music groups and in recitals. Among his numerous recordings, the integral harpsichord 
work of Jacques Dufly, 18th century French composer, has been hailed by the international 
musical critics' establishment. For many years he taught in the Conservatoire Supérieur de 
Musique in Geneva as the assistant professor by the well-known Isabelle Nef. At the same time, 
Georges Kiss developed the harpsichord section in the Conservatoire National in Annecy, France, 
from which graduated many young soloists. Furthermore, he has edited many previously unknown 
baroque works, contributing thus to the knowledge of early music.

Τάσος Δημητριάδης (φλάουτο με ράμφος) Γεννήθηκε στην Αθήνα και μαθήτευσε 
κοντά στην Ελένη Χορς. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Conservatoire  Supérieur de Musique της
Γενεύης. Από το 1975 διδάσκει στο Early Music Society, που ίδρυσε μαζί με τον Georges Kiss. Από 
το 1994, διδάσκει στο Concervatoire de l' Ouest Vaudois, στην Ελβετία, στο οποίο έγινε γενικός 
διευθυντής το 2003. Ο Anastase  Demetriades  συμμετέχει ως σολίστ με διάφορες ορχήστρες, καθώς 
και ως μέλος διαφόρων ομάδων μουσικής δωματίου δίνοντας συναυλίες σε όλη την Ευρώπη. Μεταξύ
των ψηφιακών ηχογραφήσεών του συμπεριλαμβάνεται και το έργο "1725, σονάτες του Haendel". 
Anastase Demetriades (recorder) Helen Horsch (Ελένη Χορς) has been his 
first music professor in Athens. He then continued his studies in the Conservatoire Supérieur de 
Musique in Geneva. Since 1975 he has been teaching in the Early Music Society that he founded 
with Georges Kiss. From 1994 on, he has taught in the Concervatoire de l'Ouest Vaudois, 
Switzerland, becoming its general director, in 2003.

Anastase Demetriades performs all over Europe as a soloist with various orchestras, as well as 
a member of different chamber music groups. His CD recordings include “1725, Haendel 
sonatas“.


	Georges Kiss (cembalo) One of the most famous harpsichordists (cembalists), he performed in over 2000 concerts all over the world, as soloist, as member of chamber music groups and in recitals. Among his numerous recordings, the integral harpsichord work of Jacques Dufly, 18th century French composer, has been hailed by the international musical critics' establishment. For many years he taught in the Conservatoire Supérieur de Musique in Geneva as the assistant professor by the well-known Isabelle Nef. At the same time, Georges Kiss developed the harpsichord section in the Conservatoire National in Annecy, France, from which graduated many young soloists. Furthermore, he has edited many previously unknown baroque works, contributing thus to the knowledge of early music.

