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Les Trois Femmes
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Ενορχηστρώσεις & Κιθάρα Mark Joseph Priest,  Πιάνο: Μάνος Αθανασιάδης,
Κοντραμπάσο: Γιώργος Ρούλος, Τύμπανα: Δημήτρης Καλονάρος 

Φωνητικά: Μαντώ Παναγιωτάκη, Μύρτα Σακελλαρίου, Τατιάνα Μιχαηλίδου 

Arrangements & Guitar: Mark Joseph Priest,  Piano: Manos Athanasiadis, 
Double Bass: George Roulos,  Drums: Dimitris Kalonaros

Vocals: Manto Panagiotaki, Myrta Sakellariou, Tatiana Michailidou

Les Trois Femmes είναι ένα γυναικείο φωνητικό τρίο που εμπνέεται από τις μουσικές της 
δεκαετίας του 20, του 30 και του 40. Οι πρωτότυπες και μοναδικές μουσικές ενορχηστρώσεις των
τριών φωνών παρασύρουν σε ένα νοσταλγικό ταξίδι πίσω στον χρόνο, σε αυτή τη χαμένη εποχή 
της αθωότητας, διευρύνοντας ταυτόχρονα τα όρια της αρμονίας και της μουσικής φαντασίας, 
γεφυρώνοντας το παρελθόν με το μέλλον. Οι τρεις – και μερικές φορές τέσσερις – φωνές, 
πλαισιώνονται από ένα κουαρτέτο που αποτελείται από πιάνο, κιθάρα, κοντραμπάσο και drums.

Les Trois Femmes are a female vocal trio inspired by the music of the 20’s, 30’s and 40’s. 
Their original and unique vocal arrangements take you on journey of nostalgia for that lost era 
of innocence while at the same time stretching the harmonic boundaries into the future. The 
three and sometimes four vocals are backed up by a quartet of piano, guitar, bass and drums.



ΠΡOΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME

IT’S ALRIGHT WITH ME (Cole Porter, 1953)

STOMPING AT THE SAVOY (Edgar Sampson, 1934)

ALL OF ME (Gerald Marks & Seymour Simons, 1931)

CHATTANOOGA CHOO CHOO (Harry Warren & Mack Gordon, 1941)

LOOK FOR THE SILVER LINING (Jerome Kern & B.G. DeSylva, 1919)

I CAN’T GIVE YOU ANYTHING BUT LOVE (Jimmy McHugh & Dorothy Fields, 1928)

IN THE STILL OF THE NIGHT (Cole Porter, 1953)

DEED I DO (Fred Rose & Walter Hirsch, 1926)

IS YOU IS OR IS YOU AINT MY BABY (Louis Jordan, 1944)

IT DON’T MEAN A THING (Duke Ellington & Irving Mills, 1921)

I GOT RHYTHM (George & Ira Gershwin, 1930)

NIGHT HAS A THOUSAND EYES (Jerry Brainin & by Buddy Bernier, 1948)

HOW HIGH THE MOON (Nancy Hamilton & Morgan Lewis, 1940)

FAVORITE THINGS (Rodgers & Hammerstein, 1959)

CARAVAN (Juan Tizol & Duke Ellington, 1936)

SUMMERTIME (George Gershwin, 1934)

FROM THIS MOMENT ON (Cole Porter, 1953) 



Mark Joseph Priest
Γεννήθηκε στην Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ όπου και έζησε τα 
πρώτα του χρόνια. Κατά την διάρκεια της παιδικής και 
εφηβικής του ηλικίας, ταξίδευε, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, 
μεταξύ Αμερικής και Ελλάδας.  Στο Λύκειο, είχε ήδη αναμειχθεί 
επαγγελματικά με την μουσική σκηνή της Αθήνας, με την 
πρώτη του εμφάνιση στο πλευρό της, τότε πολύ γνωστής, 
Ευγενίας Συριώτη. Μετά το Λύκειο, μετακόμισε στην 
Φιλαδέλφεια και έκανε αίτηση στο Berklee College of Music της
Βοστώνης. Έγινε δεκτός και, τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, 
ξεκίνησε μουσικές σπουδές στην Αγγλία σε ένα από τα πιο 
διάσημα μουσικά σχολεία του κόσμου. Στο Berklee σπούδασε 
κιθάρα, σύνθεση και ενορχήστρωση, στιχουργική γραφή και 
τραγουδοποιϊα με τους καλύτερους καθηγητές της εποχής. Το 
σημαντικότερο ήταν όμως το ότι είχε την ευκαιρία να γνωρίσει 

την πλούσια μουσική σκηνή της Βοστώνης, παίζοντας και ο ίδιος σε τοπικές σκηνές και clubs της 
περιοχής, πειραματιζόμενος με διάφορα είδη μουσικής και διαμορφώνοντας και ενισχύοντας την 
δική του μουσική προσωπικότητα. Στα επόμενα χρόνια, μετέφερε την μουσική του και σε  άλλες 
πόλεις όπως Νέα Υόρκη, Providence, Βαλτιμόρη, Φιλαδέλφεια, κ.α. Το 1990 επέστρεψε στην 
Ελλάδα όπου και αναμείχθηκε ξανά με την τοπική μουσική σκηνή. Συμμετείχε ως opening act στο
Live του BB King στο Bic Jazz Festival της Αθήνας και στο Bo Diddley. Επίσης έχει παίξει με τον 
Willie DeVille στο club Ρόδον και στο Mylos Club στην Θεσσαλονίκη. Στο Live στο club Ρόδον, 
τον ανακάλυψε η ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρία Warehouse Records, με την οποία και 
υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο που οδήγησε στο επόμενο βήμα συνεργασίας με την Sony 
Music. Ηχογράφησε δύο δίσκους – “Πάμε κι Ερχόμαστε” και “Η Ζωή είναι μια Στιγμή” – τους 
οποίους υποστήριξε με συνεχείς περιοδείες έχοντας στο πλευρό του χορηγούς όπως οι 
Heineken και Amstel. Το 2000 ήταν προσκεκλημένος στον περιβόητο γάμο της Jennifer Aniston 
με τον Brad Pitt στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια, όπου  έπαιξε μουσική ανάμεσα σε άλλους 
εξαιρετικούς μουσικούς.  Λίγο αργότερα, έπαιξε Live με τον Bruce Willis και τους Terminators στο
Planet Hollywood. Μέχρι το 2009, διετέλεσε καθηγητής στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας, από όπου 
έφυγε για να ανοίξει την δική του μουσική σχολή, MOMI. Στις αρχές του 2012, είχε την ιδέα για 
την δημιουργία ενός φωνητικού σχήματος, που θα έπαιρνε την μορφή και το όνομα “Les Trois 
Femmes”, ερμηνεύοντας jazz standards των δεκαετιών 20’s, 30’s και 40’s, εμπνευσμένα από την
μαγεία της πολυφωνίας και αρμονικής των Andrews Sisters, με πιο σύγχρονο όμως ήχο. Όλες οι
μουσικές ενορχηστρώσεις και πολυφωνίες που ερμηνεύουν Les Trois Femmes  είναι συνθέσεις 
του ιδίου.  Επίσης, μέσα στο 2016, με την Blues μπάντα του «Τhe Joseph Priest Band», 
ολοκλήρωσαν τον πρώτο δίσκο τους, ο οποίος περιελάμβανε 9 δικά του τραγούδια και μία 
επανεκτέλεση.

Mark was born in Philadelphia, Pennsylvania where he spent his early years. Throughout 
his childhood and teenage years he moved back and forth between the U.S. and Greece. 
During his high school years Mark, already involved in the local Athenian music scene, got his 
first professional gig with the then quite well known Evgenia Sirioti. Upon completion of high 
school he moved back to Philadelphia and applied to the Berklee College of Music in Boston. 
He was accepted and the following September found him in New England studying music at 
one of the most famous contemporary music schools in the world. At Berklee he studied guitar, 
arranging and composition, lyric writing and songwriting with the finest teachers available at the 
time. More importantly though he delved into the rich music scene that Boston had and in doing 
so was given the opportunity to hear the greats of all genres of music and play in the local club 
scene thereby building a musical personality and a personal sound that has only gotten more 
intense as time has gone by. In the years following his stay at Berklee, he ventured up and 
down the east coast of the U.S. bringing his music to cities like New York, Providence, 
Baltimore, Philadelphia and many others. In 1990 Mark moved back to Greece and quickly 
started involving himself with the local club scene and more. 

He opened for BB King at the Athens Bic Jazz Festival as well as Bo Diddley (two shows). 



He has supported Willie DeVille at the now defunct Rodon and at the Mylos Club in 
Thessaloniki. After being heard by an independent record label (Warehouse Records) at the 
Rodon Club he signed his first deal which was immediately licensed to Sony Music. He 
recorded two CDs, “We Come and We Go” and “Life is But A Moment” and supported the 
albums by constant touring. He was sponsored by Heineken and Amstel for many years and 
performed in almost every major city in the country. In 2000 he was invited to play at the much 
talked about Jennifer Aniston / Brad Pitt wedding in Malibu, California. The guest musicians 
were a who’s who of the music world. The Tower of Power, Melissa Etheridge, Billy Preston, 
Steve Ferrone and the China Club house band as well as the Gypsy Kings performed until the 
early hours of the morning. Shortly thereafter he returned to Greece to play with Bruce Willis 
and the Terminators at the Planet Hollywood in Athens. 

Along with his live playing he was also a teacher at the Nakas Conservatory until 2009 at 
which time he resigned to open his own music school called MOMI. At about this time he started
forming a vocal ensemble which would eventually become “Les Trois Femmes”. They play 20’s, 
30’s and 40’s vocal jazz much along the lines of the infamous Andrews Sisters but with a more 
contemporary sound. All the vocal arrangements are his own. He also has just completed 
another bluesier project with 9 original songs and one cover with the Joseph Priest Band which 
should be out on the market shortly.

Μάνος Αθανασιάδης (Manos Athanasiadis) 
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Ξεκίνησε την ενασχόληση του με την 

μουσική και το πιάνο, σε ηλικία 6 χρονών, με τον συνθέτη Γ. 
Κουρουπό και, στη συνέχεια, με τις Νύλιαν Περέζ και Μαρία 
Ευστρατιάδη. Σπούδασε Ανώτερα θεωρητικά (Αρμονία – Αντίστιξη -
Ενορχήστρωση) με τον μαέστρο και συνθέτη Γ. Ιωαννίδη και 
φούγκα και σύνθεση με τον συνθέτη Ε. Κοκκόρη. Έχει 
παρακολουθήσει μαθήματα διεύθυνσης ορχήστρας με τον Φ. 
Παπαδόπουλο. Σπούδασε, από το 1993-97 με εσωτερική 
υποτροφία, στο μοντέρνο τμήμα του Ωδείου Φ. Νάκας με τον Τ. 
Πατερέλη. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα αυτοσχεδιασμού με τον 
Μάρκο Αλεξίου.

Το 1999, παρακολούθησε μαθήματα στο Μιλάνο με τον διάσημο
Ιταλό πιανίστα E. Pierranungi και, μετέπειτα, με τον διάσημο Αμερικανό πιανίστα Benny Green, 
καθώς και σεμινάρια τεχνοτροπίας μοντέρνας σύνθεσης του 20ου αιώνα με τον Θ. Αντωνίου. 
Από το 1996, δουλεύει ως καθηγητής Jazz πιάνου και ανώτερων θεωρητικών στο Ωδείο 
Φ.Νάκας. Από το 1995, συνεργάζεται με γνωστούς Έλληνες καλλιτέχνες, συμμετέχοντας σε 
γνωστές μουσικές παραστάσεις, που άφησαν το στίγμα τους στα καλλιτεχνικά δρώμενα της 
Αθήνας, ενώ εμφανίζεται συχνά σε διάφορα Jazz σχήματα, αλλά και με το δικό του trio σε 
διάφορα αθηναϊκά club.  Από το 2002 έως το2008, συνεργάστηκε με το σύνολο "Cammer-ton" με
εμφανίσεις σε πολλά φεστιβάλ και συναυλιακούς χώρους (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κ.λ.π.). Το 
Σεπτέμβριο του 2007, παρουσίασαν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αποσπασμάτα από τα 
Sacred Concerts του Duke Ellington σε δικές του ενορχηστρώσεις, στο πλαίσιο του 7ου 
Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής, στην Πάτμο. Τον Απρίλιο του 2012, κυκλοφόρησε το πρώτο 
του album, με τίτλο "Everybody Swings", με γνωστά Jazz standards σε δικά του arrangements. 
Τον Δεκέμβριο του 2012, κυκλοφόρησε το διδακτικό του βιβλίο "Το λεξιλόγιο του Jazz πιανίστα" 
από τις εκδόσεις Φ. Νάκας.

Manos was born in Athens. He began his involvement with music and the piano at age of 6 
with the composer G. Kouroupos and then with Nylian Perez and Maria Efstratiadis. He studied 
Music Theory (Harmony, Counterpoint, Orchestration) with conductor and composer G. 
Ioannidis and fugue and composition with composer E. Kokkoris. He has attended courses for 
orchestral conducting with John Papadopoulos. He studied with internal scholarship in the 
modern part of Philippos Nakas Conservatory from 1993-97 with T. Paterelis. He attended 
improvisation classes with Mark Alexiou. In 1999 he attended courses in Milan with the famous 



Italian pianist E. Pierranungi and later with the famous American pianist Benny Green, and 
seminar-style modern synthesis of the 20th century by Theodore Antoniou. Since 1996 he 
works as a professor of Jazz Piano and Theory at the Philippos Nakas Conservatory. Since 
1995, he has collaborated with famous Greek artists by participating in various musical 
performances that have left their mark on the arts of Athens. He frequently appears with his own
Jazz trio in Athenian clubs. From 2002 to 2008 he worked with the ensemble "Cammer-ton" 
which has appeared in many festivals and concert halls (Megaron Athens Concert Hall etc.). 

In September 2007 he presented in his own orchestrations, for the first time in Greece, 
excerpts from Sacred concerts of Duke Ellington in the 7th Festival of Sacred Music of Patmos. 
In April 2012 he released his first album titled "Everybody Swings" with known Jazz standards in
his own arrangements. In December 2012 he released his training book titled "The vocabulary 
of the Jazz pianist" by F. Nakas publications.

Γιώργος Ρούλος (George Roulos)
      Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980. Σπούδασε Κοντραμπάσο στο 
Αττικό Ωδείο από όπου και αποφοίτησε, με Άριστα, στο πλευρό του 
καθηγητή Τάσου Καζαγκλή. Έχει συμμετάσχει σε πολλές συναυλίες 
κλασικής μουσικής ως μέλος της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, 
της Modern Music Orchestra, της Ορχήστρας των Χρωμάτων, της 
Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, της Ελληνο-Τουρκικής Ορχήστρας 
Νέων και πολλών άλλων. 

Είναι μέλος διαφόρων Jazz και Latin συγκροτημάτων, με τα οποία
έχει πολύ συχνή δραστηριότητα σε όλη την Ελλάδα. Από το 2014, 
είναι μέλος του γυναικείου φωνητικού Jazz group “Les Trois 
Femmes”.

George was born in Athens in 1980. He has studied the Acoustic 
Double Bass in the Attic Conservatory, with tutor Tassos Kazaglis and has graduated with 
Excellence. He has performed in various classical musical presentations as a member of the 
Symphonic Orchestra of ERT, the Modern Music Orchestra, the Orchestra of Colors, the 
Symphonic Orchestra of Cyprus, the Greek Turkish Youth Orchestra and many more. He is 
currently performing with various Jazz and Latin groups. Since 2014 he is a member of the 
vocal jazz group "Les Trois Femmes”.

Δημήτρης Καλονάρος (Dimitris Kalonaros)

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986. Ξεκίνησε να παίζει ντραμς 
στην ηλικία των 11, και μαθήτευσε, για 2 χρόνια, στο πλευρό του 
Βασίλη Χατζάκη, στο Πυθαγόρειο Ωδείο. Κατά τη διάρκεια των 
σχολικών και πανεπιστημιακών σπουδών του, συμμετείχε σε 
διάφορα μουσικά σχήματα και συνέθεσε μουσική για σχολικές 
θεατρικές παραστάσεις. Στο διάστημα 2008-2011, ήταν μέλος του 
συγκροτήματος “Holy Doubt” με το οποίο συμμετείχε και σε δύο 
πανελλήνιες περιοδείες. Το 2012, αποφάσισε να συνεχίσει τις 
σπουδές του στο MMS’s (σημερινή ονομασία Lab Music 
Education), στο Επαγγελματικό τμήμα σπουδών για ντραμς, στο 
πλευρό εξαιρετικών καθηγητών από όπου και αποφοίτησε με 
άριστα (9,6/10). Παρ’ όλα αυτά, συνέχισε τις σπουδές του για 
άλλον ενάμιση χρόνο στο πλευρό των αγαπημένων του 
καθηγητών όπως ο Μιχάλης Καπηλίδης και Νίκος 

Σιδηροκαστρίτης, με εξειδίκευση στην jazz και hip hop μουσική.
Από το 2013, είναι μέλος του Jazz group “Carrot Cake”. Από το 2014, είναι μέλος του 



γυναικείου φωνητικού Jazz group “Les Trois Femmes”. Την ίδια χρονιά, γίνεται μέλος και του 
Ελληνικού Hip Hop συγκροτήματος “ΒΗΤΑΠΕΙΣ”, στο έργο τους "Εποχή". Το 2014, εμπλέκεται 
και στο Jazz Group "Round House project". To 2015, συνεργάζεται με τον συνθέτη και κιθαρίστα 
Τάσο Σκούρα και συμμετέχει στο Ελληνικό swing σχήμα "The Swinging Cats". Είναι απόφοιτος 
του τμήματος "Διεθνών και Μεσογειακών σπουδών" της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου της Ρόδου.

Dimitris was born in Athens in 1986. He started playing the drums at the age of 11 and 
studied for 2 years alongside Vasilis Chatzakis in Pythagorio Conservatory. During his high 
school and University years, he was part of several music bands and composed music for his 
high school theatrical play. From 2008 until 2011 he performed with the band “Holy Doubt” in 
several venues and participated in two tours around Greece. In 2012 he entered the MMS’s 
(nowadays Lab Music Education) Drums Professional Program and studied with great teachers 
like George Kollias, Mike Kapilidis, Nikos Sidirokastritis, Grigoris Danis, Manos Matsos, Dimitris 
Klonis, Alex Drakos Ktistakis, George Mitsotakis, George Metallinos, Alex Flouros, George 
Georgiadis, Kallistratos Drakopoulos. 

He graduated with a degree 9,6/10, but continued studying alongside his favourite teachers 
Mike Kapilidis and Nikos Sidirokastritis for 1,5 years specializing in jazz and hip hop music and 
attending various master classes. Since 2013 he has been a member of the jazz group “Carrot 
Cake”. Since 2014 he has been a member of the vocal jazz group "Les Trois Femmes”. In 2014 
he joined the Greek hip hop band “ΒΗΤΑΠΕΙΣ” for their project "Εποχή". Since 2014 he has also
been part of the jazz group "Round House project". In 2015 he collaborated with the 
experienced composer and guitarist Tassos Skouras and he also joined the Greek swing band 
"The Swinging Cats". He holds a degree in "International and Mediterranean Studies" from The 
School of Humanities in Rhodes.

Μαντώ Παναγιωτάκη (Manto Panagiotaki)

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1984. Ξεκίνησε κλασικό πιάνο στην 
ηλικία των 5 ετών. Σπούδασε Μοντέρνο και Jazz τραγούδι, στο 
Ωδείο Athenaeum, εστιάζοντας στον αυτοσχεδιασμό και στην 
ερμηνεία της Jazz. Έχει παρουσιάσει διάφορα μουσικά 
προγράμματα, με διεθνές και ελληνικό ρεπερτόριο, συνδυάζοντας 
κλασικούς, σύγχρονους, έντεχνους και jazz ήχους. Από το 2010 
έως το 2013, συμμετέχει στο Πολιτιστικό Φεστιβάλ της Κορώνης. 
Το 2012, συνεργάστηκε με τον συνθέτη Παναγιώτη 
Κωνσταντακόπουλο, ερμηνεύοντας έργα του ιδίου βασισμένα σε 
ποίηση του Νικηφόρου Βρεττάκου. Από το 2013, είναι μέλος του 
jazz φωνητικού σχήματος “Les Trois Femmes”.  Από το 2014, είναι
μέλος του “The Jazz Express”, ενός σχήματος που τα τελευταία 
δύο χρόνια εμφανίζεται στον υπέροχο χώρο «Τρένο στο Ρουφ».  
Από το 2015, συνεργάζεται με τον συνθέτη Παναγιώτη 
Καλαντζόπουλο, συμμετέχοντας και στον νέο του δίσκο «Το τέλειο 

έγκλημα». Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2006) και κάτοχος 
μεταπτυχιακού διπλώματος από το University of Reading της Αγγλίας (2008).

Manto was born in Athens in 1984. She started playing the Classical Piano at the age of 
five. She has studied Modern Singing and Jazz Vocal Performance at the Athenaeum 
Conservatory specializing in Jazz Improvisation. She has participated in various musical 
projects, with both international and Greek repertoire, combining the classical, modern, and 
Jazz sounds. From 2010 until 2013 she performed in the yearly Cultural Festival of Koroni, in 
Messinia. In 2012 she participated in the presentation of original musical pieces composed by 
Panagiotis Kontstantakopoulos, based on the poetry of Nikiforos Vretakos. 

Since 2013 she has been a member of the vocal jazz group “Les Trois Femmes”. Since 
2014 she has been a member of “The Jazz Express”, a group which performs weekly at «Treno 



sto Rouf». In 2015 she collaborated with composer Panagiotis Kalatzopoulos in his new album 
“The Perfect Crime”. She also holds a degree in Economics from the Athens University of 
Economic and Business (2006) and a Master in International Management from the University 
of Reading in England (2008).

Μύρτα Σακελλαρίου (Myrta Sakellariou)

       Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1985. Ξεκίνησε να παίζει τσέλο στην 
ηλικία των 6, και κατάφερε να περάσει επιτυχώς, αν και σε τόσο μικρή 
ηλικία,, στο Ωδείο Αθηνών.  Δύο χρόνια αργότερα, αποφάσισε να 
δοκιμάσει και το πιάνο, το οποίο αγάπησε και σπούδασε για 7 χρόνια. 
Στο διάστημα 2011 με 2014, σπούδασε Μοντέρνο Τραγούδι στο 
Εθνικό Ωδείο Αθηνών και, από το 2015, παρακολουθεί περιστασιακά 
μαθήματα Jazz τραγουδιού με την Ειρήνη Κωνσταντινίδη. Από το 
2004, εργάζεται ως επαγγελματίας τραγουδίστρια και πιανίστρια σε 
διάφορα Ελληνικά μουσικά σχήματα, τόσο εντός Αθηνών, όσο και 
στην ελληνική επαρχία. Με ένα από αυτά τα σχήματα είχε και την 
ευκαιρία να παρουσιαστεί στην Φιλανδία και στην Νότιο Αφρική. Από 
το 2013, είναι μέλος του γυναικείου φωνητικού Jazz Group “Les Trois 
Femmes”.  Από το 2014, είναι η τραγουδίστρια του σχήματος “Keep 

Shelly in Athens”, ενός chillwave σχήματος με ηλεκτρονικό ήχο και επιρροές. Μαζί ηχογράφησαν
το δεύτερο άλμπουμ τους “Now I’ m Ready”, που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2015. Στα 
πλαίσια της προώθησης του δίσκου, περιόδευσαν μαζί τον Νοέμβριο του 2015, 
πραγματοποιώντας, σε ένα μήνα, 26 συναυλίες σε διάφορες πόλεις της Αμερικής. Επίσης, είναι 
απόφοιτος του τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, του Πανεπιστήμιου  
Πελοποννήσου (2008).

Myrta was born in Athens in 1985. She started playing the cello at the age of six, after she 
successfully auditioned for the Conservatory of Athens. Two years later she decided to switch to
piano, which she studied for a total of seven years. From 2011 to 2014 she studied Modern 
Singing in the National Conservatory of Athens. Since 2015 she has been taking Jazz Vocal 
Performance lessons with Irini Konstantinidi. 

Since 2004 she has been working as a professional singer and keyboardist with various 
Folk and Retro Greek musical groups within Athens as well as in the Greek province. With one 
of the groups they also had two major gigs in Finland and South Africa. Since 2013 she has 
been a member of the jazz vocal group “Les Trois Femmes”.  Since 2014 she has been the lead
singer of the chillwave electronic group “Keep Shelly in Athens”. She was the voice of their 
second album “Now I’ m Ready” that was released in October 2015 and later in November 
2015, she toured with them all over the United States performing in a total of 26 concerts. She 
also holds a BSc degree in Telecommunications from the University of Peloponnese (2008).

Τατιάνα Μιχαηλίδου (Tatiana Michailidou)

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1983. Ξεκίνησε την μουσική της πορεία 
το 2006, από το Εθνικό Ωδείο Αθηνών, όπου και παρακολούθησε 
μαθήματα κλασικού τραγουδιού για τρία χρόνια. Το 2010, σπούδασε 
Μοντέρνο τραγούδι στο Μουσικό ωδείο Πράξις, παράλληλα με 
μαθήματα μουσικής θεωρίας και πιάνου. Για τα επόμενα τρία χρόνια, 
επέλεξε να κατευθυνθεί προς την Jazz μουσική, παρακολουθώντας 
μαθήματα Jazz τραγουδιού, αρμονίας και πιάνου, εξασκώντας αυτές τις 
σπουδές με τον καλύτερο τρόπο… παίζοντας με διάφορα μουσικά 
σχήματα. Κατά την περίοδο 2012-2013, συμμετείχε στο σχήμα “The 
Verdants” (soul-funk). Από το 2013, είναι μέλος των “The Dead 



Hoofers” (30's-40's swing) και, από το καλοκαίρι του 2015, είναι μέλος του Jazz Swing 
φωνητικού σχήματος “Les Trois Femmes”. Επίσης, είναι απόφοιτος του τμήματος Μοριακής 
Βιολογίας και Γενετικής (2004) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ιολογία (2005).

  
Tatiana was born in Athens in 1983. She started her musical course with classical singing 

lessons in 2006 and attended the National Conservatory for three years. In 2010 she studied 
modern music singing lessons in Musical Praxis Conservatory, along with music theory and 
piano lessons. For the next three years she chose to move towards jazz, attending Jazz Voice 
lessons along with Jazz ensembles, jazz harmony and the required/basic jazz piano. She has 
worked with a few bands such as “The Verdants” (soul-funk) in 2012-2013, “The Dead Hoofers” 
(30's-40's swing) from 2013 until now, and since the summer of 2015 she is a member of the 
jazz-swing vocal ensemble “Les Trois Femmes”. She also holds a Bachelor's Degree in 
Molecular Biology (2004) and Genetics as well as a Master's in Virology (2005).


