
Φεστιβάλ Κορώνης / Koroni Festival 2017
Πέμπτη 3 Αυγούστου / Thursday 3 August (21:30)

Στην Ελεήστρια / At Eleistria

Liliane Jaques (flute), Isabelle Martin-Achard (harp)

Summer Night Musical Jewels 

Πρόγραμμα / Programme

Fred Barlow Pavane

Wolfgang A. Mozart Sonate no 4  Allegro, Andante, Menuetto

Michael Glinka Nocturne

Frédéric Chopin Variations sur un thème de Rossini

Julien François Zbinden Introduction et Scherzo - Valse 

Ludwig Spohr Sonate en do mineur

Adagio
Allegro vivace
Andante 
Allegro
Andante
Allegro 

Carlos Salzedo Chanson dans la nuit. (Song in the night)

Astor Piazzolla Night-Club 1960

Είσοδος / Entrance fee € 10 / € 8 / € 5
(κάτω των 18 είσοδος ελεύθερη / under 18 yrs free entrance)

Εισιτήρια προπωλούνται στο κατάστημα Αλντεμπαράν
Tickets available at Aldebaran shop, Koroni

www.koronifestival.gr



Isabelle Martin-Achard   (  harp)
Born in Paris, Isabelle Martin-Achard studied in Geneva and Lausanne where she obtained a 

Masters Degree in 1982.
In 1990 she founded the harp quartet “Harpege” who played a lot around Europe.
During 8 years she was a member of the board of the “World Harp congress”, organizing 

harp congresses in the entire world. She has also been president of the “Swiss Harp Association” 
and invited a lot of guests to the meetings to promote the harp.

She has been playing with Liliane Jaques for nearly 25 years. The two musicians were 
teaching in the same Conservatory in Geneva and they collaborated as professors and concert 
performers.

They played together in all Europe to show and improve the repertoire of flute and harp 
which already exists in the most ancient folk music and from the baroque period until now.

Ιζαμπέλ  Μαρτέν-Ασσάρ (άρπα)
Γεννημένη στο Παρίσι, η Isabelle Martin-Achard  σπούδασε στην Γενεύη και την Λωζάνη 

όπου έλαβε, το 1982, βραβείο δεξιοτεχνίας.
Το 1990, ιδρύει το κουαρτέτο άρπας “quatuor Harpège”, με το οποίο έδωσε πολυάριθμα 

κοντσέρτα σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Για οκτώ χρόνια, ήταν μέλος της επιτροπής του «Παγκοσμίου Συμβουλίου Άρπας», το οποίο 

οργανώνει συνέδρια άρπας σε ολόκληρο τον κόσμο.
Υπήρξε, επίσης, πρόεδρος του ελβετικού σωματείου άρπας και οργάνωσε, με αυτήν την 

ιδιότητα, πολυάριθμες συναντήσεις για να προωθήσει το όργανό.
Παίζει ντουέτο με την Liliane Jaques εδώ και 25, περίπου, χρόνια.
Οι δύο μουσικοί συναντήθηκαν ως συνάδελφοι στο Κονσερβατουάρ, στην Γενεύη, και 

συνεργάστηκαν ευρέως στο πλαίσιο της διδασκαλίας τους.
Γύρισαν μαζί την Ευρώπη για να κάνουν γνωστό το ρεπερτόριο φλάουτου και άρπας, το 

οποίο υπάρχει, ήδη, στην αρχαϊκή φολκλορική μουσική και επανεμφανίζεται στην κλασική 
μουσική από το μπαρόκ έως τις μέρες μας.

Liliane Jaques Lovo  (flute)
Liliane Jaques was born in Geneva where she studied the flute and obtained the Virtuosity 

Diploma at the Conservatoire de Musique de Geneve. 
From 1974 to 2013, she taught at the Conservatoire Populaire de Musique, Danse et Theatre

de Genève. In 1999, she established the Yoka’s Flutes Orchestra, which performed in France, 
Italy, Switzerland and Slovakia.

Her career as a soloist and her chamber music practice brought her to Europe, India and 
Greece to perform numerous concerts. She loves Argentinian Tango music and plays the 
repertoire of Astor Piazzola in the Quintet de Narciso Saul and the International Tango Quintet.

Λίλιαν Ζακ (  φλάουτο)
Η Λίλιαν- Ζακ γεννήθηκε στη Γενεύη, όπου και μελέτησε το φλάουτο και πήρε το δίπλωμα 

βιρτουόζου από το Ωδείο της Γενεύης. Από το 1973 μέχρι το 2013, δίδαξε στο Λαικό Ωδείο 
Χορού και Θεάτρου της Γενεύης. Το 1999 ίδρυσε την Ορχήστρα Φλάουτων Yoka, η οποία 
εμφανίστηκε στη Γαλλία, Ιταλία. Ελβετία και Σλοβακία.

Η σταδιοδρομία της σαν σολίστ και η ασχολία της με την μουσική δωματίου την ταξίδεψε 
στην Ευρώπη, τις Ινδίες και την Ελλάδα, όπου εκτέλεσε πολλές συναυλίες. Αγαπά τη μουσική 
του Αργεντινού Ταγκό και εκτελεί το ρεπερτόριο του Άστορ Πιατσόλα με το κουιντέτο του 
Νarciso Saul  και το κουιντέτο International Tango Quintet. 


