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Κυριακή  17 Σεπτεμβρίου / Sunday 17 September  (21:00 HRS)

Στην Ελεήστρια / At Eleistria

Μουσική Συνάντηση με τον     Giuseppe Sammartini     (1693 - 1770)   
Musical Encounter with Giuseppe Sammartini 

Αναστάσης Δημητριάδης (φλάουτο με ράμφος), Γιώτα Γιαλλελή (φλάουτο)
Γιάννης Μανωλακάκης (κλαρινέτο), Σουζάνε Ρένελτ (σαξόφωνο)

Anastase Demetriades (recorder), Giota Gialleli (flute) 
Giannis Manolakakis (clarinet), Susanne Renelt (saxophone)

The Koroni Festival invites once more the world renown recorder soloist and professor, Anastase 
Demetriades, who presents a not so well known but very important composer, Giuseppe Sammartini.
Born in 1693, he is considered a baroque composer, even if he turns to the classical style by the end 
of his life.

This strongly influenced  the harmony of his compositions.
Giuseppe Sammartini, like Georg Philipp Telemann, is one of the most important composers for 

the recorder repertoire. Of the 12 Trio Sonatas, 6 of them will be performed during this concert. He 
composed many sonatas for recorder and basso continuo, and two concerti for recorder and string 
orchestra, which belong to the highest recorder repertoire. He died in 1770.

Anastase Demetriades is very happy to perform with extremely talented young clarinetist Giannis
Manolakakis, as well as with the saxophonist Susanne Renelt. He is also very glad to invite the 17 year
old flautist Giota Gialleli, who performs her first concert.

Το Φεστιβάλ Κορώνης προσκάλεσε και φέτος τον διεθνώς καταξιωμένο σολίστα φλάουτου με 
ράμφος και μουσικό παιδαγωγό, τον Αναστάση Δημητριάδη, ο οποίος παρουσιάζει έναν όχι πολύ 
γνωστό, αλλά πολύ σημαντικό συνθέτη, τον Giuseppe Sammartini. Γεννημένος το 1693, θεωρείται 
μπαρόκ συνθέτης, ακόμα και αν, στο τέλος της ζωής του, μετέπεσε στο κλασικό στυλ.

Αυτή η επιρροή χαρακτηρίζει την αρμονία των συνθέσεών του.
Ο Giuseppe Sammartini είναι, μαζί με τον Georg Philipp Telemann,  ένας από τους 

σημαντικότερους συνθέτες του ρεπερτορίου για φλάουτο με ράμφος. Κατά την διάρκεια αυτής της 
συναυλίας, θα πραγματοποιηθούν 6 από τις 12 σονάτες για Trio. Συνέθεσε πολλές σονάτες για 
φλάουτο με ράμφος και basso continuo και δύο έργα για το συγκεκριμένο όργανο και ορχήστρα 
χορδών, που θεωρούνται από τα σπουδαιότερα του  παγκόσμιου ρεπερτορίου.  Απεβίωσε το 1770.

Ο Anastase Demetriades είναι ευτυχής που παίζει με τον εξαιρετικά ταλαντούχο νεαρό 
κλαρινετίστα Γιάννη Μανωλακάκη, καθώς και με την σαξοφωνίστα Σουζάνε Ρένελτ. Επίσης, τον 
συγκινεί το γεγονός να προσκαλέσει την 17χρονη φλαουτίστα Γιώτα Γιαλλελή, στην πρώτη της 
συναυλία. Η Γιώτα, όπως και η Σουζάνε, είναι μέλη της Αθηναγορείου Φιλαρμονικής Κορώνης.

Anastase Demetriades (recorder) 
Helen Horsch (Ελένη Χορς) was 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 onwards he has taught at the 
Concervatoire de l'Ouest Vaudois, Switzerland becoming its general director from 2003 to 2016. Since
then he has concentrated his activities on his musical and teaching career.

Anastase Demetriades performs all over the world as a soloist with various orchestras as well as a
member of different chamber music groups. His CD recordings include “1725, Haendel sonatas“. "In 
2015 he was honored with the Prize of Artistic Merit of the town of Nyon for his artistic and teaching 
contribution since 1975.

This year, after an important series of concerts in the United States in spring, performances in 
France and Italy during the summer, and before his concerts in Portugal and Italy, he plays again in 
the Koroni Festival.



Αναστάσης  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, του οποίου υπήρξε γενικός διευθυντής από το 2003 έως το 2016. Από τότε 
επικεντρώνεται στην καλλιτεχνική και παιδαγωγική του καριέρα.

Ο Αναστάσης Δημητριάδης συμμετέχει ως σολίστ σε διάφορες ορχήστρες, καθώς και ως μέλος 
διαφόρων ομάδων μουσικής δωματίου δίνοντας συναυλίες ανά τον κόσμο. Μεταξύ των ψηφιακών 
ηχογραφήσεών του συμπεριλαμβάνεται και το έργο "1725, σονάτες του Haendel".

Το 2015, τιμήθηκε με το ανώτατο καλλιτεχνικό βραβείο της πόλης της ΝΥΟΝ σε αναγνώριση της 
καλλιτεχνικής και παιδαγωγικής του προσφοράς από το 1975. 

Φέτος, μετά από μία μεγάλη περιοδεία την άνοιξη στην Αμερική, συναυλίες το καλοκαίρι στην 
Γαλλία και Ιταλία, ξανάρχεται στο Φεστιβάλ της Κορώνης, πριν από προγραμματισμένες εμφανίσεις 
σε Πορτογαλία και Ιταλία.

Ioannis Manolakakis (clarinet)
Born in Kalamata, Greece, in 1993, Ioannis Manolakakis started learning the clarinet at the age of 

10 at the Municipal Marching band of the town and three years later he joined the Municipal 
Conservatory of Kalamata where he studied the clarinet with Marios Molandonis. Being a member of 
the Conservatory’s Symphony Orchestra,  the woodwind quartet “Forewood” and many more 
ensembles, he took part in a number of cultural events in Greece and abroad and he was awarded, 
for three consecutive years, scholarships by taking part in the internal competition of the 
conservatory. 

While attending high school for the final year he was offered a place in the Royal College of Music
in London and was awarded with the Henry Wood Trust award after auditioning. During his four year 
stay in the RCM he managed to distinguish himself mainly in orchestral playing and conducting, 
playing in all the orchestras of the school and some of the most demanding orchestras of London. 

He received praise for his warm sound and exceptional musical expression by both the press and 
conductors such as Alistair King, Peter Stark and Bernard Haitink. He participated in major recording 
sessions for the BBC and took part in numerous score recordings for films and documentaries as well 
as newly composed pieces for screen. 

He graduated from the RCM in 2015. 

Ιωάννης Μανωλακάκης (κλαρινέτο)
Γεννημένος στην Καλαμάτα το 1993, ο Ιωάννης Μανωλακάκης άρχισε να μαθαίνει κλαρινέτο 

στην ηλικία των 10 ετών, στην  Δημοτική Φιλαρμονική της πόλης. Τρία χρόνια αργότερα,  εντάχθηκε 
στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας, όπου σπούδασε κλαρινέτο με τον Μάριο Μολανδώνη. 

Ως μέλος της Συμφωνικής Ορχήστρας του Ωδείου, το κουαρτέτο ξύλινων πνευστών Forewood – 
όπως και πολλά άλλα σύνολα – πήρε μέρος σε μια σειρά από πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό. Παράλληλα, επί τρία συναπτά έτη, κέρδισε τον εσωτερικό διαγωνισμό του Δ.Ω.Κ.. 

Το 2011, έγινε δεκτός – μετά από ακροάσεις – στο Royal College of Music του Λονδίνου και του 
απονεμήθηκε το βραβείο και υποτροφία Henry Wood. Κατά την διάρκεια της παραμονής του στο 
RCM,  κατάφερε να διακριθεί με εμφανίσεις σε όλες τις ορχήστρες του RCM και σε απαιτητικές 
ορχήστρες του Λονδίνου, δεχόμενος επαίνους τόσο από τον τύπο όσο και από διάσημους 
αρχιμουσικούς,  όπως οι Alistair King,Peter Stark και Bernard Haitink.

Σπούδασε κλαρινέτο με τους Barnaby Robson, Timothy Lines, Janet Hilton και τον διεθνούς 
φήμης σολίστ Michael Collins, διεύθυνση ορχήστρας με τους Peter Stark και Natalia Luis-Bassa και 
σύνθεση με την Alison Kay. Έχει συνεισφέρει σε σημαντικές ηχογραφήσεις για το BBC και πήρε μέρος
σε πολλές ηχογραφήσεις για ταινίες και ντοκιμαντέρ, καθώς και σε ηχογραφήσεις νέων συνθέσεων. 

Αποφοίτησε από το RCM το 2015. 

Susanne Renelt (saxophone) 
Susanne was born in 1974 in Germany in Kösching. At the age of 8 she started to play the piano 

and continued for 7 years. She was married in Greece, where she is now working as a freelancer. 



Together with her family, she lives close to Koroni. Susanne is a member of the Athinagorios 
Orchestra of Koroni, playing, initially the French horn, and then the saxophone. She has participated 
in a number of events. 

This is her first official appearance - in collaboration with professional musicians - at the Koroni 
Festival.

Giota Gialleli (flute)
She was born in Kalamata in 2000, lives in Koroni where she goes to the highschool of the town from 
which she will graduate in 2018. She has studied flute with Thordis Carow since 2012. Gifted with a 
musical talent she practiced extensively and advanced very fast. She has taken part in many musical 
events in Koroni, as a member of Athinagorios Orchestra of Koroni and the Orchestra of Indirect 
Sounds. 

Giotta has played with a small ensemble, accompanied by pianists Aggeliki Lazarou and  Yannis 
Shymko. In 2016 she participated in the Koroni Art Festival at the young musician concert.

Σουζάνε Ρένελτ (σαξόφωνο)
Η Susanne Renelt γεννήθηκε το1974 στο Kösching της Γερμανίας. Στην ηλικία των 8 ετών,  

ξεκίνησε να παίζει πιάνο για 7 χρόνια. Παντρεύτηκε στην Ελλάδα, όπου εργάζεται ως ελεύθερη 
επαγγελματίας και ζει μόνιμα στην περιοχή μας. 

Είναι μέλος της Αθηναγορείου Φιλαρμονικής Κορώνης παίζοντας αρχικά γαλλικό κόρνο και στην 
συνέχεια σαξόφωνο.  Έχει συμμετάσχει σε πλήθος εκδηλώσεων. 

Είναι η πρώτη της επίσημη εμφάνιση - συμπράττοντας με επαγγελματίες μουσικούς - στο 
Φεστιβάλ Κορώνης.

Γιώτα Γιαλλελή (φλάουτο)
Γεννήθηκε το 2000 και ζει στην Κορώνη. Είναι μαθήτρια της Γ' τάξης λυκείου. Είναι άτομο 

προικισμένο με ιδιαίτερη κλίση στην μουσική. Από το 2012 ασχολείται με το  φλάουτο, με την 
καθοδήγηση της καθηγήτριας Thordis Carow. Η πρόοδός της τα τελευταία χρόνια υπήρξε θεαματική.

 Έχει συμμετάσχει ενεργά σε πολλές μουσικές εκδηλώσεις ως μέλος  
της Αθηναγορείου Φιλαρμονικής Κορώνης και της ορχήστρας των Πλαγίων Ήχων. Επιπλέον, έχει 
συμμετάσχει σε εκδηλώσεις ως μέλος συνόλου μουσικής δωματίου, συνοδευόμενη από την 
πιανίστα  Αγγελική Λαζάρου και τον Γιάννη Σύμκο. 

Το 2016 πήρε μέρος στο Φεστιβάλ Κορώνης, σε μια συναυλία νέων μουσικών, στην Ελεήστρια.  

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

http://www.koronifestival.gr/

