ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΣΔΑΚΗΣ
πουδζσ κλαςικισ κικάρασ και κεωρθτικϊν. Μακιματα
φωνθτικισ με τον Γιϊργο αμαρτηι και ςυμμετοχι ςτο
«Εργαςτιρι Φωνθτικισ Σζχνθσ» του πφρου ακκά.
Σο 1989 γνωρίηει τον Μάνο Χατηιδάκι που τον
πρωτοπαρουςιάηει τον Δεκζμβριο του ίδιου ζτουσ ςτθ
ςυναυλία του «είριου» ςτο κζατρο ΡΑΛΛΑΣ
τραγουδϊντασ τρία ανζκδοτα κινθματογραφικά τραγοφδια.
Από το 1989 ζωσ το 1993 ςυμμετείχε ςε όλεσ τισ ςυναυλίεσ
του ςυνκζτθ, τραγουδϊντασ υπό τθ δ/νςθ του.
υμμετείχε, επίςθσ ςε όλεσ τισ ςυναυλίεσ του «Σείριου».
Ζχει τραγουδιςει ζργα του Μάνου Χατηιδάκι όπωσ «Τα
κινθματογραφικά, Μυκολογία, Ματωμζνο γάμο,
ωμαϊκι αγορά, Λαϊκι αγορά, κ.α.»
Μζχρι ςιμερα, ζχει ςυνεργαςτεί:
με τθν Ορχιςτρα των Χρωμάτων ςε ςυναυλίεσ ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό, ςτο Μζγαρο
Μουςικισ και το Ηρώδειο, ςε προγράμματα όπωσ :
«Αφιζρωμα ςτουσ BEATLES»,
«Μπαλάντεσ»,
«Σραγοφδια του Αιγαίου»
με το Μουςικό Σφνολο Μάνοσ Χατηιδάκισ
με τθν Κρατικι Ορχιςτρα Θεςςαλονίκθσ,
με τθν Συμφωνικι Ορχιςτρα Βόλου,
με τα Μουςικά Σφνολα τθσ ΕΤ. ε ςυναυλίεσ ςτθν Ελλάδα και τθν Κφπρο.
με τθν Καμεράτα.
με τθν Συμφωνικι Ορχιςτρα Κφπρου
με ςθμαντικοφσ ερμθνευτζσ, όπωσ Μ. Φαραντοφρθ, Μ. Μθτςιά, Αλ. Ιωαννίδθ, Ρ. Αντωνοποφλου, .
Λεονάρδου, . Γιαννάτου, Κ. Βζτα, Ν. Βενετςάνου, Α.Καγιαλόγλου, Β.Λζκκα, Θ. Λιοφγκο, Γ. Ανδρεάτο,
Ε. Παςπαλά, αλλά και με πολλοφσ άλλουσ ςθμαντικοφσ δθμιουργοφσ .
ςε ρεςιτάλ με τθν ςολίςτα πιάνου Ντόρα Μπακοποφλου,
ςε ρεςιτάλ για πιάνο και δφο φωνζσ με τον μαζςτρο Μίλτο Λογιάδθ και τθν ερμθνεφτρια αβίνα
Γιαννάτου .
με τον πφρο ακκά και τθ Νατάςςα Ηοφκα ςτθ χοροκεατρικι παράςταςθ «Σα παραμφκια του
κόςμου» μαηί με τθν . Γιαννάτου. τθ μουςικι παράςταςθ τθσ Σατιάνασ Λφγαρθ «Θζλετε δζντρ’
ανκίςετε, κζλετε μαρακείτε» ςτθ μουςικι ςκθνι – κζατρο «Σο Σρζνο ςτο Ρουφ» όπου ιταν και θ
εναρκτιρια παράςταςθ τθσ λειτουργίασ του μουςικοφ βαγονιοφ.
με το ςυγκρότθμα: «Ομαδικι Απόδραςθ» ωσ τραγουδιςτισ και τραγουδοποιόσ.
Ιδιαίτερθ ςτιγμι-ςτακμόσ ςτθν καριζρα του είναι θ ερμθνεία- ςε πρϊτθ δθμόςια εκτζλεςθ (ςε
ςυναυλίεσ)- του τραγουδιοφ «Το ταξίδι» ςε μουςικι του Μάνου Χατηιδάκι και … ςτουσ τελευταίουσ
ςτίχουσ που ζγραψε ο Νίκοσ Γκάτςοσ.
Εξ’ίςου ςθμαντικι ςτιγμι τθσ καριζρασ του ιταν θ ςυμμετοχι του ςε αφιζρωμα ςτον Μίκθ Θεοδωράκθ
όπου ερμθνεφει τον ιδιαίτερο κφκλο τραγουδιϊν <<ΜΑΟΥΤΧΑΟΥΖΕΝ>>ςε ποίθςθ του Ιάκωβου
Καμπανζλθ, αποςπϊντασ τα εφςθμα του ςυνκζτθ, ο οποίοσ παρίςταντο ςτθν ςυναυλία.
2016-17 ςυνεργάηεται με τον ςυνκζτθ Δαμιανό Πάντα και τθν Ερωφίλθ όπου παρουςιάηουν τθν
νζα τουσ διςκογραφικι δουλειά
2014 με τθν φιλαρμονικι τθσ Κζρκυρασ: Μάντηαροσ , ςε ςυναυλίεσ ςτθν Κζρκυρα και ςτο Μζγαρο
Μουςικισ Ακθνϊν.

2011 ςυνεργάηεται με τθν Μαρία Φαραντοφρθ και τον Αλκίνοο Ιωαννίδθ ςτισ ςυναυλίεσ: «
Αφιζρωμα ςτον Νίκο Γκάτςο», ςτο Μζγαρο Μουςικισ Ακθνϊν, ςτο Θρϊδειο και ςτθν Κφπρο.
2008–2009 παρουςιάηουν το πρόγραμμα ςυναυλιϊν <<SING CITY>> μαηί με τθν ωτθρία
Λεονάρδου και τον
τζλιο Μποτωνάκθ. Θ παράςταςθ θχογραφείται και κυκλοφορεί ςε cd από τθν LYRA. με τον
ομϊνυμο τίτλο “ SING CITY”
2007-2008 τραγουδά ςε ςυναυλίεσ «Μελοποιθμζνθ ποίθςθ» με τουσ: ωτθρία ΛεονάρδουΚαλλιόπθ Βζτα – τζλιο Μποτωνάκθ
2006-2007ςυμμετζχει ςτο: <<Αφιζρωμα ςτον ΜΑΝΟ ΛΟΙΗΟ>> μαηί με τουσ τζλιο Μποτωνάκθ
και Μαρία Λοφκα ςε ςυναυλίεσ- περιοδεία .
Ρεςιτάλ με ςυναυλίεσ ανά τθν Ελλάδα με τραγοφδια του Μάνου Χατηιδάκι με τον ςολίςτα
κικαρίςτα Μανόλθ Ανδρουλιδάκθ.
Πρωταγωνιςτεί ςτθν παιδικι κεατρικι παράςταςθ ΟΡΝΙΘΕ, Θ ΠΟΛΙΣΕΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΛΙΩΝ ωσ
ερμθνευτισ των τραγουδιϊν τθσ παράςταςθσ ςε ςκθνοκεςία Δθμιτρθ Αδάμθ.
ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
«Ο ΔΟΜΕΑΣ» (1991, είριοσ) 1θ διςκογραφικι δουλειά ςε μουςικι Νίκου Δανίκα και ςτίχουσ Λευτζρθ
Σθλιγάδα. Τπο τθν δ/νςθ του Μάνου Χατηιδάκι
«ΡΟΣ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΗ ΜΑΤΥΙΚΗ» (1996, είριοσ) ςε μουςικι Χάνομαι Γιατί Ρεμβάηω
και ςτίχουσ Αγακισ Δθμθτροφκα
«CARTOON» (2001, Eros music) ςε μουςικι και ςτίχουσ του ςυγκροτιματοσ Ομαδικι Απόδραςθ
«ΤΟ ΦΙΛΙ ΜΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ» (2002, Eros music) υμμετοχι ςτο cd ςε μουςικι Θλία Λιοφγκου
και ςτίχουσ Αγακισ Δθμθτροφκα με το τραγοφδι ΡΟ-ΡΟ-ΡΙ (ζνα νανοφριςμα).
«ΜΡΑΛΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΛΕΥ» (2002, O.S.T.) ςε μουςικι Νίκου Πιτλόγλου και ςτίχουσ Ανδ.
Σαρνανά, από το βραβευμζνο ντοκιμαντζρ του Αντϊνθ Μποςκοΐτθ Φλζρυ – Σρελι του φεγγαριοφ.
«ΘΕΛΕΤΕ ΔΕΝΤ’ ΑΝΘΙΣΕΤΕ, ΘΕΛΕΤΕ ΜΑΑΘΕΙΤΕ» (2003, Eros) τα τραγοφδια τθσ
ομότιτλθσ μουςικισ παράςταςθσ – ζγραψαν οι: Θ. Μικροφτςικοσ, Ν. Ξυδάκθσ, Γ. Ανδρζου,
Δ. Παπαδθμθτρίου, Μ. Αλεξιάδθσ, Γ. Κουρουπόσ, Ν. Κυπουργόσ, Θ. Λιοφγκοσ, , , Μ. Χριςτοδουλίδθσ,
Β. Δθμθτρίου, Ν. Μαυρουδισ, Γ. Παπαδάκθσ. Σραγουδοφν, ο Βαςίλθσ Γιςδάκθσ –και θ Καίτθ Κουλλιά
«ΡΕΤΩΝΤΑΣ ΡΑΣ ΣΤΗΝ ΡΟΛΗ». υμμετοχι ςτο CD τθσ Σατιάνασ Ηωγράφου.
«ΤΑ ΤΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» (2008) τραγουδοφν: Βαςίλθ Γιςδάκθσ, αββίνα Γιαννάτου,
με τθν Ορχιςτρα Των Χρωμάτων. (20 παραδοςιακά και ζντεχνα τραγοφδια αποδοςμζνα από την
ςυμφωνική ορχήςτρα των Χρωμάτων.)
«SING CITY» (Lyra 2009). ωτθρία Λεονάρδου-Βαςίλθσ Γιςδάκθσ - τζλιοσ Μποτωνάκθσ, Ηωντανι
θχογράφθςθ ςτθ μουςικι ςκθνι «Κφτταρο».
«Η ΚΟΜMΩΤΙΑ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ» (lyra 2011) ςυμμετοχι ςτο cd του Κϊςτα Δθμουλζα ςε
μελοποιθμζνο ποίθμα του Γιϊργου Κοροποφλθ με τίτλο «Αθάνατη παρτίδα».
«ΤΑ ΡΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ» (2012)υμμετοχι ςτο CD ςε μουςικι του άκθ Σςιλίκθ και
ςτίχουσ του ταμάτθ Μεςθμζρθ, με το τραγοφδι «το Αρμενάκι».
«Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΤΑΡΑΤΗΣ» (2012) ςυμμετοχι ςτο CD του Πάνου Μαλαχιά με το
τραγοφδι ¨χωρικά φδατα¨
«ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ» 2016 υμμετοχι ςτθ νζα διςκογραφικι δουλειά του νζου ςυνκζτθ Νίκου Κολλάρου.
«ΤΗΣ ΗΜΕΑΣ ΤΑ ΣΚΟΤΑΔΙΑ» (2014) εκδίδεται νζα προςωπικι διςκογραφικι δουλειά με τίτλο 12
νζα τραγοφδια ςε μουςικι του νζου ςυνκζτθ Δαμιανοφ Πάντα και ςτίχουσ των: Δ. Πάντα
Αντ. Παπακωνςταντινίδθ, Βαςιλικισ Β.
«Η ΡΗΓΗ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ» (2017) ςυμμετοχι ςτθν διςκογραφικι δουλειά του ςυνκζτθ Γ. ταυριανοφ
«ΑΓΑΛΙΑΝΑ» 2017. υμμετοχι ςτθν διςκογραφικι δουλειά τθσ Δόξασ Καγιοφλθ με το τραγοφδι «δφςθ
και ανατολι»
«ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ» 2018 νζα προςωπικι διςκογραφικι δουλειά, οκτϊ ποιιματα του Κ.Π.
Καβάφθ, μελοποιθμζνα από τθν πρωτοεμφανιηόμενθ ςτθν διςκογραφία Σηζνθ Σςίλθ.
«ΕΝΑΣ ΚΑΙΟΣ ΑΝΤΑΤΗΣ» 2019 ςυμμετοχι ςτθν διςκογραφικι δουλειά τθσ ποιιτριασ-ςτιχουργοφ Βζρασ
Βαςιλείου Πζτςα, «θχό φιλί» ςε μουςικι Μανόλθ Ανδρουλιδάκθ και «Ερωτασ Ρόλεμοσ» ςε μουςικι
Νεοκλι Νεοφυτίδθ.

«ΠΝΙΘΕΣ, Η ΡΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΡΟΥΛΙΩΝ» 2019. Εννιά παραδοςιακά τραγοφδια για τθν ομότιτλθ παιδικι
παράςταςθ του Δθμιτρθ Αδάμθ.
Ρλθροφορίεσ & δείγμα ςτα site, www.youtube,vasilis gisdakis
και facebook,vasilis gisdakis

