Just when you thought you have heard it all…
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η εταιρία μας κατέθεσε σήμερα 20/10/2017 την συμμετοχή της για το Mουσικό
Διαγωνισμό Eurovision 2018, με το συγκρότημα Χοροσταλίτες.
Το υποψήφιο τραγούδι για τον ελληνικό τελικό επιλογής είναι σε παραδοσιακούς
ρυθμούς της πατρίδας μας, αγκαλιάζοντας τον χάρτη μας από την Θράκη ως την
Κρήτη. `Ενα τραγούδι σε μουσική και στίχους του Βασίλη Μεσσαριτάκη με
παραγωγό τον Αντώνη Παπαβομβολάκη.
Το τραγούδι μας, δεν έχει απλώς «ελληνικό στίχο» ή «ελληνικό ηχόχρωμα», είναι
ένα μουσικό οδοιπορικό στην παράδοση μας, από την μια άκρη της Ελλάδας ως την
άλλη. Ο χάρτης μας απλωμένος πάνω σε μουσικές νότες, κάτι που οι Χοροσταλίτες
κάνουν συχνά.
Χοροσταλίτες
Το μουσικό σχήμα, απαρτίζεται από έξι μουσικούς. Στην μέχρι τώρα πορεία του
έχει πραγματοποιήσει συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, από μουσικές σκηνές και
θέατρα ως το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αλλά και στο εξωτερικό. Τα τελευταία 4
χρόνια έχουν αναλάβει και καλύπτουν μουσικά το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών,
όλων των ιδιωτικών σχολείων της Αθήνας. `Εχουν κυκλοφορήσει ένα δίσκο με
παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα και ετοιμάζουν ακόμα
ένα σε συνεργασία με τη Spider Music, το οποίο θα κυκλοφορήσει σύντομα, με
προσωπικά τους τραγούδια και με φιλικές συμμετοχές σπουδαίων ελλήνων
ερμηνευτών, όπως του Παντελή Θαλασσινού, του Μάνου Κουτσαγγελίδη, της
Καίτης Κουλλιά κ.ά.
Το συγκρότημα αποτελείται από τον Τάσο Γουσέτη στο βιολί, το μαντολίνο και το
τραγούδι, τον Φάνη Φωτόπουλο στο κλαρίνο, τη φλογέρα, το μπουζούκι, την
τρομπέτα και το τραγούδι, τον Βασίλη Μεσσαριτάκη στα κρουστά, την τσαμπούνα
και το τραγούδι, την Ρίτσα Ποζιού στο τραγούδι, την Κωνσταντίνα Πάτση στο
σαντούρι και το τραγούδι και τον Νικόλα Μπούτση στο τραγούδι, την κιθάρα, και
το λαούτο.
Το όνομα του συγκροτήματος προέρχεται από το «ικαριώτικο» ρήμα χοροσταλίζω
που σημαίνει χορεύω διαρκώς, ασταμάτητα.
Η Spider Music και οι Χοροσταλίτες ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους
συμμετέχοντες.
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Ακολουθούν αναλυτικά βιογραφικά

Ο Βασίλης Μεσσαριτάκης Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977 και έχει καταγωγή από το
Ηράκλειο της Κρήτης. Πτυχιούχος του College Of Sports Sciences, Καθηγητής
Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στους Ελληνικούς Παραδοσιακούς χορούς.
Καθηγητής στην Κρατική Σχολή Χορού Ελλάδος , εκπαιδευτικός των ιδιωτικών
εκπαιδευτηρίων Αυγουλέα-Λιναρδάτου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, δάσκαλος χορού στον Πανικάριο σύλλογο «Άρτεμις Ταυροπόλος»,
στην Ένωση Λιωσωτών Ιλίου και πρόεδρος του Πολιτιστικού συλλόγου
«Χοροστάτης» Φυλής. Ασχολείται τα τελευταία 15 χρόνια με την έρευνα και τη
λαογραφία με ειδίκευση στην περιοχή της Ικαρίας και Φούρνων όπου και
παρουσιάζει τον Ικαριακό λαϊκό πολιτισμό μέσω σεμιναρίων σε Ελλάδα και
εξωτερικό.
Έχει ανεβάσει, σε μεγάλα θέατρα της Αθήνας, μουσικοχορευτικές - παραδοσιακές
παραστάσεις (σε καλλιτεχνική επιμέλεια και σκηνοθεσία), διασκευάζει τη μουσική
και το libretto Musicals θεατρικών παραστάσεων και έχει την καλλιτεχνική
επιμέλεια των φεστιβάλ παραδοσιακών χορών όλων των Ιδιωτικών Σχολείων της
Αθήνας. Έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια δύο ψηφιακών δίσκων με τραγούδια
και χορούς από την Ικαρία. Τέλος είναι δημιουργός της μουσικής παραδοσιακής
ζυγιάς 'ΧΟΡΟΣΤΑΛΙΤΕΣ" όπου και ως μέλος, μουσικός, παίζει τσαμπούνα και
κρουστά.
Ο Φάνης Φωτόπουλος είναι μουσικός με ειδικότητα στο κλαρίνο. Υπήρξε μαέστρος
στη φιλαρμονική της Μεταμόρφωσης και μέλος 15 χρόνια στη φιλαρμονική της
Νέας Φιλαδέλφειας. Επί σειρά 21 χρόνων έχει συνεργαστεί με επώνυμους
παραδοσιακούς και λαϊκούς τραγουδοποιούς και οργανοπαίχτες καθώς έχει
συμμετάσχει σε παραδοσιακές παραστάσεις, θεατρικά δρώμενα, μουσικές
παραγωγές στην τηλεόραση και σε συναυλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει
εργαστεί ως δάσκαλος κλαρίνου σε ωδεία και μουσικές σχολές. Έχει συμμετάσχει
στη δημιουργία ψηφιακών δίσκων σε παραδοσιακές και λαϊκές παραγωγές καθώς
και συμμετέχει κατά καιρούς με τις μουσικές ζυγιές Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας
Βόλου, Επτάσιμο, Ντιμινουίτα κ.α.
Ο Τάσος Γουσέτης είναι γεννημένος στην Αθήνα και μεγαλωμένος στη Ζάκυνθο.
Ξεκίνησε την ασχολία με την μουσική στην ηλικία των 10 ετών παίρνοντας
μαθήματα μαντολίνου και αργότερα μαθήματα βιολιού. Σήμερα είναι απόφοιτος
του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το 2014 πήρε
δίπλωμα βιολιού στην τάξη του Βασίλη Παπά στο Ορφείο Ωδείο Αθηνών.
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Συμμετέχει σε συμφωνικές ορχήστρες ως μέλος (tutti), και ασχολείται με ποικίλα
είδη μουσικής (ελληνικής και ξένης), ως μέλος συγκροτημάτων.

Η Ρίτσα Ποζιού ασχολείται επαγγελματικά με το τραγούδι από το 2000 έως και
σήμερα. Είναι πτυχιούχος σύγχρονου τραγουδιού καθώς και αρμονίας. Έχει
τραγουδήσει σε γνωστά μαγαζιά της Αθήνας και έχει συνεργαστεί με πολλά και
σπουδαία ονόματα του μουσικού πενταγράμμου σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχει
συμμετάσχει τραγουδιστικά σε 5 ψηφιακούς δίσκους με λαϊκό και παραδοσιακό
ρεπερτόριο. Έχει συνεργαστεί με πολιτιστικούς συλλόγους και έχει κάνει μαθήματα
χορωδίας σε αυτούς καθώς και έχει τραγουδήσει σε πολλές χορευτικές και
θεατρικές παραστάσεις σε μεγάλα θέατρα της Αθήνας . Εκτός από τραγουδίστρια
εργάζεται και ως δασκάλα φωνητικής παραδίδοντας μαθήματα.
Η Κωνσταντίνα Πάτση γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι μαθήτρια του
μουσικού σχολείου Ιλίου και έχει πάρει μέρος σε πολλούς μαθητικούς μουσικούς
διαγωνισμούς με τον κύριο Αντώνη Παλάσκα και έχουν αποσπάσει σημαντικές
διακρίσεις στη μουσική και στο τραγούδι.
Παίζει σαντούρι και ασχολείται με το παραδοσιακό τραγούδι και το χορό από
παιδική ηλικία στο πνευματικό κέντρο Περιστερίου. Είναι μέλος του σχήματος
"Χοροσταλίτες" και τραγουδάει και παίζει σαντούρι.
Ο Νικόλας Μπούτσης είναι φοιτητής της Τεχνολογίας Τροφίμων στο Τ.Ε.Ι. Αθηνών
και φοίτησε ως μαθητής στο Πειραματικό Μουσικό Σχολείο Παλλήνης . Ασχολείται
με το λαούτο τα τελευταία 8 χρόνια κοντά σε μεγάλους δασκάλους και δεξιοτέχνες
του οργάνου.
Ως μουσικός έχει συνεργαστεί με πολλά μουσικά σχήματα έντεχνης και
παραδοσιακής μουσικής καθώς έχει συνοδέψει πολιτιστικούς συλλόγους και
χορευτικές παραστάσεις στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα .
Είναι μέλος του παραδοσιακού μουσικού σχήματος "Χοροσταλίτες" παίζοντας
λαούτο και κιθάρα .

Αγγέλου Μεταξά 15, Γλυφάδα, ΤΚ: 16675
Τηλ: 210 8920994, mail: info@spider-music.com

