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Μουσικό σχήμα - ΟΝΕΙΡΟΔΡΟΜΟΙ
Οι ΟΝΕΙΡΟΔΡΟΜΟΙ είναι ένα μουσικό σχήμα που δημιουργήθηκε από τον συνθέτη και κιθαριστή Γιώργο Παπαδόπουλο το 2012 με αφορμή την έκδοση του δίσκου Dream Paths (Ονειρόδρομοι) από την Fm Records καθώς και του ομώνυμου μουσικού βιβλίου από τις εκδόσεις
Cambia, έχοντας σαν στόχο να παρουσιάζεται ζωντανά το συνθετικό έργο Ονειρόδρομοι
καθώς και συνθέσεις και τραγούδια από άλλους δίσκους του.
Το Μουσικό σχήμα ΄΄ΟΝΕΙΡΟΔΡΟΜΟΙ΄΄ απαρτίζεται κυρίως από την Ανδριάνα Τσαγκάρη στο
τραγούδι την Κωνσταντίνα Τσεκούρα στο φλάουτο, την Μαριλένα Σουρή στο πιάνο το Νίκο
Φορλίδα στα κρουστά, και τον Γιώργο Παπαδόπουλο στην κιθάρα.
Το πρόγραμμα τους περιλαμβάνει μουσική του Γιώργου Παπαδόπουλου από τους ορχηστρικούς δίσκους του Ονειρόδρομοι, και Χρώματα, τραγούδια από το δίσκο Ανάμεσα στο φώς και
στη Βροχή καθώς και ανέκδοτα τραγούδια που θα κυκλοφορήσυν.
Πρόκειται για συνθέσεις του Γιώργου Παπαδόπουλου που έχουν βραβευθεί σε Πανελλήνιους
και Διεθνείς διαγωνισμούς σύνθεσης στην κατηγορία Μουσικής κινηματογράφου, έργων για
σόλο κιθάρα,καθώς και σε Διαγωνισμούς–ΦεστιβάλΤραγουδιού.
Ο συνδιασμός του ηχοχρώματος της κιθάρας,με το φλάουτο το πιάνο και τα κρουστά δίνει
προσωπικό στυλ,είναι ξεχωριστός και δημιουργεί μια αίσθηση χαλαρότητας και ηρεμίας,ταξιδεύοντας τον ακροατή….μια μουσική με έντονα συναισθήματα και συγκίνηση.
Η μουσική του Γιώργου Παπαδόπουλου κινείται πάνω σε κλασικές και σύγχρονες φόρμες, είναι
ατμοσφαιρική,νοσταλγική, έχει κινηματογραφικό χαραχτήρα,καθώς και στοιχεία Ethnic και μινιμαλισμού, και απευθήνεται σε όλες τις ηλικίες ανεξάρτητα από τις μουσικές τους προτιμήσεις.
Τα τελευαταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί 90 εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις με εξαιρετικές κριτικές,σε σημαντικούς χώρους με επιτυχία όπως στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
και Αθηνών 2013-2014, στο Φεστιβάλ Κιθάρας Αττικής,Αμφίκαιας,και Ιονίων Νήσων,στο 3ο
Φεστιβάλ Κιθάρας Πελοποννήσου στο Ναύπλιο,στο 3ο Φεστιβάλ Κιθάρας Μακεδονίας στην
Καστορία,που διοργανώθηκαν απο το Σύλλογο Ελλήνων Κιθαριστών το 2017και 2018,στις
Εκδηλώσεις ΄΄Γαλαξίας 2018΄΄ στον Πολυχώρο Πολιτισμού της Νέας Σμύρνης στην Αθήνα και
πολλές άλλες.
Μπορείτε να ακούσετε τη μουσική αυτή κάνοντας μια απλή αναζήτηση στο You Tube στη φράση Γιώργος Παπαδόπουλος Fm Records ή με αναζήτηση στην λέξη Ονειρόδρομοι.
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Music Ensemble Oneirodromoi- Dream Paths
Oneirodromoi (Dream Paths), is a music band that was created by the composer and guitar player
George Papadopoulos back in 2012 occasioned by the publication of the album ‘Dream Paths’
from FM Records and of the music book from Cambia editions, targeting in the more lively
presentation of the composition ‘Dream Paths’ and other compositions and songs from other
albums.
The music band Oneirodromoi is consisted of Adriana Tsagari in the vocal part, Konstantina Tsekoura in flute, Marilena Souri in piano, Niko Forlida in percussion and George Papadopoulos in guitar.
Their program includes music of George Papadopoulos from his albums ‘Dream Paths’, ‘Colours’,
songs from the album ‘Between the light and the rain’ and some songs that have not been
released yet, which will be published in due course.
The compositions above, have been awarded in national and international competitions of
compositions in the category of cinema music, of solo for guitar compositions etc.
George Papadopoulos music is moving in classic and modern forms. It is atmospheric, nostalgic,
travels the listener ... a music with intense emotions and emotion. It is also cinematic and has got
Ethnic elements and elements of minimalism. It addresses all ages, regardless of their musical
preferences.
Τhe last few years have been made 90 appearances in different cities with great criticism in
important places with success such as the Music Hall of Thessaloniki and Athens in 2013-2014,
the Guitar Festival of Athens, Amfikea and Ionian islands, the 3rd Guitar Festival of Peloponnese
in Nafplio, the 3rd Guitar Festival of Macedonia in Kastoria and many others. Most of them were
organized by the Greek Guitar Club, during the years 2017 and 2018.
You could find this music in You Tube after a simple searching using the words ‘George
Papadopoulos Fm Records’ or the word ‘Oneirodromoi (Dream Paths)’.
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Musikensemble Oneirodromoi- Traumwege
Oneirodromoi (Traumwege) ist eine Musikband, die vom Komponisten und Gitarristen George
Papadopoulos im Jahr 2012 gegründet wurde. Anlass war die Veröffentlichung des Albums
"Dream Paths" von FM Records und des Musikbuchs der Cambia – Ausgaben. Durch die Gründung sollte die Möglichkeit geschaffen werden, die Komposition 'Dream Paths' sowie andere
Kompositionen und Songs des Komponisten live, also lebendig, zu präsentieren.
Die Musikband Oneirodromoi besteht aus Adriana Tsagari (Gesang), Konstantina Tsekoura
(Flöte), Marilena Souri (Klavier), Niko Forlida (Percussion) und George Papadopoulos (Gitarre).
Ihr Programm umfasst Musik von George Papadopoulos aus seinen Alben "Dream Paths",
"Colors", Songs aus dem Album "Between the light and the rain" und einige noch nicht veröffentlichte Songs, die zu gegebener Zeit veröffentlicht werden.
Die oben genannten Kompositionen wurden in nationalen und internationalen Wettbewerben für
Kompositionen in den Kategorien Kinomusik, Solokompositionen für Gitarre usw. ausgezeichnet.
George Papadopoulos Musik bewegt sich in klassischen und modernen Formen. Sie ist atmosphärisch, nostalgisch und nimmt den Zuhörer mit... eine Musik mit intensiven Emotionen. Sie hat
Anklang an Filmmusik, Folklore und Elemente des Minimalismus. Sie richtet sich an alle Altersgruppen, unabhängig von deren musikalischen Vorlieben.
In den letzten Jahren fanden über 90 erfolgreiche Auftritte in verschiedenen Städten mit hervorragenden Kritiken statt, wie beispielsweise in der Music Hall von Thessaloniki und in Athen 20132014, beim Guitar Festival in Athen, Amfikleia und den Ionischen Inseln, beim 3. Guitar Festival
Peloponnes in Nafplio, dem 3. Gitarrenfestival von Mazedonien in Kastoria und vielen anderen.
Die meisten von ihnen wurden in den Jahren 2017 und 2018 vom Greek Guitar Club organisiert.
Sie können diese Musik in YouTube nach einer einfachen Suche mit den Wörtern "George Papadopoulos Fm Records" oder dem Wort "Oneirodromoi (Dream Paths)" finden.
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