
  Tatia - από την ταραχώδη Τιφλίδα, τη Γεωργία, 

τραγουδιστής/τραγουδοποιός, παραγωγός, και δάσκαλος μουσικής που εδρεύει στο Βερολίνο. 

Πρόσφατα κυκλοφόρησε δύο singles "Ramsons" και "Σας εύχομαι τη βροχή" (Link παρακάτω) 

καθένα από αυτά γραμμένο και παραχθε'ν από την ίδια την Tatia. 

Η Tatia εργάζεται ως δασκάλα μουσικής σε διαφορετικά μουσικά σχολεία και προσπαθεί να 

μοιραστεί τις γνώσεις της με ανθρώπους οποιασδήποτε ηλικίας.  Είναι πολύ παθιασμένη με τη 

διδασκαλία και δημιουργεί πάντα νέα έργα για τους μαθητές της για να ενισχύσουν τη 

δημιουργικότητα και την περιέργειά τους για να εξερευνήσουν το τεράστιο πεδίο της μουσικής. 

 

  Eli Khentov - Γεννημένος στη Σοβιετική Ένωση, μετανάστευσε στο Ισραήλ 

σε ηλικία 8 ετών. Άρχισε να παίζει κλασικό βιολί σε ηλικία 4 ετών, ανακάλυψε αυτοσχεδιαστική 

μουσική κατά τη διάρκεια των εφηβικών του χρόνων. Σήμερα παίζει πολλά διαφορετικά έγχορδα 

όργανα, ακουστικά και ηλεκτρικά βιολιά, κιθάρες, μπάσα. Εκτελέστηκε και συνεργάστηκε με 

διάφορους καλλιτέχνες και θεσμούς, στο Ισραήλ και στην Ευρώπη, κυρίως σε είδη τζαζ και 

νεοκλασικής μουσικής. Τα τελευταία 7 χρόνια ζει στο Βερολίνο. 

 

  Dan Eckert - Γεννήθηκε στο Ισραήλ. Σπούδασε στο Hed College of 

Contemporary Music στο Τελ-Αβίβ και συνέχισε με Bachelor of Music in Bass Performance και 

Master of Music στη σύνθεση από το Wanda L Bass School of Music στο Κολλέγιο του Oklahoma City 

University, ΗΠΑ. Όταν επέστρεψε στο Ισραήλ, ο Dan έγινε ενεργός μουσικός στη μουσική σκηνή του 



Τελ Αβίβ παίζοντας κυρίως μπάσο με διάφορους καλλιτέχνες και συγκροτήματα. Αυτή τη στιγμή 

κατοικεί στο Βερολίνο. 

 

 

Tatia & Co – Το Τρίο του Βερολίνου 

Tatia - Από την Τιφλίδα της Γεωργίας, τραγουδίστρια/στιχουργός, παραγωγός και δασκάλα μουσικής 

με έδρα το Βερολίνο. Το φθινόπωρο του 2021 κυκλοφόρησαν τα δύο νέα της singles "Σας εύχομαι τη 

βροχή" και "Ramsons" από το επερχόμενο άλμπουμ της "Green". Τα τραγούδια παρήχθησαν από 

την Tatia και ηχογραφήθηκαν στη Γεωργία. 

Ο Έλι και ο Νταν έχουν παίξει μαζί σε πολλά συγκροτήματα από το 2005, αλλά το τρίο του 

Βερολίνου σχηματίστηκε στο Βερολίνο μόλις το 2021. 

Λόγω της πολυετής εμπειρίας του Eli ως πολυοργανίστας με κλασικό και αυτοσχεδιαστικό 

υπόβαθρο και των εξαιρετικών δεξιοτήτων του Dan ως μπάσο και ντραμς, τα τραγούδια έχουν 

αναπτύξει μια πλήρη δυναμική από μόνα τους. Το τρίο του Βερολίνου Tatia & Co. μπόρεσε να 

συγκεντρώσει τα στοιχεία του folk και indie pop rock με το καστ του μπάσου, του πιάνου και των 

κιθάρων. 

Όλα τα τραγούδια γράφτηκαν την ίδια περίοδο και χρησιμεύουν ως υπενθύμιση προσωπικών 

εμπειριών. Σε αυτή τη συναυλία θα παιχτούν πολλά αδημοσίευτα τραγούδια. 

Το συγκρότημα θα ερμηνεύσει επίσης επιτυχίες διάσημων τραγουδιστών. Στη σκηνή, αυτά τα 

κομμάτια αλλάζουν και πάλι και παίρνουν μια εντελώς νέα ερμηνεία. 


