To κουαρτετο δημιουργηθηκε τον Φεβρουαριο του 2019 και το
ρεπερτοριο του ειναι βασισμενο στις συνθεσεις του σαξοφωνιστα
Σταυρου Μανθου. Ο Ερικ Παναγοπουλος στην κιθαρα , ο Αλεξης
Δελης στο κοντρα μπασο και ο Παναγιωτης Κωστοπουλος στα
τυμπανα συνθετουν την μπαντα.

STAVROS
MANTHOS
QUARTET
CONTACT
PHONE:

6970892996
WEBSITE:
https://www.facebook.com/stavros.
manthos.12
EMAIL:
stavrosmanth@gmail.com

Η μουσικη του κουαρτετου ειναι προσανατολισμενη στην Post Bop,
Modal jazz και ευρυτερα στην αμερικανικη jazz της δεκαετίας του
70’.

Γεννηθηκε στις 15/05/1990. Μεγαλωσε στο Ξυλοκαστρο Κορινθιας
όπου ηρθε σε πρωτη επαφη με διαφορα πνευστα μουσικά οργανα
απο μικρος εως οτου καταληξει στο αλτο σαξοφωνο στα 18 του.
Απο εκει και επειτα ξεκινουν οι σπουδες του στην Πατρα ως
Πολιτικός Μηχανικός και η συστηματικη μελετη και ενασχοληση του
με την Jazz. Εκεινη τη περιοδο παρακολουθησε μαθηματα με τον
σαξοφωνιστα Δημητρη Τσακα στο Ωδειο Διηχο (Πατρα).
Μετα το τελος των σπουδων του επιστρεφει στο Ξυλοκαστρο οπου
ζει και εργαζεται ως καθηγητης μαθηματικών και μουσικης (Music
For Κορινθος). Παραλληλα συμμετεχει ενεργα στην ελληνικη jazz
σκηνη με live εμφανισεις.
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Η φετινη χρονια τον βρισκει να ολοκληρωνει με το κουαρτετο του
τον πρωτο του δισκο με προσωπικές συνθεσεις και να προετοιμαζει
παραλληλα τις συνθεσεις του επομενου project.

Γεννηθηκε στις 22/07/1991. Μεγαλωσε στην Πατρα οπου και
φοιτησε στο Μουσικο Γυμνασιο Πατρων. Παραλληλα
παρακολουθησε μαθηματα κιθαρας στο Ωδειο Φιλιππος Νακας
(Πατρα) με τον Αντωνη Παναγοπουλο .
Στα 18 του ξεκινα τις μουσικές σπουδες του στο Trondheim της
Νορβηγιας στο τμήμα Trøndertun Folkehøgskole τις οποίες
ολοκληρωνει και τον επομενο χρονο επιστρεφει στην Ελλαδα
εχοντας πετυχει την εισαγωγη του στο τμήμα Τεχνολογιας Ηχου και
Μουσικων Οργανων του Τ.Ε.Ι Κεφαλονιας. Παραλληλα
παρακολουθουσε μαθηματα με τον κιθαριστα Γιαννη Πουπουλη
(αποφοιτο του κονσερβατοριου Codarts ,Rotterdam).
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Τα τελευταια χρονια ζει και εργαζεται στην Αθηνα ως μουσικός.
Παρακολουθησε σεμιναρια με τους Gilad Hekselman, Nir felder και
Lage Lund. Συμμετεχει στην ελληνικη Jazz σκηνη με τα σχηματα Soul
Peanuts , One Inch Punch ,Teleferik .

Γεννηθηκε στις 22/10/1990. Μεγαλωσε στη Θεσσαλονικη , το πρωτο
μουσικό οργανο με το οποίο ασχοληθηκε σε μικρη ηλικια ηταν το
πιανο ενω αργοτερα κατεληξε στο ηλεκτρικό μπασο.
Στα 18 ξεκινα τις σπουδές του στο Τμημα Μουσικών Σπουδων του
Ιονιου Πανεπιστημιου οπου και καταπιανεται με την μελετη του
κοντρα μπασου και του ιδιώματος της Jazz. Παρακολουθησε
παράλληλα σεμιναρια με τους John O'Gallagher, Sheila Jordan,
Ronan Guilfoyle, Erik Ineke .
Τα τελευταια χρονια ζει και εργαζεται ως μουσικός στην Αθηνα με
συμμετοχές σε διαφορα μουσικά σχηματα . Ενα απο αυτα ειναι και
το Mob Trio.
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Γεννηθηκε στις 28/09/1991. Μεγαλωσε στην Πάτρα. Στην ηλικία των
13 ετών άρχισε μαθήματα Drums με τον Κώστα Κονδύλη. Τα
επόμενα χρόνια διδάχτηκε από τους Βαγγέλη Γκούμα και Σωτήρη
Ντούβα.
Το 2013 έγινε δεκτός στο New School for Jazz and Contemporary
music της Νεας Υόρκης με υποτροφία. Εκει σπούδασε για δύο χρόνια
και παρακολούθησε σεμινάρια, ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα με
τους Reggie Workman, Billy Harper, Mark Guiliana, Tyshawn Sorey,
Amir Ziv, Armen Donelian, Adam Nussbaum, Milford Graves, Peter
Erskine, Gary Bartz. Πολύ γρήγορα πήρε τη θέση του Drummer για
την μπάντα του Billy Harper, "Billy Harper Voices". Εκεί
συνεργάστηκε με την Jazzmeia Horn και την Charenee Wade.
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Το 2015 με την άφιξή του στην Ελλάδα αρχίζει να δραστηριοποιείται
έντονα στη μουσική ζωή της χώρας μας, συνεργαζόμενος με
σπουδαία ονόματα της Ελληνικής Jazz σκηνής όπως οι Γιώργος
Κοντραφούρης, Δημήτρης Τσάκας, Τάκης Πατερέλης, Ανδρέας
Πολυζωγόπουλος, David Lynch, Γιώτης Σαμαράς, Κώστας
Κωνσταντίνου, Περικλής Τριβόλης, Γιώργος Παλαμιώτης, Adedeji
Adetayo, Αστέρης Παπασταματάκης, Βαγγέλης Στεφανόπουλος, Yoel
Soto, Βάσω Δημητρίου, Gilad Atzmon. Έχει συνεργαστεί με την
Σύγχρονη Ορχήστρα της ΕΡΤ. Το Κουιντέτο του εμφανίστηκε στο
πανόραμα Τζαζ στην Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών στην Αθήνα. Έχει
επίσης συνεργαστεί με τον Αμερικανό κιθαρίστα Freddie Bryant, και
τη γνωστη Βραζιλιάνα τραγουδίστρια Barbara Luna.
Η συνεργασία του ως καθηγητής με το Ωδείο Φίλιππος Νάκας ξεκινά
το εκπαιδευτικό έτος 2018-19

