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“Café Concert”
g
Café Concert from Tango to Balkan
World Music by Areti Prosilia, piano and Dimos
Vuyiukas, accordion
Friday, August 15th, 21:00
“Hadjinikos – Angelinis” Theatre
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“ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ”
ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΟΛΙΣΤ ΤΟΥ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ
ΔΗΜΟ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΟΛΙΣΤ ΤΟΥ ΠΙΑΝΟΥ
ΑΡΕΤΗ ΠΡΟΣΗΛΙΑ. ΑΠΟ ΤΟ TANGO ΚΑΙ ΤΟ
VALSE MUSSETTE, ΣΤΙΣ ΜΑΓΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ
ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ.
A unique journey into the different music sounds
of the world by the accordion soloist Dimos
Vougioukas and the pianist Areti Prosilia. From
the Argentine tango and valse-musette, to the
music sounds of Greece and the Balkans.
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ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ Ο Δήμος Βουγιούκας γεννήθηκε στην Νέα Ιωνία Μαγνησίας
το 1982. Ξεκίνησε τις μουσικές του σπουδές, στo ακορντεόν, σε ηλικία 11 χρόνων
στο Δημοτικό Ωδείο Ν. Ιωνίας από όπου και αποφοίτησε ως πτυχιούχος με άριστα
παμψηφεί τον Ιούνιο του 2002.Συνέχεισε τις σπουδές του στο ακορντεόν στο ωδείο
“Φίλιππος Νάκας” με τον Ηρακλή Βαβάτσικα. Τον Μάιο του 2005 διακρίθηκε με το 2ο
Βραβείο στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ακορντεόν, στα Γρεβενά.Έχει συνεργαστεί με
γνωστούς σολίστες του ακορντεόν των Βαλκανίων όπως o Ionica Minune και ο Petar
Ralchev.Επίσης έχει συνεργαστεί με ερμηνευτές όπως ο Αγάθωνας Ιακωβίδης, Ελένη
Τσαλιγοπούλου, Νένα Βενετσάνου , Μπάμπης Τσέρτος, Χρίστος Τσιαμούλης, ο Πέτρος
Γαϊτάνος, η Σοφία Παπάζογλου, Παντελής Θαλασσινός, Γιώργος Νταλάρας, Γλυκερία κ.α.
Συμμετέχει στην ορχήστρα «Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας» ως σολίστ, επιμελείται πολλές
ενορχηστρώσεις της και αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά της μέλη. Το ενεργητικό του

εμπλουτίζεται και με συναυλίες εκτός Ελλάδας, στην Ελβετία, στην Κύπρο, στην Ιταλία,
στην Ουκρανία, Γερμανία, Νέα Υόρκη, Πορτογαλία ,στην Τουρκία, Ρουμανία, Αυστραλία
κ.α. Έχει συνεργαστεί με την ορχήστρα νυκτών εγχόρδων «Άττικα» παίζοντας μουσικές
ρετρό, καντσονέτες κ.α. Έχει διδάξει το Βαλκανικό και λαϊκό ιδίωμα στο ακορντεόν
στα πλαίσια σεμιναρίων του Μουσικού χωριού στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου. Έχει
συμμετάσχει σε διάφορες δισκογραφικές δουλειές σε Ελλάδα και Εξωτερικό.
DIMOS VOUGIOUKAS Dimos Vougioukas was born in Volos- Greece in 1982. He began
his musical studies with the accordion at the age of 11 at the municipal conservatory of
Volos from where he graduated with honors. From there he continued his studies at the
“Philippos Nakas” conservatory in Athens.In May of 2005 he received 2nd place at the First
Greek Accordion Competition. He has as collaborated with well known Balkan accordionists
such as Petar Ralchev,Ionica Minune e.t.c . He has as collaborated with well known Greek
artists such as Agathonas Iakovidis (Rebetiko style), Nena Venetsanou, Babby Tserto,
Petros Gaitanos ,George Dalaras, Pandelis Thalassinos,Glykeria e.t.c. He is a founding
member and soloist in “Estoudiantina” Orchestra and does many of the orchestras
arrangements. Since 1996 he is a member of the Philharmonic Orchestra of Volos playing as
a soloist on the accordion as well as working on many of the Philharmonics orchestrations.
has participated in festivals in Castelfidardo-Italy.He has taught at workshops in Musicvillage, the Balkan and the Greek style on the accordion.His career includes many concerts
in Greece and world wide (Switherland,Cyprus,Italia,Oukraine,Belgium,U.K.,Germany,P
ortugal,N.York,Turkey,Australia,Bulgaria,Roumaine e.t.c.) .He has participated in many
recordings as well as television and radio shows.
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ΑΡΕΤΗ ΠΡΟΣΗΛΙΑ Η Αρετή Προσήλια Γεννήθηκε στο Βόλο το 1990. Στην ηλικία των
11 ξεκίνησε μαθήματα πιάνου με τον καταξιωμένο Δάσκαλο και σολίστ κ. Ντίνο
Μαστρογιάννη στο Δ.Ω.Β από όπου πήρε το Δίπλωμα πιάνου με Άριστα παμψηφεί και
Ά Βραβείο το 2010. Αμέσως μετά έγινε δεκτή στην Βασιλική ακαδημία των Βρυξελλών
(Royal Conservatory of Brussels) με δάσκαλο τον Daniel Blumenthal και Katia Veekmans
παράλληλα έκανε σεμινάρια με την διακεκριμένη σολίστ στο πιάνο Martha Argerich.
Επίσης έχει κερδίσει Ά και ΄Β βραβεία σε διαγωνισμούς για σόλο πιάνο και μουσικής
δωματίου. Ακόμα συμμετείχε σε σεμινάρια μουσικής δωματίου στην Πράγα όπου
πραγματοποίησε συναυλία στην αίθουσα Villa Bertramka και έχει συνεργαστεί με μεγάλα
ονόματα της μουσικής σκηνής όπως Vadim Mazo Robert Ward, Δήμο Βουγιούκα και Roby
Lakatos.
ARETI PROSILIA Areti Prosilia born in Volos-Greece in 1990. She started playing the piano
at the age of eleven with Dino Mastroyiannis in Municipality conservatory of Volos, and
obtained her piano diploma in 2010 with honors and first prize. Also she was awarded with
1st and 2nd prizes in National and Internationals competitions in Greece and Italy. In 2011
Areti became a student in the Royal Flemish Conservatory of Brussels with professor Mr.
Daniel Blumenthal and Katia Veekmans. At the same time she attended master classes with
Martha Argerich. She has played with many important musicians like Vadim Mazo, Robert
Ward, Dimo Vougiouka and Roby Lakatos.

