
 Ο Δρ Χρήστος Κολοβός γεννικθκε ςτθν Ακινα και κατάγεται από μουςικι οικογζνεια. 
Διδάκτορασ ςτθ Διεφκυνςθ Ορχιςτρασ και πολλαπλϊσ υπότροφοσ του Πανεπιςτθμίου 
του Μόντρεαλ, του Ιδρφματοσ «ταφροσ Νιάρχοσ», τθσ κυρίασ Ν..Α. και άλλων 
Καναδικϊν Ιδρυμάτων. Μακθτισ των μαζςτρων Paolo Bellomia & Jean-François Rivest. 
Νικθτισ κατόπιν ψθφοφορίασ τθσ Ορχιςτρασ (50/55 ψιφουσ) του διεκνοφσ 
διαγωνιςμοφ όπερασ τθσ Mahler Philharmoniker Wien (2014). 
Εξωτερικόσ κακθγθτισ διεφκυνςθσ ορχιςτρασ (2016-2017) του Fontys Conservatorium 
van Hogescholen (Tilburg - Ολλανδία). 
Διπλωματοφχοσ βιολιοφ και διευκφνςεωσ από Ελλάδα και Ολλανδία (μακθτισ των 
Σηουμάνθ, Donderer, Οδυςςζα Δθμθτριάδθ, Vis, Tien κ.ά.). Ζλαβε μζροσ ενεργά ςε 
ςεμινάρια βιολιοφ (Diana Ligeti, Carolyn Stuart κ.ά.) και διευκφνςεωσ (Christian 
Kluttig, Bellugi, Paternostro, Scheidt κ.ά.) εξειδικευόμενοσ ςτθν όπερα και τισ 
ςυμφωνίεσ του Μπετόβεν ςτα αυκεντικά τουσ «τζμπι» και ερμθνεία (Κάρολοσ 
Σρικολίδθσ). Εργάςτθκε ωσ βοθκόσ του, ςτθν προετοιμαςία τθσ Ενάτθσ με τα αυκεντικά 
«τζμπι» (.Ο.Ε.Ρ.Σ. - 2016). Μελετά τθ μοντζρνα μουςικι και ςυνεργάςτθκε με τθ 
Διεκνι Μουςικι Ακαδθμία φγχρονθσ Μουςικισ – Φρανγκφοφρτθ, το «φνολο 
Φεςτιβάλ Ιονίων» κ.ά. 
Παρακολοφκθςε μακιματα ανωτζρων κεωρθτικϊν με τον Περικλι Κοφκο. 
υμμετείχε ςτουσ διαγωνιςμοφσ νζων μαζςτρων «Φράνκο Καπουάνα» και 
«Μπεηανςόν». 
 Ωσ βιολιςτισ (ρεςιταλίςτ, ιδρ. «Κουαρτζττου Εγχόρδων Κυδωνιάτθσ» κ.λπ.) και 
μαζςτροσ ζχει εμφανιςκεί ςε Μόςχα, Μόντρεαλ, Βιζννθ, Φλωρεντία, Ολλανδία, 
Γερμανία, Ελλάδα κ.α. 
Οργανϊνει τακτικά εκδθλϊςεισ ςε Ελλάδα και εξωτερικό για Ζλλθνεσ ςυνκζτεσ 
προεξάρχοντοσ του Κωνςταντίνου Κυδωνιάτθ ςτον οποίο ζχει αφιερωκεί. Ερευνά τθν 
Νεοελλθνικι Ζντεχνθ Μουςικι, γράφει και δθμοςιεφει τακτικά ςε μουςικολογικά 
περιοδικά, ςυλλογικοφσ τόμουσ, ζνκετα CDs, προγράμματα κ.α. (βλ. Πλιρθσ και 
Λεπτομερειακόσ Κατάλογοσ των Ζργων του Κυδωνιάτθ, μονογραφίεσ των Μιλτιάδθ 
Καρφδθ, Θεόδωρου Βαβαγιάννθ, άγνωςτθ αλλθλογραφία Μθτρόπουλου-Κυδωνιάτθ 
κ.ά.) και δίνει ομιλίεσ ςε ςυνζδρια. υνεργάςτθκε επί 10ετία με τον μζντορά του Σάκθ 
Καλογερόπουλο. Δοφλεψε ωσ « tonmeister » και επιμελθτισ μουςικϊν ζργων για 
διάφορουσ μουςικοφσ οίκουσ. Δίνει ςυνεχϊσ πρϊτεσ εκτελζςεισ ελλθνικϊν ζργων. 
τα 2001-2003 δίδαξε ςτο Μουςικό Γυμνάςιο και Λφκειο Ιλίου.  
τα 2007-2008 διετζλεςε εξάρχων τθσ Amsterdam Symphonie Orkest “Con Brio”.  
   

Η Μαρίνα Κολοβού, γεννικθκε ςτθν Ακινα. Οι διακρίςεισ τθσ ςε διαγωνιςμοφσ όπωσ ο 
“Πανελλινιοσ Διαγωνιςμόσ βιολοντςζλλου τθσ Σζχνθσ”, τθν οδιγθςαν ςε μία ςολιςτικι 
καριζρα ςε Ελλάδα, Γερμανία και Καναδά. Μεταξφ άλλων ζχει παίξει υπό τθν μπαγκζτα 
των V. Petrenko, V. Ashkenazy, Χ. Κολοβοφ, C. Escher. Ζχει ταξιδεφςει ςε Ιαπωνία, Κίνα, 
Αυςτρία, Γερμανία, Ιταλία, Ελλάδα και Καναδά για ςυναυλίεσ και ζχει εκπροςωπιςει 
τθν Ελλάδα ςε δφο από τισ ςθμαντικότερεσ ορχιςτρεσ Νζων του κόςμου (EUYO, GMJO). 
Ζχει διατελζςει χρζθ Κορυφαίου Α’ ςτθν ομάδα των τςζλλων ςτθν ΟΛ (2009-2015) -
όπου ςυνεχίηει να εργάηεται- κι ζχει ςυνεργαςτεί με τθν Κ.Ο.Α. Είναι ιδρυτικό μζλοσ 
του Galan Trio, όπου κυκλοφόρθςε ο πρϊτοσ τουσ δίςκοσ με τίτλο “Switch” (2017). 
Σζλοσ, είναι μζλοσ του Συνόλου Φεστιβάλ Ιονίων, με ειδίκευςθ ςτθν ςφγχρονθ μουςικι. 
Ζχει ςυμμετάςχει ςε ςυναυλίεσ μουςικισ δωματίου ςε Ελλάδα, Ολλανδία και Κίνα. 
Η Μαρίνα Κολοβοφ ςποφδαςε ςτο Ωδείο Ακθνϊν με τουσ Ν. Κοτηιά και Δ. Γοφηιο κακϊσ 
και ςτο Conservatorium van Amsterdam με τον M. Mostert, ωσ υπότροφοσ του Ι.Κ.Τ. Η 
αγάπθ τθσ για τθ μουςικι τθν ζφερε κοντά ςε κάποιουσ απ’ τουσ ςθμαντικότερουσ 



τςελλίςτεσ και παιδαγωγοφσ τθσ εποχισ μασ όπωσ 
οι M. Strauss, D. Ferschtman, V.Despalj, E.Rijseger (jazz αυτοςχεδιαςμόσ), από τουσ 
οποίουσ ζχει πάρει μακιματα. 

  

 


