
Η Rosemary Yiameos γεννήθηκε στην Πάτμο και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη. Έχει 

Bachelor of Arts μελετώντας με τον Richard Killmer στο Eastman School of Music   

και Master of Music in Οboe Performance με τον Robert Atherholt στο Shepherd 

School of Music του Χιούστον στο Τέξας. Μια υποτροφία Fulbright της επέτρεψε 

να συνεργαστεί με τον Heinz Holliger στο Staatliche Hochschule für Musik στη 

Freiburg της Γερμανίας, όπου έλαβε πτυχίο στο σόλο ρεπερτόριο. Ήταν φιναλίστ 

στον Διεθνή Διαγωνισμό Μουσικής του Bayreuth και έλαβε το 2ο βραβείο στον 

Διεθνή Διαγωνισμού για όμποε Fernand Gillet.  

Μετά από μια χρονιά  με τη Bamberger Symphoniker έγινε πρώτο όμποε της 

Όπερας και της Συμφωνικής Ορχήστρας της Σανκτ Γκάλεν της Ελβετίας. Διανύει 

τη δέκατη σεζόν της και έχει εμφανιστεί ως σολίστ στο  Κοντσέρτο για Όμποε 

του Mozart και στη Sinfonia Concertante για πνευστά του ιδίου και  στο  

Κοντσέρτο για όμποε του Martinu. Έχει εμφανιστεί ως πρώτο όμποε με τη Ζurich 

Opernhaus Orchester, Zürcher Kammerorchester και Südwestdeutsche Philharmonie 

Konstanz. Ως σολίστ με πολλές ορχήστρες, έχει ερμηνεύσει τα κοντσέρτα για 

όμποε των Vivaldi, Bach, Albinoni και Marcello και τη σύνθεση του Michael 

Finissey χρησιμοποιώντας το  τέταρτο του τόνου.  

Παράλληλα με την ορχηστρική της καριέρα, η  Rosemary είναι συνιδρύτρια του 

Klassik Plus, μια σειρά μουσικής δωματίου που συνδυάζει διαφορετικά 

συναυλιακά μέσα  σε ένα τζαζ κλαμπ και σε συνεργασία με μουσικό κρουστών, 

ανέπτυξε ένα πρόγραμμα  συναυλιών σε δημοτικά σχολεία αυτοσχεδιάζοντας 

με έργα τέχνης των παιδιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η Μιράντα (Καλομοίρα) Γεωργάκη, γεννήθηκε στην Παιανία και από νωρίς 

ασχολήθηκε με τη μουσική (ακκορντεόν,πιάνο, Πτυχίο Αρμονίας με Άριστα). 

Αργότερα, παράλληλα με τις σπουδές της στο Τμήμα Φιλολογίας του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, ξεκίνησε σπουδές μονωδίας με τη Χαρά Σαβίνο στο 

Ωδείο Αθηνών και συνέχισε στο Εθνικό Ωδείο με τη Δέσποινα Καλαφάτη. Πήρε 

το Δίπλωμά της το 2009 από το Εθνικό Ωδείο με Άριστα Α’ βραβείο και Αριστείο 

εξαιρετικής επίδοσης.                                            

Ως χορωδός έχει συνεργαστεί εκτάκτως με την ΕΛΣ σε 10 και πλέον παραγωγές 

καθώς και με το ΜΜΑ στην παραγωγή της όπερας «Ο Νάνος» του A.Zemlinsky.                                                                                                                      

Ως σολίστ έχει ερμηνεύσει τους εξής ρόλους: Dorabella (Così fan tutte), Fidalma (Il 

Matrimonio Segreto), Madalena (Rigoletto), Azucena (Il Trovatore) κ.α και έχει 

παρουσιάσει σε Α΄ εκτέλεση έργα σύγχρονων Ελλήνων συνθετών: Νεύματα & 

Μετεικάσματα της Γωγώς Καλοδίκη, In memoriam του Γεράσιμου Βουτσινά 

καθώς και τον ρόλο της Elisabeth στην όπερα «H Πληγή» του Χαράλαμπου 

Γωγιού στο Φεστιβάλ Αθηνών το 2008.Τo 2010 ήταν μέλος του στούντιο όπερας 

της ΕΛΣ.Τον Φεβρουάριο του 2011 ερμήνευσε την Berta στην όπερα «Ο Κουρέας 

της Σεβίλλης» στην ΕΛΣ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η πιανίστρια Σοφία Λεβαντή, έχει δώσει πολλά ρεσιτάλ στη Ελλάδα και στο 

εξωτερικό ως σολίστ, συνοδός τραγουδιού, και συνεργάτης μουσικής δωματίου. 

Μεταξύ άλλων έχει εμφανιστεί στην Εταιρεία Σούμπερτ της Μεγάλης 

Βρετανίας, στο Kilbourn Hall της Νέας Υόρκης, στο Chautauqua  Intitution της 

Νέας Υόρκης,  στο Leysin American School της Ελβετίας, στο Γαλλικό Ινστιτούτο 

Αθηνών, στο  Τeatro dei Rossi της Σιέννας.  

Επί σειρά ετών διηύθυνε χορωδίες στην Ζάκυνθο εμφανίζοντάς τες σε πολλά 

φεστιβάλ χορωδιών, καθώς και σε συνεργασίες με γνωστούς Έλληνες 

καλλιτέχνες.  

Έχει μεταπτυχιακό στην ερμηνεία και φιλολογία της μουσικής  από το Eαstman 

School of Music της Νέας Υόρκης, Πτυχίο Μουσικολογίας και Μουσικής 

Παιδαγωγικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δίπλωμα 

Πιάνου από το Ελληνικό Ωδείο  και Πτυχίο Αρμονίας από το Ωδείο Μουσικοί 

Ορίζοντες.  

Είναι συνιδρύτρια της  μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Λιχανός-Μουσικές Δράσεις» 

με στόχο την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων που συμβάλλουν στην 

προώθηση των πολιτιστικών αγαθών στο κοινωνικό σύνολο.  

Διδάσκει στην μέση εκπαίδευση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


