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ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΝΣΕΡΗ - ΝΟΣΙΟΙ ΑΝΕΜΟΙ
Ο Γιώπγορ Παντεπήρ γεννήθηκε ζηο Ηπάκλειο Κπήηηρ.
Το 1993 αποθοίηηζε από ηο Ολςμπιακό Ωδείο Ηπακλείος. Αζσολήθηκε με ηο
μανηολίνο και ζπούδαζε θεωπηηικά και ζολθέζ. Το ανήζςσό ηος πνεύμα απαιηούζε
να αζσοληθεί και με άλλα μοςζικά όπγανα. Από ηο 1993 έωρ ηο 1995 ζπούδαζε
κλαζζική κιθάπα, από ηο 1995 έωρ ηο 1999 μποςζούκι ενώ από ηο 1999 μέσπι και
ζήμεπα αζσολείηαι με ηο λαούηο και με άλλα νςκηά παπαδοζιακά και μη μοςζικά
όπγανα. Παπάλληλα αζσολείηαι επαγγελμαηικά από ηο 2005 με ηο ανηικείμενο ηηρ
μοςζικήρ ηεσνολογίαρ ενώ έσει αναπηύξει - από ηο 2008 - και δπαζηηπιόηηηα ζηον
ηομέα ηηρ ζύνθεζηρ - ενοπσήζηπωζηρ.
Παπάλληλα με ηη ζςνθεηική ηος δπαζηηπιόηηηα έσει ζςμππάξει, ωρ επαγγελμαηίαρ
μοςζικόρ, με πληθώπα καηαξιωμένων καλλιηεσνών, έσει ζςνεπγαζηεί με ηην
UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΝΗΩΝ ζηο 1ο STREET FEST ζηη Νέα Σμύπνη και
με ηο Ελληνικό Υποςπγείο Πολιηιζμού, έσει μεηάζσει ζε ζςναςλίερ ενηόρ και εκηόρ
Ελλάδορ. Η ππώηη διζκογπαθική δοςλειά έσει ηίηλο '' με φανταξά και...μάγοςρ''
κςκλοθοπεί από ηην εηαιπεία ζείζηπον Αεπάκηρ.
Άξιο επιζήμανζηρ είναι η θεηινή ηος εμθάνιζη ζηιρ 27 Ιοςνίος ζηο Ηπώδειο (με ηιρ
μοςζικέρ ηηρ Κπήηηρ).
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ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΝΣΕΡΗ - ΝΟΣΙΟΙ ΑΝΕΜΟΙ
Ο Γιώργοσ Παντερήσ επίςησ ζχει ςυνεργαςτεί με τη διςκογραφική εταιρεία HEAVEN με την
οποία μάλιςτα ζχει βγάλει και δίςκο με τίτλο ‘’Νηςί του Νότου’’.

Μια πολφ μεγάλη ςτιγμή τησ καριζρασ του ήταν η ςυναυλία ςτην οποία τραγοφδηςε ςτο
Θζατρο Τεχνόπολισ όπου πλήθοσ κόςμου άκουςε την ιδιαίτερη φωνή του!
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ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΝΣΕΡΗ - ΝΟΣΙΟΙ ΑΝΕΜΟΙ

Έχει ςυνυπάρξει με πολλοφσ επώνυμουσ του καλλιτεχνικοφ χώρου.
Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό με εμφανίςεισ του τραγουδιςτή και τησ μπάντασ του,από
διάφορεσ εμφανίςεισ τουσ ςε μουςικζσ ςκηνζσ και μεγάλα events ςτα οποία ζχουν παίξει
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ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΝΣΕΡΗ - ΝΟΣΙΟΙ ΑΝΕΜΟΙ

Σην πολφ καλή και γεμάτη κόπο δουλειά του μπορεί να παρακολουθήςει κανείσ είτε ςτη
ςελίδα του ςτο youtube είτε ςτο facebook:

ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΝΣΕΡΗ ΝΟΣΙΟΙ ΑΝΕΜΟΙ

Γιώργοσ Παντερήσ Νότιοι Άνεμοι

τα επόμενα βίντεο μπορείτε να παρακολουθήςετε αποςπάςματα από τισ ςυναυλίεσ του
Γιώργου Παντερή και των Νoτίων Ανζμων:
https://www.youtube.com/watch?v=pP4t10m5v-Y
https://www.youtube.com/watch?v=VhY1Bbx3hYU
https://www.youtube.com/watch?v=WN6dXpmCMTE
https://www.youtube.com/watch?v=sVOPwgiUbsE

**ςτην τιμή ςυμπεριλαμβάνονται τα μεταφορικά ζξοδα από Ηράκλειο και η διαμονή του
ςχήματοσ.
**τιμή κατόπιν ςυνεννόηςησ.

Με εκτίμηςη,
Χάιτασ Κωνςταντίνοσ
Τπεφθυνοσ επικοινωνίασ και προγραμματιςμοφ
Ευρώπησ 6 Ηράκλειο Κρήτησ
2810289390 / 6977710222
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