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IΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΗΣ
Βιολί
Γεννηµένος το 2002 στην Αθήνα από οικογένεια µουσικών, ο Ιωάννης Νίκολης
άρχισε µαθήµατα βιολιού σε ηλικία 4 χρονών στην τάξη του πατέρα του Παναγιώτη
Νίκολη.
Αποφοίτησε από το Εθνικό Ωδείο σε ηλικία µόλις 15 ετών παίρνοντας δίπλωµα
βιολιού µε Άριστα Παµψηφεί, Α' βραβείο, βραβείο εξαιρετικής επίδοσης και
ερµηνείας, βραβείο νεαρού ηλικίας και χρηµατικό έπαθλο. Ως φοιτητής του Εθνικού
Ωδείου συµµετείχε από την ηλικία των 5 ετών στις ετιήσιες συναυλίες του Ωδείου
έχοντας έτσι σε πολύ µικρή ηλικία ηχογραφήσεις/βίντεο, µε έργα όπως το κοντσέρτο
για βιολί του Mendelsohn, του Sibelius, του Bruch αρ. 1, του Tschaikovsky, του
Prokofiev αρ. 1, του Saint Saëns αρ. 3 και άλλα.
Σε ηλικία 16 ετών κέρδισε το 1ο βραβείο στον διαγωνισµό µουσικής δωµατίου της Γερµανικής Σχολής
Deutsche Schüle παίζοντας έργα για βιολί και πιάνο των Franz Schubert και Μίκη Θεοδωράκη.
Στην ηλικία των 17 ετών έγινε µέλος της Ορχηστρικής Ακαδηµίας Νέων (RCO Young 2019), της Royal Concertgebouw Orchestra του Άµστερνταµ της Ολανδίας. Ως µέλος των πρώτων βιολιών της RCO Young 2019
έχει δώσει συναυλίες σε ιστορικές αίθουσες κλασικής µουσικής της Ευρώπης, όπως το Het Concertgebouw στο
Άµστερνταµ και το Flagey στις Βρυξέλες συµπράτοντας µε µεγάλα ονόµατα της κλασικής µουσικής όπως ο
Julian Rachlin, ο Pablo Heras-Casado, ο James Ross, ο Detlev Glanert και µε άλλες ορχήστρες νέων όπως η
National Youth Orchestra NYO των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής.
Ο Ιωάννης έγινε µέλος των πρώτων βιολιών της Athens Philharmonic ΦΑ κάνοντας ντεµπούτο ως µέλος της
ορχήστρας µε την εµβληµατική 2η συµφωνία της Αναστάσεως του Gustav Mahler στο Stern Auditorium,
Perlman Stage του Carnegie Hall της Νέας Υόρκης.
Με πάθος για το ορχηστρικό ρεπερτόριο και εµπειρία στη συµφωνική µουσική ο Ιωάννης έχει συµµετάσχει ως
µέλος των πρώτων βιολιών σε συναυλίες της Καµεράτα Armonia Atenea του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, της
Verbier Festival Junior Orchestra 2019, του συνόλου βιολιών της τάξης του Παναγιώτη Νίκολη και της
Sinfonietta Hellenica.
Ο Ιωάννης Νίκολης, έχει παρακολουθήσει σεµινάρια σε σολιστικό και ορχηστρικό ρεπερτόριο στο Λονδίνο στο
Παρίσι και στο Άµστερνταµ απο µέλη της Royal Concertgebouw Orchestra όπως οι Arndt Auhagen, Borika van
den Burren, Marc Daniel van Biemenn και άλλοι, παίρνοντας σηµαντικές συστατικές επιστολές και βεβαιώσεις.
Τα τελευταία χρόνια οι σολιστικές εµφανίσεις του Ιωάννη σε αρχαιολογικούς χώρους, σε φεστιβάλ, σε
ιδρύµατα, σε εκθεσιακά και πολιτιστικά κέντρα και σε αίθουσες συναυλιών, όπως η Βιβλιοθήκη του Μεγάρου
Μουσικής Αθηνών, η αίθουσα συναυλιών στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας το Ίδρυµα Β&Μ Θεοχαράκη, ο
Πειραϊκός Σύνδεσµος, η αίθουσα Μανώλης Καλορµοίρης στο Εθνικό Ωδείο και άλλες, έχουν ως βάση έργα
µουσικής δωµατίου, κοµµάτια για σόλο βιολί και για βιολί και πιάνο. Πολύ σηµαντικές για τον ίδιο είναι οι
ετήσιες εµφανίσεις του στο ∆ηµαρχείο του Παλαιού Φαλήρου, την περιοχή που µεγάλωσε και αγαπάει.
Ο Ιωάννης Νίκολης συνεχίζει τις σπουδές του στα ανώτερα θεωρητικά στην τάξη του ∆ηµήτρη Κούκου. Αυτήν
την περίοδο ετοιµάζει ρεσιτάλ για βιολί και πιάνο στο πρόγραµµα συναυλιών «Οι Νέοι για τους Νέους» στην
αίθουσα του Ωδείου Φίλιππος Νάκας. Έχοντας ένα ευρύ ρεπερτόριο σολιστικών, συµφωνικών έργων και
µουσικής δωµατίου από την µπαρόκ µέχρι και την µοντέρνα περίοδο είναι έτοιµος να συνεχίσει τις µουσικές

σπουδές του στο εξωτερικό. Τελευταία, τελειοποίησε το κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα του Johannes
Brahms και το κοντσέρτο αριθµός 4 του Wolfgang Amadeus Mozart, θέλοντας έτσι να κάνει προσωπικό
ντεµπούτο των δύο έργων συµπράτοντας µε ορχήστρες σε Ελλάδα και εξωτερικό.

