
 
 

 

Πέντε κρητικοί μουσικοί αναθεωρούν την προσέγγισή 

τους στη μουσική της Κρήτης. 

Ο δεξιοτέχνης της λύρας Ζαχαρίας Σπυριδάκης και η 

προερχόμενη από τη jazz τραγουδίστρια Μαρια 

Κριτσωτάκη συναντούν τους ελεύθερους 

αυτοσχεδιασμούς του Outward Bound triο. Μαζί 

εξερευνούν τα τραγούδια και τη μουσική της Κρήτης 

επιδιώκοντας να διαμορφώσουν ένα νέο ήχο 

βασισμένο στην παράδοση και επεξεργασμένο με 

όρους της free jazz μουσικής.  

Η παρουσίαση της δουλειάς αυτής θα γίνει τη 

Δευτέρα 21 Αυγούστου στο κηποθέατρο "Μάνος 

Χατζιδάκις" στις 21:30. Η διοργάνωση της εκδήλωσης 

πραγματοποιείται από το πνευματικό κέντρο Άνω 

Βιάννου "Περικλής Βλαχάκης". 

Eίσοδος: 10€  Μειωμένο: 7€ 

 
Ζαχαρίας Σπυριδάκης: κρητική λύρα 

Μαρία Κριτσωτάκη: τραγούδι, electronics 

Γιάννης Ηλιάκης: drums 

Αντώνης Τσικανδηλάκης: πιάνο 

Δημήτρης Νεονάκης: ηλ.κιθάρα 



 
 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 

 

Ο Ζαχαρίας Σπυριδάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971 από γονείς 

Κρητικούς. Με την κρητική λύρα ασχολείται από το 1980. Από το 1983 

μαθητεύει κοντά στον λυράρη και δάσκαλο της κρητικής μουσικής Κώστα 

Μουντάκη. 

Το 1989 λαμβάνει από το Ελληνικό Ωδείο της Αθήνας το πρώτο πτυχίο, που 

του παραδίδει ο Κώστας Μουντάκης με βαθμό άριστα παμψηφεί. Δίδαξε 

στο τμήμα κρητικής λύρας του Ελληνικού Ωδείου, στη θέση του δασκάλου 

του, που πέθανε τον Ιανουάριο του 1991. Τα τελευταία χρόνια δίδαξε στο 

Ελληνικό ωδείο, ωδείο Αθηνών, ΤΕΙ Άρτας και στο Μουσικό Γυμνάσιο – 

Λύκειο Παλλήνης. 

Έχει δώσει συναυλίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (Ηνωμένο 

Βασίλειο, Αμερική, Καναδά, Αργεντινή, Κίνα, Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία, 

Γερμανία, Λουξεμβούργο, Τουρκία, Ρωσία, Ουκρανία, Τσεχία, Αίγυπτο, 

Κύπρο), ενώ έχει παρουσιαστεί σε πολλές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές 

εκπομπές που αφορούσαν στην κρητική παραδοσιακή μουσική. 

Το 1993 δημιουργεί μαζί με μια παρέα φίλων μουσικών το σχήμα κρητικής 

παραδοσιακής μουσικής «Παλαϊινά Σεφέρια» καταλήγοντας σε δυο 

επιτυχημένες δισκογραφικές δουλειές με τον ομώνυμο τίτλο. Συμμετέχει 

επίσης σε πολλές παραγωγές στην ελληνική και ξένη δισκογραφία. 

Έχει συνεργαστεί με Έλληνες συνθέτες, όπως οι Μ. Μουντάκης, Μ. 

Πραματευτάκης, Ν. Μαμαγκάκης, τον Αύγουστο του 1997 με τον Βαγγέλη 

Παπαθανασίου στην τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 

Στίβου, το καλοκαίρι του 2004 στην τελετή λήξης της Ολυμπιάδας στην 

Αθήνα, αλλά από το 1994 συνεργάζεται ανελλιπώς με τον συνθέτη Γιάννης 

Μαρκόπουλος ως σολίστ και τραγουδιστής-ερμηνευτής, σε έργα του 

συνθέτη όπως «Ερωτόκριτος & Αρετή», «Λειτουργία του Ορφέα», 

«Κονσέρτο –Ραψωδία για Λύρα και ορχήστρα» και άλλες συναυλίες με τα 

τραγούδια του συνθέτη σε περιοδείες στην Ελλάδα, αλλά κυρίως σε 

μεγάλες αίθουσες στο εξωτερικό. Το Δεκέμβρη ταξίδεψε μέχρι το Πεκίνο για 

να συμμετάσχει στην Πολιτιστική Ολυμπιάδα που είχε καθιερώσει το 2007-

2008 η Κίνα, με τιμώμενο πρόσωπο τον Νίκο Καζαντζάκη. 



 
 

ΜΑΡΙΑ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ 

 

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, μεγάλωσε σε ένα μουσικό περιβάλλον με 

πολλές καλλιτεχνικές επιρροές, καθώς οι γονείς της όντες καθηγητές 

μουσικής της εμφύσησαν της πρώτες της μουσικές γνώσεις.  

Σε ηλικία 8 ετών ξεκίνησε σπουδές κλασσικού βιολιού, ενώ απ' τα 6 της 

χρόνια ήταν ήδη μέλος της παιδικής και αργότερα νεανικής χορωδίας του 

Δήμου Ηρακλείου. 

Με την ενηλικίωσή μεταβαίνει στην Αθήνα όπου συνεχίζει τις μουσικές της 

σπουδές στο σύγχρονο και Jazz τραγούδι, αλλά και στο κλασσικό λυρικό 

είδος. 

Το 2016 ολοκληρώνει τις σπουδές της, Jazz Bachelor στο τραγούδι, στο 

"Prince Claus Conservatoire" στο Χρόνινγκεν της Ολλανδίας. 

Έχει παρακολουθήσει μαθήματα και σεμινάρια από καθηγητές και 

μουσικούς της Jazz σκηνής της Νέας Υόρκης όπως Jd Walter, Deborah 

Brown κα. 

 

Η Μαρία ασχολείται με διάφορες παραγωγές και είδη μουσικής όπως jazz, 

αυτοσχεδιαστικής, μουσικές από όλο τον κόσμο και το λυρικό τραγούδι. 

Με τα διαφορετικά projects και τις μπάντες, όπου συμμετέχει, έχει 

τραγουδήσει σε πολλές μουσικές σκηνές της Ολλανδίας, της Ελλάδας, 

αλλά και σε μουσικά φεστιβάλ στην Ιταλία.  

 

  
 

OUTWARD BOUND trio 



To Outward Bound trio δραστηριοποιείται από το 2007 στο χώρο της 

σύγχρονης free jazz. Έχει συμμετάσχει μεταξύ άλλων στα International Jazz 

Meeting Kostas Kouvidis 2010, στο ευρωπαϊκό φεστιβάλ τζαζ της Αθήνας 

2010, στο Zante Jazz Festival, καθώς και σε Jazz clubs και θέατρα της 

Ελλάδας. 

 

Έχει κυκλοφορήσει 2 albums: 

-Outward Bound, (Triple Bath 2009) 

-The path, (Slam productions 2011) 

 

Έχουν γράψει για την μουσική μας: 

“…οι Outward Bound είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα  

σχήματα, που παρεπιδημούν, αυτή τη στιγμή, στο εγχώριο εικονοκλαστικό 

σκηνικό”. Φώντας Τρούσας Jazz & Tzaz#215 

“…improvisers reveal that the cradle of Western civilization still swings 

…an ultra-minimalist aesthetic, favoring modal canvases of subdued 

chord colors(often shifting minor triads), meditative drones and 

restrained, back-of-the-mix percussive shadings”. Tom Greenland, THE 

NEW YORK CITY JAZZ RECORD 

“…έχει στοιχεία κατορθώματος, είναι καλειδοσκοπική κι εντυπωσιακή σε 

ατμόσφαιρα, δεν έχει με πολλές άλλες να συγκριθεί στα μέρη μας.” 

Πάνος Πανότας / mic.gr 

“…But if you have style and a broadly defined one at that, then Outward 

Bound will really blow your mind and in a way you didn't think possible.” 

Kent Manthie | Heathen Harvest | issue 70 

“The music is largely introspective, shot through with space and 

dynamically quite varied, which is refreshing in itself given a lot of "free" 

music's penchant for fire.”  

Marc Medwin/ Squid’s Ear 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


