
«…Τένορμαν. Ένας καλλιτέχνης με υπερφυσικές δυνάμεις…» 
Καθημερινή 

 
 
 

 
 
 
 

 VIDEO TRAILER 

https://www.youtube.com/watch?v=TszyqCbb5Zk 
 

 https://tenorman.net/ 
 

Σύνδεσμος προπώλησης εισιτηρίων
 

 
 
Ο Γιώργος Τένορμαν Τζιουβάρας, μετά από 20 χώρες και 800 περίπου εμφανίσεις 

με τους Opera Chaotique, συνεργασίες με τους
 Λ. Μαχαιρίτσα, Δ. Σαββόπουλο, Tiger Lillies, Ennio Morricone, παρουσιάζει τη νέα 
του κωμική παράσταση, μια φουτουριστική σουρεάλ ιστορία με χιούμορ, ένταση 

και μουσική. 
 
 
«O Tenorman αφηγείται με άπλετο χιούμορ, ευφυή αυτοσαρκασμό, ακομπλεξάριστη φόρμα 
και πυρωμένο αυτοσχεδιασμό, σε κερδίζει ήδη από τα πρώτα λεπτά, δεν έχει στεγανά, εγείρει 
και καταρρίπτει ερωτηματικά, υιοθετεί και αλλοιώνει τα μουσικά κουτάκια της Πανδώρας και 
σε παρασύρει σε λαβύρινθους, δίχως να χρειάζεσαι πολύ αλκοόλ για να ξεφύγεις…» 
Avopolis.gr  

 
 

“A Dark Comedy Show” 

https://www.youtube.com/watch?v=TszyqCbb5Zk


Dark Prince of the Cabaret 

 

  Σε έναν κόσμο που έχει καταστραφεί από έναν πυρηνικό όλεθρο, ο μόνος 
επιζών είναι ο Σκοτεινός Πρίγκιπας του Καμπαρέ. Περιπλανιέται στον 
κόσμο προσπαθώντας να βρει και άλλους ανθρώπους και μαζί να φτιάξουν 
τον πλανήτη και πάλι από την αρχή.  
Περνάει από περιπέτειες, είναι  έτοιμος να σατιρίσει και να παλέψει με την 
αγέλαστη ηλιθιότητα του κόσμου, γιατί οι υπόλοιποι επιζήσαντες θέλουν να 
φτιάξουν μια νέα χώρα στην οποία βασιλεύει η διαφθορά, η απληστία και 
κάθε είδους απατεωνιά. 
Άραγε, όλα θα γίνουν το ίδιο με πριν; Υπάρχει ελπίδα για αυτόν τον 
πλανήτη; 
Ταξιδεύει στο χρόνο, ερωτεύεται την Φρίντα Κάλο, συζητά με τον Πικάσο 
και τον Αϊνστάιν, αναρωτιέται αν όλοι οι ήρωες έχουν πεθάνει, αν ο Θεός 
μας έχει δημιουργήσει πράγματι να είμαστε καθάρματα, και αν τελικά, 
ευθύνεται ο ίδιος για ότι έχει συμβεί.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Τένορμαν αφηγείται με κωμική πρόζα, υφαίνει σουρεάλ ιστορίες για τον 
καθένα μας, αγγίζει κοινωνικά θέματα και σατιρίζει με το ιδιόμορφο χιούμορ 
του, τραγουδάει και παίζει στο πιάνο εντυπωσιακά τραγούδια άλλων και δικά 
του (από Μάνο Χατζιδάκι μέχρι Bohemian Rhapsody), αυτοσχεδιάζει σε πολλές 



γλώσσες, αλληλεπιδρά με το κοινό, σε μια μοναδική παράσταση, στα ίχνη των 
Tom Waits, Monty Pythons, Brecht – Weil, Victor Borge, Woody Allen! 

 
Ο Τένορμαν που αποδεικνύει πως μπορείς να είσαι αστείος χωρίς να 

κοροϊδεύεις τους άλλους, πάρα μόνο τον εαυτό σου!
 

 

 
 
«…Ο Γιώργος Τζιουβάρας ή Τένορμαν όπως αυτοαποκαλείται,  
είναι κάθε άλλο παρά ένας συνηθισμένος τραγουδιστής…» 
Ελεύθερος Τύπος 
 
 
 
«Ένα από τα ομορφότερα τραγούδια τη εποχής μας» 

έγραψε το γερμανικό Gothic Magazine για τη σύνθεση “The Love Song” 
 
 
 
«…Ο Tenorman αρπάζει με εκρηκτική ενέργεια το μικρόφωνο και σημαίνει την έναρξη. Αμέσως 
καταλαβαίνουμε ότι επρόκειτο για κάτι ξεχωριστό, αφού από τα πρώτα δευτερόλεπτα ο εν λόγω κύριος 
μας έβαλε στο πνεύμα του σουρεαλισμού, του χιούμορ και της έντασης που θα είχε αυτή η παράσταση.  
Το ευρηματικό χιούμορ και το στοιχείο της αλληλεπίδρασης με το κοινό αναδύθηκε από τις πρώτες 
στιγμές…» 
culturenow.gr 

http://culturenow.gr/


 
 
 
 
Γιώργος Τένορμαν Τζιουβάρας 
Τραγουδιστής, performer, συνθέτης, συγγραφέας και πιανίστας.                

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λεπτοκαρυά Πιερίας.  
Διπλωματούχος Μονωδίας και Μελοδραματικής του Κ.Ω.Θ., με συμμετοχές σε 
πολλές όπερες, αλλά και σε θεατρικές παραστάσεις του Κ.Θ.Β.Ε.  
Έχει εμφανιστεί συνολικά σε πάνω από 1000 παραστάσεις σε 20 χώρες της 
Ευρώπης και της Ασίας, μεταξύ των οποίων φημισμένα διεθνή φεστιβάλ -Secret 
Garden Party (LONDON), Qatar Jazz Festival (DOHA), MBP Fest (BARCELONA), 
Rouge Fest (PARIS) και σε πάνω από 100 πόλεις της Ιταλία και της Ελλάδας. 
Με επιτυχημένες sold - out παραγωγές με τους Opera Chaotique τόσο στην 
Εθνική Λυρική Σκηνή με την διασκευή των Βατράχων του Αριστοφάνη, όσο και 
στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Συμφωνική 
Ορχήστρα του Δήμου Θεσσ/νίκης. 

Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς καλλιτέχνες στην Ελλάδα 

 (Δ. Σαββόπουλος, Λ. Μαχαιρίτσας, Μ. Πασχαλίδης κ.α.) και στο εξωτερικό 
(Ennio Morricone, Tiger Lillies, Nouvelle Vague κ.α.)  

Έχει σπουδάσει Ιταλική Φιλοσοφία στο Α.Π.Θ. και έχει συνθέσει μουσική για 
θέατρο. 

Τον Ιούνιο του 2021 εξέδωσε το πρώτο του μυθιστόρημα με τον τίτλο 
«Χαρούκι:Μαρμελάδα από χιονισμένα ρόδα» από τις εκδόσεις Απόπειρα, που 
ήδη έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές. 

Το 2022 έλαβε πανελλήνιο βραβείο για το θεατρικό του έργο «Η Εκδίκηση 
αγάπησε τη σιωπή». 
 
Η σεζόν 2022-23 τον βρίσκει να συνθέτει μουσική για την ταινία Redemption, να 
ηχογραφεί με το γκρουπ Panik at the Opera και να γράφει το νέο του βιβλίο. 
 
 
 

«…Ο Τένορμαν είναι ο σκοτεινός πρίγκιπας του καμπαρέ…» 
together magazine 
 


