Βιογραφικό σημείωμα Κώστα Κοτσιώλη
Με τις διεθνεις περιοδειες του,σημερα θεωρειται απο τους γνωστοτερους
κιθαριστες στον κοσμο. Ξεκινησε την καριερα του σε ηλικια 15 ετων
ερμηνευοντας το "concierto de Aranjuez" με την ΚΟΑ.Απο το 1976 ειναι
καθηγητης του Ωδειου Αθηνων και απο το 2009 του Κρατικου Ωδειου
Θεσσαλονικης.Απο το 1978 ειναι Ιδρυτης και Διευθυντης του "Volos
International Guitar Festival". Το 1979 βραβευτηκε απο την Ακαδημια
Αθηνων.Το 1998 εγινε επιτιμος δημοτης του Dallas-Texas (USA).Απο το
2012 ειναι καλλιτεχνικος Διευθυντης του "Guitar Art Festival of
Belgrade"(Serbia). Ειναι επιτιμο μελος της EGTA-Germany και καλλιτεχνης
της
D'Addario.Το
2017
εγινε
επιτιμος
Διδακτωρ
του
Ιονιου
Πανεπιστημιου. Εχει εμφανιστει σε μεγαλες αιθουσες συναυλιων οπως Grand
Auditorioum Radio France, Concertgebouw Amsterdam, Concert hall
BBC,
Palais
de
Beaux
Arts
Bruxelles,
Palais
de
congrais
Paris, Philarmonie St. Petersbourg etc. Εχει συνεργαστει με ορχηστρες οπως
RTBF
Bruxelles,
BBC
concert
orchestra,
Radio
Frankfurt, "Toskanini" Pomeriggi musicali. etc. Συνεργαστηκε σε συναυλιες
με καλλιτεχνες οπως Astor Piazzolla, Miκης Θεοδωρακης, Leo Brouwer,
John Williams etc. Μαζι με τους Aniello Desiderio και Zoran Dukic
ειναι μελος του "Volos Guitar trio". Συνθετες οπως οι Leo Brouwer,
Sergio Assad, Ernesto Cordero κ.α., του εχουν αφιερωσει εργα τους. Eχει
διδαξει σε σεμιναρια σε Πανεπιστημια οπως "Mozarteum", "Ferenc
Liszt", Central Conservatory Beijing, Manhattan school of Music N.Y.
etc. Εχει εμφανιστει σχεδον σε ολα τα φεστιβαλ κιθαρας του κοσμου οπως
Esztergom, Liege, Havana, Cordoba, Koblenz, Iserlohn, GFA etc. Δισκοι του
εχουν εκδοθει σε εταιρειες οπως SONY,EMI classics και GHA (διάκριση Echo
classic).
“ Ο Κώστας Κοτσιώλης είναι ένας από τους καλύτερους ερμηνευτές της μουσικής μου, ίσως ο καλύτερος.
Ακούστε τον όμως επίσης να ερμηνεύει Mangore, Falla και Ginastera. Δεξιοτεχνικό παίξιμο με ευαισθησία,
όλα σε ένα.“
Leo Brouwer
“Ο Κώστας Κοτσιώλης είναι ένας από τους σημαντικότερους κιθαρίστες της εποχής μας. Εκτός από τη
μεγάλη επιτυχία του ως κορυφαίου εκτελεστή, έχει δημιουργήσει σημαντικά καλλιτεχνικά επιτεύγματα κατά
τη διάρκεια των τριών δεκαετιών της διεθνούς του καριέρας.“

Sergio & Odair Assad

