ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΘΟΔΩΡΟΣ
Γεννήθηκε ζηη Λαμία και πήπε ηο δίπλυμά ηος από ηο Γημοηικό Ωδείο ηηρ
πόληρ ζηην ηάξη κιθάπαρ ηος Γ. Κονηογιάννη ηο 1992. ςνέσιζε ηιρ ζποςδέρ ηος ζηα
μεηαπηςσιακά ημήμαηα ηος Ωδείος Αθηνών με καθηγηηή ηον Κώζηα Κοηζιώλη απ‟
όπος αποθοίηηζε ηο 1995. Από ηο 1997 έυρ ηο 2000 θοίηηζε ζηο Concervatorio
Superior ηηρ Μαδπίηηρ και ζηο Concervatorio Superior ηηρ Κόπδοβαρ ζηην Ιζπανία
κονηά ζηοςρ Μ.Jimenez και M. Barbera ανηίζηοισα καθώρ και ζηην Ακαδημία
¨Robert Schumann¨ ηος Νηίζελνηοπθ ζηη Γεπμανία κονηά ζηο κιθαπιζηή Joaquin
Clerch. Δίναι απόθοιηορ ηος Πανεπιζηημίος „Μozarteum‟ ηος Salzburg ηηρ
Αςζηπίαρ με Βakkalaureat και Μagister Diplom ηηρ ηάξηρ ηος M. Seidel(κιθάπα) και
J. Huebsher (ημήμα παλιάρ μοςζικήρ) αποζπώνηαρ παπάλληλα , μεηά από ειζήγηζη
ηος πανεπιζηήμιος, ηο βπαβείο ηος καλύηεπος απόθοιηος ηηρ σπονιάρ
(Wurdigungpreis) από ηο ςποςπγείο ηεσνών και επιζηήμυν ηηρ Αςζηπίαρ. Η διάκπιζη
δόθηκε για ππώηη θοπά ζε κιθαπιζηή από ηο ζςγκεκπιμένο εκπαιδεςηικό ίδπςμα.
Δπίζηρ έσει παπακολοςθήζει μαθήμαηα κονηά ζηοςρ S. Fontaneli (μαέζηπορ ηηρ
οπσήζηπαρ ζύγσπονηρ μοςζικήρ Μozarteum) L. Browuer, E. Fisk και M. Barrueco.
Από ηα ππώιμα ακόμα μοςζικά ηος βήμαηα λάμβανε μέπορ ζε πανελληνίοςρ και
διεθνείρ διαγυνιζμούρ ζε όλο ηο κόζμο αποζπώνηαρ διακπίζειρ όπυρ:
 1ο βπαβείο ζηο Γιεθνέρ Φεζηιβάλ Κιθάπαρ Βόλος (1993)
 3ο βπαβείο ζηο Γιεθνή Γιαγυνιζμό “A.Segovia” ,Linares( Ιζπανία 1997)
 2ο βπαβείο ζηo Γιεθνή Γιαγυνιζμό “Paco Santiago Marin”, Granada (Ιζπανία
1999)
ο
 2 βπαβείο ζηο Γιεθνή Γιαγυνιζμό “Alhambra”, Alkoy (Ιζπανία 2000)
 1ο βπαβείο ζηο Γιεθνή Γιαγυνιζμό“Sinaia” (Ροςμανία 2001)
 1ο βπαβείο ζηo Γιαγυνιζμό Κιθάπαρ “Απσάνερ” (Κπήηη 2001)
 1ο βπαβείο ζηο Γιεθνή Γιαγυνιζμό “Walkersheim” (Γεπμανία 2001)
 Βπαβείο “J.Rodrigo” ζηον Γιεθνή Γιαγυνιζμό “Michelle Pittaluga” , Allesandria
(Ιηαλία 2001)
 3ο βπαβείο ζηο Γιεθνή Γιαγυνιζμό “Α.Segovia”, Ηerradura ( Iζπανία 2002)
 1ο βπαβείο ζηο Γιεθνή Γιαγυνιζμό “Forum Guitarre” , Βιέννη & Διδικό βπαβείο
για ηην καλύηεπη επμηνεία ηυν έπγυν ηος J.Rodrigo (Αςζηπία, 2002)

2ο βπαβείο ζηο διαγυνιζμό “Leo Brower” , La Habana (Κούβα, 2004)
Οι επιηςσίερ ηος καθώρ και ζςνεπγαζίερ ηος ζε έπγα μοςζικήρ δυμαηίος, ηος
πποζέθεπαν μια ένηονη ζςναςλιακή δπαζηηπιόηηηα μιαρ και έσει δώζει ζςναςλίερ
ζηην Δλλάδα και ηο εξυηεπικό ενώ έσει ζςμππάξει ζηην ππώηη πανελλήνια εκηέλεζη
ηυν έπγυν ¨Madrigal” και “Concierto Andaluz” ηος Joaquin Rodrigo με ηην Κ.Ο.Α.
Σο 2002 μεηείσε ζηην εκπαιδεςηική παπάγυγη ηος Μ.Μ.Θ. „Η Ιζηοπία ηηρ Κιθάπαρ‟
ενώ ηο 2006 ήηαν πποζκεκλημένορ ηος πανεπιζηήμιος “Bogazizi” ηηρ
Κυνζηανηινούποληρ για ζςναςλία αθιεπυμένη ζηην ελληνοηοςπκική θιλία
ζςμππάηηονηαρ με ηο Duo „Terci-Korad‟.
Έσει διδάξει και δώζει πεζιηάλ ζε θεζηιβάλ όπυρ: Φεζηιβάλ Κιθάπαρ Βόλος και
Νάξος, Κύκλο Κιθάπαρ Μ.Μ.Α., Μικπό Φεζηιβάλ Άγιος ηεθάνος, ζηα Φεζηιβάλ

Κιθάπαρ Βέποιαρ και Πάηπαρ και ζε Γιεθνή ςμπόζια ζηο εξυηεπικό όπυρ Iserlohn,
Esterghom, Tijuana, Bratislava, Mikulov, Il de Re , Pomferada, Vienna, Laufen, Gran
Canaria. Δκπποζώπηζε ηην Δλλάδα ζηο 1ο Κιθάπαρ συπών ηηρ Νοηιοαναηολικήρ
Δςπώπηρ πος ππαγμαηοποιήθηκε ζηην Άγκςπα ςπό ηην αιγίδα ηος Πανεπιζηήμιος
“Bilkent”.
ημανηικό μέπορ ηυν δπαζηηπιοηήηυν ηος πεπιλαμβάνει ηην εκηέλεζη ηος
πεπεπηοπίος ηηρ κιθάπαρ ζε όπγανα μπαπόκ και κλαζζικοπομανηικηρ πεπιόδος με
ιδιαίηεπη έμθαζη ζηα έπγα ηος ππώιμος πομανηιζμού.
Η εκπαιδεςηική ηος δπαζηηπιόηηηα εκηόρ από πολςεηή ζςνεπγαζία με μοςζικά
εκπαιδεςηικά ιδπύμαηα ηηρ Θεζζαλονίκηρ ηηρ Λαμίαρ και ηηρ Καβάλαρ
πεπιλαμβάνει διδαζκαλεία ζε διοπγανώζειρ με ανηικείμενο ηη κιθάπα και ηη μοςζική
δυμαηίος ενώ μαθηηέρ ηος έσοςν βπαβεςηεί καη΄επανάλητη ζε ζημανηικούρ
διαγυνιζμούρ.
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