Τραϊανός Παπαδόποσλος
Γελλήζεθε ζηα Γηαλληηζά ηνπ λνκνύ Πέιιεο ην 1984. Σε ειηθία 6 εηώλ μεθίλεζε
ηηο κνπζηθέο ζπνπδέο ζην πηάλν (Αιεμάλδξεην Γεκνηηθό Ωδείν Γηαλληηζώλ) θαη ην 1994
ζπνπδέο ζην βηνιί (Αιεμάλδξεην Γεκνηηθό Ωδείν Γηαλληηζώλ θαη Κξαηηθό Ωδείν
Θεζζαινλίθεο, θαηόπηλ εηζαγωγηθώλ εμεηάζεωλ). Τν 1999 πήξε πηπρίν αξκνλίαο θαη
ζήκεξα νινθιεξώλεη ηηο ζεωξεηηθέο ηνπ ζπνπδέο ζηα ηκήκαηα Αληίζηημεο θαη
Δλνξγάλωζεο (Κεληξηθό Ωδείν Θεζζαινλίθεο). Τν 2007 νινθιήξωζε ηηο ζπνπδέο ηνπ
ζην θόξλν παίξλνληαο δίπιωκα γαιιηθνύ θόξλνπ. Έπεηηα ην 2009 έιαβε κεηαπηπρηαθό
δίπιωκα ζην γαιιηθό θόξλν ζην Universitat fur Music und Darstellend Kunst, Graz,
Απζηξία, κε ππεύζπλν θαζεγεηή ηνλ θνξλίζηα Hector McDonald.
Τν 1998 ζπκκεηείρε ζην ζεκηλάξην "Σπκκεηνρή ζε Σπκθωληθή Οξρήζηξα" ζηελ πόιε
Sonnenberg ηεο Γεξκαλίαο. Τνλ Αύγνπζην ηνπ 2002 παξαθνινύζεζε ζεκηλάξην Κόξλνπ
κε ην δηεζλνύο θήκεο θνξλίζηα David Ohanian, ζηε Γ.Δ.Π.Α.ΠΟ.Ε. Καιαβξύηωλ. Τνλ
Ηνύιην ηνπ 2008 έιαβε κέξνο ζην ζεκηλάξην Κόξλνπ κε ην δηεζλνύο θήκεο θνξλίζηα
Hector McDonald, θαη ζην ζεκηλάξην Χάιθηλωλ Πλεπζηώλ κε ην δηεζλνύο θήκεο
θνπηληέλην “Canadian Brass”, πνπ δηνξγαλώζεθαλ ππό ηελ αηγίδα ηνπ Ηόληνπ
Παλεπηζηεκίνπ. Τν Μάξηην ηνπ 2008 θέξδηζε ην Ά βξαβείν ζην δηαγωληζκό θόξλνπ ηνπ
Σπλδέζκνπ απνθνίηωλ Ωδείωλ Βνξείνπ Διιάδνο. Τν Γεθέκβξην ηνπ 2009
παξαθνινύζεζε καζήκαηα ζην Essen ηεο Γεξκαλίαο κε ην δηεζλνύο θήκεο ζνιίζη Frank
Lloyd απνζπώληαο ζεηηθά ζρόιηα.
Τνλ Ηνύιην ηνπ 2008 θεξδίδεη ην Α' Βξαβείν ζην δηαγωληζκό Κόξλνπ ηεο έθηεο (6εο)
Θεξηλήο Αθαδεκίαο πνπ δηνξγαλώλεη ην Ηόλην Παλεπηζηήκην, κε έπαζιν λα ζπκπξάμεη ωο
ζνιίζη κε ηε Σπκθωληθή Οξρήζηξα ηνπ Γήκνπ Αζελαίωλ ζην Μέγαξν Μνπζηθήο
Αζελώλ. Ζ ζπλαπιία πξαγκαηνπνηήζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 2009 όπνπ ωο ζνιίζη
απέζπαζε αμηόινγε θξηηηθή. Τνλ Απξίιην ηνπ 2010 ε ζπλζέηεο Μαξία Λαδαξίδνπ ηνπ
αθηέξωζε ην θνκκάηη γηα θόξλν θαη ειεθηξνληθή κνπζηθή "Valcano" ην νπνίν θαη
εξκήλεπζε ν ίδηνο ην Μάην ηνπ ίδηνπ έηνπο.
Τνλ Αύγνπζην ηνπ 2002 θαη ύζηεξα από αθξόαζε γίλεηαη κέινο ηεο Γεκνηηθήο
Σπκθωληθήο Οξρήζηξαο Θεζζαινλίθεο ωο Β’ θνξπθαίνο ζηελ νκάδα ηωλ θόξλωλ θαη
από ην 2004 εώο ζήκεξα εξγάδεηαη ωο Α' θνξπθαίνο ζηελ νκάδα ηωλ θόξλωλ. Από ην
Σεπηέκβξην ηνπ 2002 έωο ζήκεξα είλαη κέινο ηεο Σπκθωληθήο Οξρήζηξαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ κε ηελ νπνία έρεη ζπκπξάμεη θαη πνιπάξηζκεο θνξέο ωο ζνιίζη.

