
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Λευκή Καρποδίνη 

Συναυλία με τον πιανίστα και piano duo παρτενέρ μου, Michael 

Brownlee Walker με τίτλο "VARIATIONS/ Παραλλαγές για δύο 

πιάνα και τέσσερα χέρια" 

Αίθουσα Συναυλιών “Λούλη Ψυχούλη» του Athenaeum 

Παρασκευή 16 Μαρτίου και ώρα 8.00μμ. 

Λεπτομέρειες για την συναυλία μπορείτε να δείτε παρακάτω. 

Η παρουσία σας θα μας έδινε μεγάλη χαρά. 

  

___________ 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

BRAHMS - Παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Haydn, έργο 56b 

ARENSKY - Σουίτα Αρ. 3 “Παραλλαγές”, έργο 33 

Διάλειμμα 

SAINT-SAËNS - Παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Beethoven, έργο 35 

MOZART - Andante and Variations, K. 501 

LUTOSŁAWSKI - Παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Paganini 
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MICHAEL BROWNLEE WALKER  •  ΛΕΥΚΗ ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ 

ΠΙΑΝΟ ΝΤΟΥΟ        
 

  

  

Η Λευκή Καρποδίνη και ο Michael Brownlee Walker, ξεκίνησαν να εμφανίζονται ως 

πιανιστικό ντούο το 2013 και έκτοτε έχουν δώσει συναυλίες σε διάφορες αίθουσες 

http://www.athenaeum.com/


 

της Ελλάδας. Ο κύκλος συναυλιών τους με τίτλο “Πρόσκληση σε χορό”, αναγνώρισε 

μεγάλη επιτυχία από το κοινό και έλαβε εξαιρετικές κριτικές. Είναι γνωστοί για τα 

ενδιαφέροντα και γεμάτα ζωντάνια προγράμματα των συναυλιών τους, τα οποία δεν 

εστιάζουν μόνο σε γνωστό ρεπερτόριο για δύο πιάνα και τέσσερα χέρια, αλλά και σε 

λιγότερο γνωστά κομμάτια και συνθέτες. Άμεσα μελλοντικά σχέδια περιλαμβάνουν 

συναυλίες με ένα πρόγραμμα Ρώσων συνθετών (για δύο πιάνα και τέσσερα χέρια), 

ένα πρόγραμμα για την επέτειο 100 χρόνων μετά τον θάνατο του Claude Debussy 

(για δύο πιάνα και τέσσερα χέρια), καθώς και δύο προγράμματα μόνο για τέσσερα 

χέρια (ένα  κλασικής περιόδου με έργα των  Mozart, Beethoven και Schubert, και ένα 

με τίτλο "Πρόσκληση σε Χορό"). Το ρεπερτόριο του πιανιστικού ντούο περιλαμβάνει 

κοντσέρτα για δύο πιάνα των Mozart, Mendelssohn και Poulenc.  

 
 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ  
 

  

  

Η πιανίστρια Λευκή Καρποδίνη έχει δώσει συναυλίες στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, στον Καναδά, το Ισραήλ, τη Ρωσία 

και την Αμερική. Διεθνή μουσικά φεστιβάλ  στα οποία έχει παίξει συμπεριλαμβάνουν το Schlesswig Holstein, Banff Festival, Cully 

Classique, Cheltenham, Mecklenburg Vorpommerm, Symi, Paxos, κ.ά. Έχει βραβευτεί με τον τίτλο Sir Henry Richardson Award 

(MBF,Λονδίνο) και έχει πάρει το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό Schubert (GSMD, Λονδίνο) καθώς και το πρώτο βραβείο και 

τιμητικό μετάλλιο στον πανελλήνιο μουσικό διαγωνισμό «Φίλων» σε ηλικία μόλις 18 χρονών. 

 Έχει συνεργαστεί με πολλούς μουσικούς εκ των οποίων η Μυρσίνη Μαργαρίτη,  ο Άγγελος Λιακάκης, ο Απόλλων 

Γραμματικόπουλος, ο Αστέριος Πούφτης, η Ruby Hughes, ο Guy Eshed και έχει συμπράξει ως σολίστ με την Guildhall Symphony 

Orchestra και την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων. Υπήρξε μέλος των πιανιστικών τρίο Trioskop και Trio Fibbonacci 

και από το 2013 συνεργάζεται με τον πιανίστα Michael Brownlee Walker. 

Η Λευκή Καρποδίνη αποφοίτησε από το Ωδείο Αθηνών σε ηλικία 19 ετών  με το Δίπλωμα πιάνου (Άριστα Παμψηφεί και Διάκριση 

Παμψηφεί) και συνέχισε τις μουσικές της σπουδές στο Guildhall School of Music and Drama του Λονδίνου (Bmus, PGDIP, 

MMus). Κατόπιν, φοίτησε στην Ακαδημία του Ensemble Modern με το οποίο έχει ηχογραφήσει για την Deutsche Musikrat. Υπήρξε 

υπότροφος του ΙΚΥ και των Mozarteum, Schlesswig Holstein, Banff Centre και Tel Haι, συμμετέχοντας σε σεμινάρια διάσημων 

μουσικών. Με υποτροφία από το  Belgais Centre της Πορτογαλίας πήρε μαθήματα πιάνου από την  Maria Joao Pires.   

Η Λευκή Καρποδίνη από το 2010 ζει και εργάζεται στην Αθήνα.Έχει διδάξει πιάνο στο BBIS του Βερολίνου και στη Σχολή 

Μωραίτη. Από το 2016 διδάσκει πιάνο στο Ωδείο Αθηνών. 

 

   

 
 

  

  



  

 

  

  

Ο Michael Brownlee Walker γεννήθηκε και σπούδασε στη Ζιμπάμπουε. Πήρε τα πρώτα μαθήματα πιάνου σε ηλικία 11 ετών και 

στα 19 του χρόνια ξεκίνησε σπουδές στην Αγγλία με τον πιανίστα Leslie Howard. Εχει Bachelor of Music απο το Royal Northern 

College of Music στο Μάντσεστερ, όπου φοίτησε μεταξύ άλλων με τους καθηγητές Ka-Kit Tam, Paul Janes και Margaret Fingerhut, 

ως υπότροφος του οργανισμού ABRSM . Κατά τη διάρκεια των σπουδών του συμμετείχε σε σεμινάρια πιάνου των Arnaldo Cohen, 

Stephen Hough και Martin Roscoe.  

Ο Michael έχει εμφανιστεί στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο στην Αγγλία, Ελλάδα και Ζιμπάμπουε. Έχει επίσης συμμετάσχει ως 

συνοδός σε ρεσιτάλ τραγουδιού και σε καλοκαιρινά σεμινάρια (στη Σύρο και την Οξφόρδη). Μαζί με τον Leslie Howard έχει 

εκτελέσει όλο το ρεπερτόριο για πιανιστικό ντούο του Rachmaninov και του Grainger στο Λονδίνο και τη Ζιμπάμπουε. 

Η πρώτη δισκογραφική δουλειά του Michael με έργα για σόλο πιάνο με τίτλο “Σερενάτα: Μία συλλογή από ισπανική μουσική για 

πιάνο“ (ηχογραφήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών) κυκλοφόρησε το 2013. Κατά την περίοδο 2013/14 ήταν καλλιτεχνικός 

διευθυντής του διεθνούς μουσικού φεστιβάλ των Παξών. Εμφανίσεις του μέσα στο 2017 συμπεριλαμβάνουν σόλο ρεσιτάλ σε 

κρουαζιέρες και συναυλίες στην Αθήνα και το Λονδίνο. 

Αυτή την περίοδο δουλεύει πάνω σε συνθέσεις του για βιολί, τσέλο, και για δύο πιάνα (συμπεριλαμβανομένων και αρκετών 

διασκευών για το πιανιστικό του ντούο με την Λευκή Καρποδίνη). Από το 1997 είναι μέλος του Συλλόγου Liszt στον οποίο, εκτός 

από την επιμέλεια του ενημερωτικού εντύπου του Συλλόγου, έχει αναλάβει μέρος της προετοιμασίας καινούριων εκδόσεων των 

έργων του Liszt. 

Από το 2009 ο Michael Brownlee Walker ζει και εργάζεται στην Αθήνα. 
  

 

 

 

 

 

 


