
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Μιχάλης Ανδρονίκου γεννήθηκε στη Λεμεσό Κύπρου το 1977. Είναι διδάκτωρ Σύνθεσης 
του Πανεπιστημίου του Κάλγκαρυ. Κατέχει Δίπλωμα Κλασικής Κιθάρας, Κλαρινέτου και 
Θεωρητικών από το Trinity College κι από το Royal Academy of Music του Λονδίνου, καθώς 
και Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής από το Δημοτικό Ωδείο Αργυρούπολης. Είναι πτυχιούχος 
Αρμονίας, Αντίστιξης, Φούγκας, διπλωματούχος Σύνθεσης από το  Ελληνικό Ωδείο 
(καθηγητής: Θεόδωρος Αντωνίου) και απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα έχει μελετήσει παραδοσιακά  όργανα όπως πολίτικο 
λαούτο, ταμπουρά κλπ. Έχει γράψει μουσική για θέατρο, μουσική για μικρά και μεγάλα 
σύνολα, για σόλο όργανο, τραγούδια κλπ. 
Τώρα είναι καλλιτεχνικός διευθυντής σε μια μεγάλη σχολή με ακαδημαϊκό πρόγραμμα και 
γράφει μουσική για όλους τους καθηγητές, διοργανώνει συναυλίες και παρουσιάσεις στη 
σχολή. 
Παράλληλα γράφει μουσική για πολλά σχήματα τόσο στον Καναδά, όσο και σε ολόκληρο τον 
κόσμο. 

Στην Κύπρο έργο του παρουσιάστηκε μόνο μια φορά και όπως ο ίδιος δηλώνει θα ήθελε να 
κάνει δισκογραφία, εκδόσεις και συναυλίες στην Κύπρο, γιατί αισθάνεται όπως μας ανέφερε 
ότι είναι χρέος του να αφήσει κάτι στον τόπο μου. 
Τώρα ζει και εργάζεται στον Καναδά αλλά δεν αποκλείει το θέμα του επαναπατρισμού εάν 
υπάρξει η κατάλληλη ευκαιρία. 
Δηλώνει ότι ενδιαφέρεται να αναπτύξει  κάποιες συνεργασίες με αρμόδιους φορείς, 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς και εταιρείες στην Κύπρο, έτσι ώστε να μπορέσει να προσφέρει 
περισσότερα στην ιδιαίτερη του πατρίδα. 

Ο συνθέτης Μιχάλης Ανδρονίκου το 2003 κυκλοφόρησε την πρώτη δισκογραφική του δουλειά 
με τίτλο «Μια Καθημερινή Μουσική» που περιλαμβάνει 12 μουσικές στιγμές για μικρό σύνολο 
ή σόλο όργανο και δύο τραγούδια σε ποίηση Κωστή Παλαμά. Το 2005 βραβεύτηκε σε διεθνή 
διαγωνισμό σύνθεσης που οργάνωσε το Ωδείο Φουντούλη και πραγματοποιήθηκε στο 
Βόλο.   Το 2006 κυκλοφορεί η δεύτερη δουλειά του -μια σύμπραξη με τους εικαστικούς 
καλλιτέχνες Μίλτο Παντελιά και Ειρήνη Γκόνου- με τίτλο «Διοσημεία», από τις εκδόσεις 
ΚΕΔΡΟΣ. H τρίτη δισκογραφική του δουλειά (2008) έχει τον τίτλο «Αλ-χαττ, η μαγική  γραφή» 
και περιλαμβάνει 12 «αυτοσχεδιασμούς» με διάφορα όργανα. Οι «αυτοσχεδιασμοί» 
γράφτηκαν για την ομώνυμη έκθεση της Ειρήνης Γκόνου που πραγματοποιήθηκε στο 
Ισλαμικό Μουσείο Μπενάκη. Το 2008 η Βουλγάρικη εταιρεία Balkanota εκδίδει την 
παρτιτούρα του έργου ‘Latin suite’ για δυο κιθάρες, το πρώτο έργο Έλληνα συνθέτη που 
εκδίδεται από την εν λόγω εταιρεία. Το Δεκέμβριο του 2008 κυκλοφόρησε από τη LYRA ο 
δίσκος με τίτλο «Απ΄τη στεριά, το νερό και το αέρα», που περιλαμβάνει τραγούδια με 
ανθρώπινες ιστορίες και ήρωες ζώα. 

  



Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών (ΕΕΜ), της Ένωσης Μουσικοσυνθετών και 
Στιχουργών Ελλάδος (ΕΜΣΕ) και του Κέντρου Κυπρίων Συνθετών. 
Πριν φύγει από την Ελλάδα, το 2008, κυκλοφόρησε στη Βουλγαρία από την Balkanota η 
παρτιτούρα του έργου του Latin Suite για δυο κιθάρες, που έγραψε μερικά χρόνια πριν και για 
το οποίο είχε βραβευτεί σε διεθνή διαγωνισμό. 
Το 2010 παίχτηκε το έργο «Milonga needs Two» για δύο ακορντεόν στο Würzburg στη 
Γερμανία και στο Calgary στον Καναδά, από δύο ισπανούς ακορντεονίστες, τους Oroitz Maiz 
και Marina Hernáez, που το παρουσίασαν λίγο αργότερα και στην Ισπανία. 
Το 2014 παρουσιαστηκε το «Dancing with the Sax» με το Armonia Saxophone Quartet στο 
Royal Holloway University of London. 
To 2015 παρουσιάστηκε το «Tango for a dreamer» στο Festival International d' Orgue de 
Roquevaire στη Γαλλία με τους Michèle Peladan στο μαντολίνο και Jean Pierre Rolland στο 
όργανο. 
Στη Ρωσία παρουσιάστηκε το έργο «Byzantium», το Μάιο του 2016. 
Έχει επίσης  ένα CD με αυτοσχεδιασμούς για μπουζούκι και μαρίμπα το οποίο όμως δεν έχει 
εκδοθεί ακόμα. 
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