
 Σοφία Καµαγιάννη 

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε πιάνο, θεωρητικά, κλασσικά κρουστά, µουσική για 
θέατρο και κινηµατογράφο (Δ.Παπαδηµητρίου) και σύγχρονη σύνθεση 
(MMus,Goldsmiths College – University of Londοn,2001). Σύγχρονη σύνθεση επίσης 
µε τον C.Landini (Piacenza, σεµινάριο). Παρακολούθησε επίσης σεµινάρια µουσικής 
προπαιδείας (Αθήνα, Salzburg-Orff Institute) και το ετήσιο σεµινάριο 
µουσικοθεραπείας της µεθόδου Nordoff-Robbins (Αθήνα 2009, µουσικοθεραπευτικό 
κέντρο Musicing). 

 Τα µουσικά της ενδιαφέροντα καλύπτουν µια ευρεία γκάµα και της αρέσει να 
συνεργάζεται και να πειραµατίζεται µε καλλιτέχνες διαφορετικών κατευθύνσεων. Τα 
τελευταία χρόνια χρησιµοποιεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές στα έργα της σε 
συνδυασµό µε ακουστικά όργανα και ασχολείται και µε τον αυτοσχεδιασµό. 
Σηµαντικοί σταθµοί το έργο  Rabila Co, µουσική παράσταση πολυµέσων (σύγχρονη 
µουσική, λόγος, εικόνα, χορός) πάνω σε µια δική της ιδέα (θέατρο Επίκεντρο-Πάτρα 
και θέατρο Χοροροές-Αθήνα,2003) και το 2006 το πειραµατικό πολύτεχνο έργο 
«ΜΕΣΑ στο µέσα» (για ηθοποιό, 2 µουσικούς, βίντεο και ηχογραφηµένο υλικό, 
θέατρο Σηµείο και θέατρο Φούρνος-Αθήνα). Επίσης, στα πλαίσια της Πάτρας-
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2006, συµµετείχε συνθετικά και ερµηνευτικά στη µουσική 
παράσταση «The Storytelling Project» µε καλλιτεχνικό σχήµα του σωµατείου ΣΠΙΖΑ, 
του οποίου είναι ιδρυτικό µέλος. To 2009 παρουσίασε έργο της στο εγχειρηµα  «3Χ3- 
Μουσική από την Ελλάδα και τις ΗΠΑ», (σύµπραξη της Σπίζα µε τους 3 Αµερικάνους 
συνθέτες  Linda Dusman, Bill Kleinsasser, Matthew Burtner , συναυλίες Αθήνα, 
Πανεπιστήµια UVA & UMBC) 

Έργα της µουσικής δωµατίου και ηλεκτροακουστικά έχουν παιχτεί στην Ελλάδα, την 
Αγγλία (Λονδίνο),την Ιταλία (Val Tidone, Piacenza), την Ολλανδία (Άµστερνταµ) και 
τις ΗΠΑ (2006,2008, 2009 διεθνές φεστιβάλ ηλεκτροακουστικής µουσικής γυναικών, 
2011 Livewire Festival, 2011 IAWM Congress,Arizona). Έχει συνεργαστεί µε 
σηµαντικά µουσικά σύνολα (Kreutzer Quartet, Καµεράτα, Ορχήστρα Σύγχρονης 
Μουσικής ΕΡΤ, L’Αnima, Κρούσσις, κ.ά.)και σολίστες. Το έργο της «Words without 
words» επελέγη από την EBU Ars Acustica στο διπλό CD που εξέδωσε για τον 
εορτασµό των 20 χρόνων. 

Έχει γράψει τραγούδια, µουσική για πολλές θεατρικές παραστάσεις (ΔΗΠΕΘΕ 
Πάτρας, Θ.Ο.ΕΠ.Π, Θέατρο Βαφείο, Θέατρο Πολιτεία, Goldsmiths College κλπ), για 
ταινίες µικρού µήκους (Φεστιβάλ Δράµας 2004) και για video art φιλµ (Φεστιβάλ 
Μηδέν 2007)και για εγκαταστάσεις. Το 1999 παρουσίασε την πρώτη δισκογραφική 
δουλειά της µε τον τίτλο “Η Αποβάθρα” (οργανική µουσική). Το 2004 συµµετείχε στη 
δισκογραφική παραγωγή του Πανεπιστηµίου Αθηνών «Δεν ξέρω παρά να 
τραγουδώ»-19 συνθέτες µελοποιούν K. Παλαµά. «Στων άστρων την άλω» είναι ο 
τίτλος της δεύτερης προσωπικής δισκογραφικής της δουλειάς πάνω σε Έλληνες 
ποιητές (Δεκ.2008).  



Την περίοδο 1992-2000 συµµετείχε µε εµφανίσεις στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό(Ιταλία, Γερµανία, Αυστρία, Ιαπωνία) στην Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων 
του Δήµου Πατρών, της οποίας υπήρξε µέλος και έχει ενορχηστρώσει πολλά έργα 
ελληνικής µουσικής γι αυτήν .Έχει λάβει µέρος σε πολλά µουσικά σχήµατα και 
παραστάσεις (πιάνο, ενορχήστρωση) µε εµφανίσεις σε µουσικές σκηνές, φεστιβάλ 
και θέατρα. Έχει συνεργαστεί και συνεργάζεται µε ερµηνευτές σε συναυλίες για πιάνο 
και φωνή κυρίως µε ελληνικό ρεπερτόριο. 

Την περίοδο 2003-2007 ήταν ραδιοφωνικός παραγωγός στο Τρίτο Πρόγραµµα, όπου 
µαζί µε τη Δώρα Παναγοπούλου παρουσίαζαν την εκποµπή «21ος –Τάσεις και 
Πειραµατισµοί». Για την περίοδο 2011-12 είναι υπεύθυνη του εκπαιδευτικού 
προγράµµατος της Στέγης Γραµµάτων και Τεχνών  «Ανιχνεύοντας τον 20ο αιώνα» σε 
συνεργασία µε την Καµεράτα. Το 2005-2009 ήταν υπεύθυνη παρουσίασης στα 
εκπαιδευτικά  προγράµµατα των µουσικών συνόλων της ΕΡΤ.Ειδικότερα το 
ενδιαφέρον της τα τελευταία χρόνια επικεντρώνεται σε οµαδικές δράσεις µουσικής 
έκφρασης ενηλίκων και οργανώνει ανάλογα σεµινάρια σε συνεργασία µε διάφορους 
φορείς. 

Είναι απόφοιτος του Μαθηµατικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Πατρών µε 
ειδίκευση  στο Πανεπιστήµιο του Leeds (ΜΑ, Mathematical Education). 

 


