
   TOBIAS SCHLIERF 

Ο Tobias Schlierf,  γεννηµένος στη Γερµανία,  έλαβε το πτυχίο του στο τσέλο από το 
Richard-Strauss-Konservatorium στο Μόναχο. Προικισµένος  µε ταλέντο στο 
τραγούδι και µε µία σπάνια φωνή, εντάχθηκε το 1992 ως κόντρα τενόρος  στο 
συγκρότηµα για  Μεσαιωνική Μουσική   Estampie, στο Μόναχο.  Έχει συνεργαστεί µε 
µια σειρά από φωνητικά σύνολα, συµπεριλαµβανοµένων  των Kammerchor 
Stuttgard, Singer Pur, Hassler Consort, καθώς και του Gruppe fόr Musik Alte 
Mόnchen. Έχει συµµετάσχει επίσης ως σολίστας σε ορατόρια και όπερες ,όπως στο 
Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας του Benjamin Britten, στο Moro per Amore  του 
Alessandro Stradella  και στο Lunu του Moritz Eggert . 

Από το 1996 καλλιεργεί το ταλέντο του ως µπάσος. Έχει εργαστεί για το SWR-
Vokalensemble και άλλες γερµανικές ραδιοφωνικές χορωδίες , την Collegium Vocale 
Gent στο Βέλγιο και τη Χορωδία της ΕΡΤ στην Ελλάδα. Από το 1997 έως το 2001 
εργάστηκε στο Liebfrauendom, τον καθεδρικό ναό του Μονάχου, όπου κατείχε τη 
θέση του σολίστα µπάσου και έλαβε αναθέσεις για αρκετές  µουσικές συνθέσεις. Έχει 
διατελέσει από το 1998 µέλος του Balthasar-Neumann-Chor , και έχει συνεργαστεί µε 
τον Thomas Hengelsbrock σε πολλά διάσηµα έργα. Συµπράττει µε φωνητικά σύνολα, 
όπως τα Stuttgarter Neue Vokalsolisten, Klangforum Heidelberg, Stimmwerck, The 
Sound and the Fury και Orlando-di-Lasso-Ensemble, που ειδικεύονται στην παλιά 
καθώς και στη σύγχρονη µουσική. Το ρεπερτόριο του ως σολίστας περιλαµβάνει 
κοµµάτια για φωνή µπάσου µεγάλου αριθµού µπαρόκ ορατορίων : Τα οπερατικά 
µέρη του Polifemo στη Serenata Aci του Handel, το  Galatea e Polifemo, Re στο 
έργο Ariodante  του Handel, τον  Osmin από το The Abduction from the Seraglio του 
Mozart, το Waldteufel στο έργο Michaelion  του Karlheinz Stockhausen και επίσης το 
ρόλο του µπάσου στο έργο Shadowtime του  Brian Ferneyhough. 

Από τις τελευταίες εµφανίσεις του ήταν στην παγκόσµια πρεµιέρα της όπερας 
 Wasser του  Arnulf Herrman, που έγινε δεκτή µε ενθουσιασµό- µία συµπαραγωγή 
των Ensemble Modern και Biennale Mόnchen στην Κρατική Όπερα της 
Φρανκφούρτης  το Μάιο και Ιούνιο του 2012 - όπως επίσης και η ερµηνεία του στην 
Κασσάνδρα του Ιάννη Ξενάκη στο Klangforum Heidelberg Festival το Σεπτεµβρίο του 
2012.  

Ο Tobias Schlierf έχει µαθητεύσει δίπλα στους δασκάλους : Karl-Heinz Jarius, Selma 
Aykan, Mechthild Σταµατάκης, Lavinia Kepetzis και Κάρολ Meyer-Bruetting. 

 

 

  


