
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ!
)
«ERMIS MICHAIL QUINTET»!
)
Με την στήριξη του Δήμου  Λεμεσού.!
)
Ο Ερμής Μιχαήλ και το κουϊντέτο του, σε δύο τζαζ εμφανίσεις, σε πρωτότυπες 
δικές του συνθέσεις:!
)
Την Τετάρτη, 14 Μαίου 2014, στις 8:30 μ.μ στο «Θέατρο Ένα» στη Λεμεσό !
και την Παρασκευή 16 Μαίου 2014 στις 8:30 μ.μ. στο «Windcraft» στη Λευκωσία.!
 !
Στο μουσικό σύνολο συμμετέχουν Κύπριοι και ξένοι καλλιτέχνες: !
)
Χάρης Ιωάννου / σαξόφωνο, Ανδρέας Παντελή / πιάνο, Ερμής Μιχαήλ / ηλεκτρική 
κιθάρα, Luis Mora / ντραμς,  Marijn van de Ven / κοντραμπάσο!
)
Το συγκεκριμένο κουιντέτο δημιουργήθηκε στην Ολλανδία το 2011 κατά την 
περίοδο των μουσικών σπουδών των καλλιτεχνών στο κονσερβατόριο του 
Ρόττερνταμ, «Codarts».)
)
-Από το 2014, τον Ουαλλό σαξοφωνίστα Tom Lumley, αντικαθιστά ο Χάρης Ιωάννου-)
)
Εισιτήρια στα ταμεία των θεάτρων, τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ)
- «Θέατρο Ένα», Λεμεσός. Π.Α. τηλ. 96458399)
- «Windcraft», Λευκωσία. Π.Α. τηλ. 99549141)
- Πληροφορίες τηλ. 99564212)
)
Απαραίτητη η κράτηση θέσης, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.)
)
Κύριοι Χορηγοί:!
«Island Oil Ltd» και «Peter’s Gallery»!
)
Χορηγός:!
«Tsiakkas Copy Centre»!
)
Χορηγοί Επικοινωνίας:!
Τηλεοπτικό κανάλι «PLUS TV» και ραδιοφωνικός σταθμός «Κανάλι 6»!
)
)



Χορηγοί Φιλοξενίας:!
«Mediterranean Beach Hotel» και «Pefkos Hotel»!
)
Σύντομο Βιογραφικό Ερμή Μιχαήλ)
Ο Ερμής Μιχαήλ (22 Νοέμβρη 1988) ξεκίνησε να παίζει κιθάρα στα 14 του. Απο τότε 
λαμβάνει μέρος σε διάφορα μουσικά σχήματα σε σκήνες της Κύπρου, Ελλάδας, 
Ηνωμένου Βασιλείου και Ολλανδίας. Απο τότε έχει κερδίσει 1η θέση στον 
"Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μουσικής" το 2006 στη κατηγορία "Σύγχρονων Ελληνικών 
Συγκροτημάτων" και 1η  θέση "στο Διαγωνισμό Μουσικής Λεμεσού" την ίδια χρονια 
στη Κύπρο. Επίσης έλαβε μέρος στην "Εβδομάδα Καλλιτεχνικης Έκρφασης" το 
2007 στη Αθήνα.)
)
Το 2008 τον δέχτηκαν στο Rotterdam Conservatory (Jazz Department, Codarts) για το 
Bachelor Degree (τζαζ κιθάρα). Το 2010 παρουσιάστηκε στο στο "North Sea Jazz 
Festival" στην Ολλανδία με το "Rotterdam Conservatory Big Band"  Το 2011 τέλιωσε 
 το Bachelor Degree του με άριστα. Το 2012 ο Ερμής Μιχάηλ κέρδισε το 1ο βραβείο 
στην υποτροφία απο το "Ίδρυμα Νικόλα Οικονόμου". Σπούασε το Master Degree του 
σε τζαζ κιθάρα στο Rotterdam Conservatory (Codarts). Τώρα διδάσκει τζαζ κιθάρα στο 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και εμφανίζετε με διάφορα μουσικά σχήματα σε σκήνες 
Κύπρου, Ελλάδας, Ηνωμένου Βασιλείου και Ολλανδίας.!
)
> Download poster image jpeg (533kb))
> Download Ermis Michail portrait image jpeg (721kb))
)
)
PRESS RELEASE!
)
ERMIS MICHAIL QUINTET!
)
With the support of the Limassol Municipality.!
)
Ermis Michail and his quintet presents two jazz performances of his own original 
compositions:)
)
On Wednesday May 14, 2014, at 8:30 pm at “Theatro Ena” in Limassol and!
on Friday May 16, 2014, at 8:30 pm at Windcraft in Nicosia.!
 )
The lineup of the quintet is by Cypriot and foreign artists:)
)

https://www.dropbox.com/s/c5lbv0lqcdt1nvz/Ermis%20Michail%20quintet%20poster.jpg
https://www.dropbox.com/s/1lub21a57qlwm18/Ermis%20Michail%20pic.jpg


Charis Ioannou / saxophone, Andreas Panteli / piano, Michail Ermis / electric guitar, Luis 
Mora / drums, Marijn van de Ven / bass.)
)
This quintet  was formed in the Netherlands in 2011 during their studies at the “Codarts” 
Conservatory of Rotterdam.)
)
- Since 2014, the Welsh saxophonist Tom Lumley, is replacing Charis Ioannou -)
)
Tickets at the Theaters, ticket price : 10 euros)
)
Necessary reservation, first come first served!)
- “Theatro Ena” RSVP at 96458399)
- “Windcraft” RSVP at 99549141)
- More information at 99564212)
)
Main Sponsors:)
“Island Oil Ltd” and)
“Peter’s Gallery”)
)
Sponsor:)
“Tsiakkas Copy Centre”)
)
Communication Sponsors:)
Television channel “PLUS TV” and)
radio station “Kanali 6”)
)
Hospitality Sponsors:)
“Mediterranean Beach Hotel” and )
“Pefkos Hotel”)
)
)
Ermis Michail Short Biography )
Born in Cyprus on November 22, 1988. He first decided to play music at the age of 14, 
when he started playing the electric guitar.  Since then, he has performed as a sideman 
and a band leader in various projects and venues in Cyprus, Greece, the UK and the 
Netherlands. During that time, he was awarded with 1st place in the National Music 
Competition in 2006 in the category of “Contemporary Greek Music Bands” and 1st place 
in the “Limassol Music Competition” the same year in Cyprus. He has also participated in 
the “Week of Artistic Expression” in 2007 in Athens, Greece. )
)



In 2008 he was accepted at the Rotterdam Conservatory (Jazz Department, Codarts) as a 
Bachelor guitar student. In 2010 he performed at the “North Sea Jazz Festival” at The 
Netherlands with the Rotterdam Conservatory Big Band.)
In 2011 he finished his Bachelor degree in Music (Jazz Guitar) with honors. In 2012 Ermis 
Michail won the 1st prize at “The Nicolas Economou Foundation (NEF) Scholarship 
Competition”. He is studied his Master’s degree in Jazz Guitar at theι  Rotterdam 
Conservatory (Codarts). He is  currently teaching jazz guitar at the University of Nicosia 
while performing in various projects as a leader and a sideman at venues all over Cyprus, 
Greece, the UK and the Netherlands.)
)
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