ΘΟ∆ΩΡΗΣ
SESSION ΜΟΥΣΙΚΟΣ / ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ PILION SPECIALIST
Το «χαµόγελο», η «δράση», η «εξερεύνηση» και ο «Θοδωρής» είναι συνώνυµες λέξεις!
Άτοµο γεµάτο ενέργεια, πνευµατώδης, επικοινωνιακός, λάτρης της περιπέτειας, µε πάθος
για τη ζωή, θέλει να ζει τα πράγµατα µε ένταση και ταχύτητα, να γνωρίζει συνεχώς κόσµο
και θα τον βρείτε να ταξιδεύει συνέχεια παρέα µε µια κιθάρα, µια φωτογραφική µηχανή και
ένα Laptop…
Λόγω του γρήγορου lifestyle του και του ότι έχει τον ενθουσιασµό να καταπιάνεται µε τα
πάντα, πολλοί φίλοι του τον έχουν ικανό για να γράψει το «Πώς να ζήσετε 100 ζωές σε 1».
Γεννήθηκε στην Αθήνα και από νωρίς διάλεξε τους ήχους της Flamenco κιθάρας να τον
συνοδεύουν στην ηµέρα του, και να σκεπάζουν αυτούς του µποτιλιαρίσµατος της
µεγαλούπολης.
Σπούδασε κλασσική κιθάρα στον ∆. ΦΑΜΠΑ και αργότερα εξερεύνησε µόνος του την ηλεκτρική, η οποία και τελικά έµελλε
να τον «µαγέψει». ∆ιδάσκει, ηχογραφεί και τα βράδια αυτοσχεδιάζει και «παράγει µουσικά τοπία» µε την FENDER του σε
JAZZ-ROCK CLUBS. Έχει παίξει µεταξύ άλλων µε:
• ΠΥΞ-ΛΑΞ
• ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΕΣ
• Μ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ.
Εδώ στην ΚΥΡΑ εκτός του µουσικού, «ηγείται» και του CLUB ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ και είναι
έτοιµος να σας ξεναγήσει ξεκούραστα και µε κουβεντούλα σε διαδροµές που ο ίδιος χάραξε και χρονοµέτρησε στο βουνό.
Αν του ζητήσετε κιόλας πιο «ανεβασµένο» PERSONAL TRAINING πρόγραµµα, θα χαρεί να σας «ξεθεώσει» πολύ
ευχαρίστως! (Έχει ασχοληθεί και µε το στίβο...)
∆ιοικεί και µανατζάρει την ΚΥΡΑ τα τελευταία 5 χρόνια στην Ευρώπη, συµµετέχει στον φυσιολατρικό όµιλο Πηλίου και
είναι σύµβουλος στο ∆ήµο Σηπιάδος για τις πολιτιστικές του εκδηλώσεις.
‘Αν τον ρωτήσετε που βρίσκει χρόνο και ενέργεια για όλα αυτά θα σας απαντήσει ότι είναι φίλος µε τους Κενταύρους εδώ
στο Πήλιο και πίνει µαζί τους το “αθάνατο νερό της νιότης”!
ΑΓΑΠΑΕΙ
Τη φύση, την οικολογία, όλα τα µεγάλα Classic-Rock συγκροτήµατα του 70, το να ξενυχτά µε φίλους µέχρι πρωίας, το
αµφισβητεί συνεχώς την ποιότητα του κρασιού του Νίκου, το di sarrono amaretto (είναι λέει ευχάριστα πικρόγλυκο, όπως
το χιούµορ του), την «ένα µε τη φύση» διδασκαλία του Lao-Ce, το Big Fish του Tim Burton, τη διαφορετικότητα µεταξύ
των ανθρώπων, τις φρέσκιες ιδέες..., να γυµνάζεται πολύ, το να φωτογραφίζει άστητα το... απροσδόκητο µε την Nikon
του.
ΑΠΕΧΘΑΝΕΤΑI
Αυτούς που δεν αφήνουν τον αυθορµητισµό των άλλων να αναπνεύσει στην κοινωνία, τον καθωσπρεπισµό, τις
συµβάσεις, το να κλείνεται µέσα σε τέσσερις τοίχους...
ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΣΤΗΝΕ
Luke Reinhard / The Dice Man.
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑ
Το cherry sunburst πάνω στην αγαπηµένη Fender Stratocaster κιθάρα του.
ΘΑ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΒΓΕΙ ΓΙΑ ΠΟΤΟ ΜΕ
Roberto Benini, Emma Shaplin, Ritchie Blackmore, Anastacia.
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΟΤΟ
Ντόπιο Πηλιορείτικο τσίπουρο (γιατί είναι straight to the point, όπως ο χαρακτήρας του...)
ΖΩ∆ΙΟ
Ζωηρός υπερκινητικός Υδροχόος.

