Αλεξάνδρα Κλάδη
Vital Comments
+
Curriculum Vitae

γεια χαρά!
είμαι η Αλεξάνδρα

σας παραθέτω ζωτικά μου κείμενα και
στοιχεία βιογραφικά, μα καθόλου
γραφικά.
μοιραστείτε το ελεύθερα.
μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου
στο contact@alexandrakladi.com
ή μέσω του www.alexandrakladi.com

1.
λίγα
λόγια
σε 3ο πρόσωπο

Η Αλεξάνδρα είναι εδώ και εκεί. Είναι σε όποια
πέτρα και αν σηκώσεις από κάτω. Τραγουδάει
δυνατά μα και σιγοτραγουδά, στιχάκια που
νομίζεις ότι κοροϊδεύουν. Ή μήπως το κάνουν;
Ναι, τον εαυτό της και τα πάντα. Είναι
αεικίνητη και κάθεται ακίνητη μόνο μπροστά
στη γάτα της. Γράφει τα τραγούδια της στο
αμάξι και στο τρένο, όπως βλέπει τους
ανθρώπους να κινούνται στην κίνηση.
Παρακολουθεί τις ζωές τους στα γραφεία,
στους δρόμους και στα μαγαζιά, στην πόλη
και στην επαρχία - no sex in the city - τους
υποστηρίζει όταν γοητεύονται και τους
στηρίζει όταν απογοητεύονται.
Σαρκάζει και αυτοσαρκάζεται, όχι για να
πονέσει βέβαια – δεν μπορεί να κάνει κακό σε
μυρμήγκι – αλλά για να τσιγκλήσει λίγο, να
περνά η ζωή όμορφα και θαρρετά.

2.
η μουσική
της
γράφει τη
μουσική και
τους στίχους
των τραγουδιών
της, παίζει και
τραγουδά

Η Αλεξάνδρα είναι ένα τζουκ-μποξ μιας
παλιάς εποχής που παίζει όμως τραγούδια
τωρινά, σύγχρονα, χειροπιαστά. Με λόγια
απλά που κρύβουν μια θηλιά και μελωδίες
δουλεμένες ως το μεδούλι.

Τα τραγούδια της έχουν πυρήνα γυναικείο κορώνα - όμως δε ξεχνά πως η
συμπληρωματική μεριά του νομίσματος γράμματα - είναι το αντρικό στοιχείο. Έχει
αναπτύξει έναν δικό της ιδιότυπο τρόπο να
διατυπώνει τις ανθρώπινες σχέσεις.
Βάζει μέτρο στο ρετρό και δίνει ιδιαίτερο
βάρος στις πολυοργανικές και πολυφωνικές
ενορχηστρώσεις. Πλαισιώνεται από μια
ομάδα μουσικών, με τους οποίους παίζει
ζωντανά και ηχογραφεί, που έχουν
προσωπικό τρόπο και στίγμα ως αυτόνομοι
καλλιτέχνες. Τα video που συνοδεύουν τη
μουσική της είναι μέρος του project και
εμποτισμένα με το ίδιο μεράκι και αισθητική.

“
ό,τι υπάρχει γύρω μου και μου
αρέσει, το χρησιμοποιώ στη μουσική
και στα τραγούδια μου

Μετά την κυκλοφορία των cd singles «Στο Κολωνάκι» , «Μαζί για Πάντα» και
«Γύρισε» από την Feelgood Records και τη συνεργασία με το Ρένο
Χαραλαμπίδη στο «Μαγικό νησί» του Βαγγέλη Γερμανού, η Αλεξάνδρα
Κλάδη κάνει το επόμενο βήμα με την κυκλοφορία του LP «ΣΑΜΠΟΥΑΝ» από
τη δική της «Μαγική Πυξίδα».
Τα τραγούδια πραγματεύονται τον έρωτα από
τη γυναικεία σκοπιά. Μπορείς να ακούσεις τις
μελωδίες να ξετρυπώνουν μέσα από τα
ανοιχτά παράθυρα των αυτοκινήτων, στα
ελληνικά νησιά το καλοκαίρι, τα βράδια του
χειμώνα μπροστά στο τζάκι! Είναι τραγούδια
για το ραδιόφωνο.

3.
σαμπουάν
η πρώτη
ολοκληρωμένη
δισκογραφική
δουλειά της

Η τραγουδοποιός εστιάζει με αυθόρμητο
στιχουργικό θάρρος σε σπάνιες πτυχές του
έρωτα που δεν είχαν γίνει τραγούδια μέχρι τώρα.
Μουσικά, κινείται στα όρια της ποπ όταν αυτή
φλερτάρει με την τζαζ. Φυσικά όργανα και
«σφιχτά», δεξιοτεχνικά παιξίματα. Οι μελωδικές
γραμμές μένουν στο αυτί και στο στόμα ενώ
ενορχηστρωτικά ξετυλίγεται ένας πλούσιος
κόσμος.

CD
11 τραγούδια
Αλεξάνδρα Κλάδη
στίχοι, μουσική, & ερμηνεία
παραγωγή Μαγική Πυξίδα

Κυκλοφορεί σε όσα
ακόμα αφοσιωμένα
δισκοπωλεία
και τα ηλεκτρονικά
καταστήματα
iTunes / Spotify /
Google Play / Apple
Music / Deezer

ΣΑΜΠΟΥΑΝ
ακούστε τα
τραγούδια

“
χιούμορ = τραγωδία + χρόνος
(έτσι δεν είναι;)

αυτή την εποχή

 Η Αλεξάνδρα παρουσιάζει το cd Σαμπουάν.
Τραγουδάει τα τραγούδια στα οποία γράφει
στίχους και μουσική, στη συνέχεια τα
ενορχηστρώνει και τέλος τα ηχογραφεί στο
στούντιο κάνοντας την παραγωγή μαζί με
τον έμπιστο συνεργάτη της Δημήτρη
Μπέλλο. Στις ηχογραφήσεις της έχει παίξει τα
πιο πολλά όργανα.

 Γράφει και εκδίδει παιδικά παραμύθια, δες
εδώ για τη «Φλώρα» και εδώ για τον «Κύριο
Τόυ».
 Διδάσκει μουσική στο ωδείο Φ. Νάκας και
είναι υπεύθυνη για την παιδική χορωδία του
ωδείου.
 Έχει ιδρύσει την κίνηση Zero Waste Athens
και υποστηρίζει με θέρμη το μότο των 5R
(Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot)

μουσικοί συνεργάτες

ηλ. κιθάρα & banjo: Αλέξανδρος Καραδήμος
κλασική κιθάρα: Αλέξανδρος Κρητικός
τρομπόνι: Χρήστος Σπηλιόπουλος
τρομπέτα: Γιώργος Καλτσούνης
κλαρινέτο: Κώστας Ιωαννίδης
τύμπανα: Παύλος Λογαράς
κοντραμπάσο: Στάθης Παρασκευόπουλος
& Πέτρος Κλαμπάνης

ηλεκτρικό μπάσο: Παύλος Μαραγκός
& Κώστας Κλάγκος
βιολί: Νεφέλη Λιούτα
πιάνο: Σπύρος Μάνεσης
πλήκτρα, loops: Δημήτρης Μπέλλος
Η Αλεξάνδρα τραγουδά και παίζει πιάνο, γιουκαλίλι,
κιθάρα, ακορντεόν, μαντολίνο, κρουστά και μελόντικα
video: Θένια Κουρέλη (www.thenia.gr)

παγκόσμια περιοδεία

Ζάκυνθος

(χιούμορ)

contact & info

site

facebook

youtube

twitter

instagram

pinterest

Το προσωπικό της site όπου ο
επισκέπτης μπορεί να διαβάσει το
βιογραφικό της, τις συνεντεύξεις,
για τα βιβλία που έχει γράψει και
γενικά να συνθέσει το πάζλ της
προσωπικότητάς της.
Αν κάποιος θέλει μπορεί να της
στείλει e-mail και αυτή θα το
διαβάσει.

Τα «κελαϊδίσματα» της σε 140
χαρακτήρες στο δημοφιλές
μέσο.

Η πιο «προσωπική» επικοινωνία
με καθημερινές αναρτήσεις και
post που της αρέσουν.
Επίσης διαχειρίζεται τη σελίδα του
Zero Waste Athens με νέα και
πληροφορίες για την οικολογία.

Μια προσεκτική ματιά στις
φωτογραφίες και το στυλ της
Αλεξάνδρας!

Το κανάλι της Αλεξάνδρας με
όλα τα video από το υλικό της.

Βάλτε μια πινέζα σε οτιδήποτε
σας αφορά.

blog

Έχει και blog !!! (τώρα τι να πω)

ΣΑΜΠΟΥΑΝ

11 Μαΐου 2017
κυκλοφορεί σε όσα ακόμα
αφοσιωμένα δισκοπωλεία
και τα ηλεκτρονικά καταστήματα
iTunes / Spotify / Google Play / Apple Music / Deezer

ευχαριστώ
θα χαρώ να προωθήσετε
τη μουσική και το υλικό.

