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ΠΟΤΔΕ 
Η Κατερίνα Βαφειάδου γεννικθκε ςτθ Θεςςαλονίκθ. 
ε μικρι θλικία ξεκίνθςε μακιματα Κικάρασ 
Πιρε Δίπλωμα με βακμό Άριςτα Παμψθφεί και Βραβείο από το Ελλθνικό Ωδείο τθσ Ακινασ. 
υμπλθρϊνει τισ ςπουδζσ τθσ  με τον κακθγθτι του Real Concervatorio Superior τθσ Μαδρίτθσ 
 Jose Luis Rodrigo. 
Ολοκλθρϊνει ςτο Ελλθνικό Ωδείο, Ανϊτερα Θεωρθτικά: 
Πτυχίο Αρμονίασ, Αντίςτιξθσ, Φοφγκασ, Ενοργάνωςθσ , Δίπλωμα φνκεςθσ  (Άριςτα Παμψθφεί) 
και Διεφκυνςθ Ορχιςτρασ. 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 
Ζχει δϊςει πολλά ατομικά ρεςιτάλ κικάρασ ςτθν επαρχία και τθν Ακινα: 
Παρναςςόσ, Ιςπανικι Πρεςβεία,  Πνευματικό Κζντρο Διμου Ακθναίων, Κρυςτάλλεια 1996, 
Θζατρο «ΠΑΛΛΑ», Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο (ςυμπράττει ωσ ςολίςτ με τθν Ορχιςτρα 
του Εκνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου), Πανεπιςτιμιο Πειραιά, Δθμοτικό κζατρο Πειραιά, 
όπου όλεσ οι ειςπράξεισ διατζκθκαν ςτο Παιδικό Χωριό SOS. 
 
υμμετζχει ωσ ςολίςτ ςε διάφορεσ καλλιτεχνικζσ εκδθλϊςεισ όπωσ: 
Παρουςίαςθ τθσ ποιθτικισ ςυλλογισ «Εξφψωςισ»  (5 Απριλίου 1995), «Η Μινισ του Οδυςςζα» 
ςτο κζατρο Μετροπόλιταν, υνζδρια Ιατρικισ ςτθν Κριτθ (Ιοφλιοσ 1997), ςτο Λονδίνο 
(Μάρτιοσ 1998), ςτο Γαλλικό Ινςτιτοφτο, ςτα «Ερμουπόλεια» φρου (Ιοφλιοσ 2003) και ςτο 
Δθμοτικό κζατρο Λάρνακασ (Οκτϊβριοσ 2005) και παράλλθλα παραδίδει ςεμινάρια Κλαςςικισ 
Κικάρασ . 
 
Σο 2007 παίηει με τθν ορχιςτρα «Sinfonietta»  Ακθνϊν το κοντςζρτο του M.Giuliani  ςτθ 
αίκουςα Παρναςςόσ. 
 
Ζχει εμφανιςτεί ςτθν κρατικι τθλεόραςθ ςτισ «Μουςικζσ Παρουςίεσ»  και ζχει ερμθνεφςει 
ζργα για κικάρα ςτο ραδιόφωνο. 
 
Σο 1996 δθμιουργεί και διευκφνει τθν Ορχιςτρα του Ελλθνικοφ Ωδείου με τίτλο «Εν Χορδαίσ 
και Οργάνοισ». 
Η Ορχιςτρα εμφανίηεται με επιτυχία ςτθν αίκουςα «ΠΑΛΛΑ» (Μάιοσ 1998), ςτθν αίκουςα 
«Αντϊνθσ Σρίτςθσ» (1999), Γαλλικό Ινςτιτοφτο (Μάρτιοσ 2000) παρουςιάηοντασ ζργα Ελλινων 
και ξζνων ςυνκετϊν , διαςκευζσ και ενορχθςτρϊςεισ που ζχουν γίνει από τθν ίδια, εφ'όςον 
δεν υπάρχουν αυκεντικά ζργα γραμμζνα για τζτοιο ςφνολο. 
 



Σο 2009 εμφανίηεται ςτο Τπουργείο Τγείασ (Μαροφςι) ενορχθςτρϊνει και διευκφνει 30μελι 
ορχιςτρα και 20μελι χορωδία όπου ςυμμετζχουν Μουςικοί τθσ ΚΟΑ και ΕΡΣ. 
 
Σο 2011-2012 ζχει τθν Καλλιτεχνικι Επιμζλεια ςτα «Κυριακάτικα Απογεφματα με Κλαςςικι 
Μουςικι ςτο Half Note». 
 
Σον επτζμβριο του 2013 οργανϊνει και επιμελείται ςτο κζατρο Badminton τθν Παράςταςθ 
«Ζλλθνεσ υνκζτεσ -  Ζνασ Αιϊνασ Μουςικι»,  όπου διευκφνει το ςφνολο  «Εν Χορδαίσ και 
Οργάνοισ» και 40μελι Χορωδία.  
 
 
ΤΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ/ΕΚΔΟΕΙ 
Σο 1990 κυκλοφόρθςε το πρϊτο τθσ βιβλίο τθσ «Η Διδαςκαλία τθσ Κικάρασ» με μεγάλθ 
επιτυχία κι αργότερα ακολοφκθςαν άλλα δφο  με τίτλο «Ρεπερτόριο για τθν Κατωτζρα χολι 
τθσ Κικάρασ»  και «Ρεπερτόριο για τθ Μζςθ και Ανωτζρα χολι τθσ Κικάρασ».  
ε ςυνεργαςία με τον μουςικό οίκο «Φ. ΝΑΚΑ» εκδίδει το 2008 άλλα δφο βιβλία: «Σα πρϊτα 
Χρόνια τθσ Κικάρασ»  και  «Σαξίδι ςτθν Κικαροχϊρα»,  εικονογραφθμζνο βιβλίο-παραμφκι, 
που απευκφνεται ςε παιδιά μικρισ θλικίασ. 
 
ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΜΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
Η μεγάλθ τθσ αγάπθ για τον J.S. Bach τθν οδιγθςε ϊςτε να μελετιςει αυτόγραφα χειρόγραφα 
από τον Johan Goffried Walter (Βερολίνο βιβλιοκικθ του Κράτουσ), Johan Philippe Kirnberg 
(μακθτι του Bach ςτο Βερολίνο) και να αςχολθκεί με τθν μεταγραφι και δακτυλοκεςία για 
ζνα καλφτερο ακουςτικό αποτζλεςμα προςεγγίηοντασ πειςτικότερα το άκουςμα τθσ εποχισ 
εκείνθσ. 
 
 
ιμερα, εκτόσ από τα ςεμινάρια και τα ρεςιτάλ τθσ είναι κακθγιτρια Κικάρασ και Ζφοροσ ςτο 
Ελλθνικό Ωδείο και Καλλιτεχνικι Διευκφντρια ςτο Ωδείο Μορφζσ (Λουτράκι). 
   
 
 
 
 
 


