YOTA “BARON”

Η Yota “Baron” (Γιώτα Ηρωίδου), γεννήθηκε στις

Έχει συνεργαστεί με γνωστούς Έλληνες και Ισπανούς

Σέρρες. Τα ακούσματα και οι επιρροές της από

χορευτές και μουσικούς flamenco σε παραστάσεις και

μικρή ηλικία περιελάμβαναν από παραδοσιακή και

φεστιβάλ στην Ελλάδα, την Τουρκία και τη Γερμανία.

λαϊκή μουσική μέχρι εκκλησιαστική μουσική αφού

Το 2013 ηχογράφησε μαζί με τον διεθνούς φήμης

η μισή της οικογένεια υπήρξε οικογένεια μουσικών

πιανίστα Σάμι Αμίρις ένα νανούρισμα flamenco

που έπαιζε στην ύπαιθρο (πανηγύρια) και έπειτα

για να το δωρίσει στην αδελφική της φίλη Ηλέκτρα

μεγάλωσε σε ίδρυμα θηλέων στο οποίο διδάχθηκε

Χρυσάνθου που μόλις είχε γεννήσει τον γιο της.

Βυζαντινή Μουσική. Σπούδασε Λογιστική στο ΤΕΙ
Αθήνας και εργάστηκε ως λογίστρια για πολλά χρόνια.

Mε τη βοήθεια φίλων και της χορωδίας «Los
gatos negros”, από το 2010 διοργανώνει τη

Το 2000 ξεκίνησε χορό flamenco στη σχολή της

Zambomba

Ντιάνας Θεοδωρίδου στην Αθήνα και αργότερα

χριστουγεννιάτικη

συνέχισε τις σπουδές της επάνω στον χορό

Έλληνες μουσικούς και χορευτές flamenco από

στη

όλη την Ελλάδα για να βοηθηθούν μέσα από

σχολή

Estrella.

Παρακολούθησε

επιπλέον

μαθήματα με γνωστούς και μη maestros του

αυτή

την

Flamenca

(www.zambomba.gr),

γιορτή

προσπάθεια

που

ιδρύματα

μια

συγκεντρώνει

με

παιδιά.

είδους όπως Israel Galvan, Javier Baron, Rosario
Toledo, Mercedes Ruiz, Blanca del Rey, Joaquin

Συνεχίζει να παίρνει μαθήματα από μεγάλους

Grilo, Leonor Leal σε Ελλάδα και Ισπανία. Ξεκίνησε

τραγουδιστές flamenco, να δημιουργεί τα δικά

να μελετάει τραγούδι flamenco από το 2004, με

της projects, να ψάχνει τη σχέση ανάμεσα στις

σκοπό να κατανοήσει καλύτερα και σε βάθος την

διαφορετικού είδους μουσικές, να γράφει στίχους

επικοινωνία μεταξύ τραγουδιού-μουσικής και χορού.

για τα τραγούδια της και να συνεργάζεται με
ωραίους ανθρώπους και σπουδαίους καλλιτέχνες.

Διδάχτηκε τραγούδι flamenco από γνωστούς και
μη τραγουδιστές του είδους στα ταξίδια της στο

Είναι μητέρα του Χαράλαμπου που της δίνει όλη

Jerez και τη Σεβίλλη. Από το 2007 ξεκίνησε να

την έμπνευση και τη δύναμη για να προχωρήσει πιο

τραγουδάει επαγγελματικά για χορό flamenco και

πέρα.

ήταν η χρονιά που γνώρισε τον σπουδαίο χορευτή
flamenco Andres Marin, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό
ρόλο στον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε έκτοτε
το τραγούδι flamenco. Από το 2010 παραδίδει
μαθήματα τραγουδιού σε χορευτές, τραγουδιστές
και ερασιτέχνες του είδους σε διάφορες σχολές ανά
την Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑ

Jerez de la Frontera / Andalucia

Αθήνα

Τραγούδι Flamenco:

Studio Playground,

Eva Rubicci,

Σχολή χορού Χώρος,

Mercedes Cortes,

Σχολή χορού flamenco La Arachi Kali,

Mati Gomez,

Σχολή χορού flamenco Plaza de Baile,

Jose Anillo

Σχολή χορού flamenco De palo y madera

Σεβίλλη / Andalucia

ΣΠΙΤΙ bar & jazz point:
“Dame Limones” και “Que me quiten lo bailao”.

Τραγούδι Flamenco:

Κύκλοι σεμιναρίων σχεδιασμένοι από τη Yota

Jeromo Segura,

Baron.

Rafael de Utrera,

Κιθάρα: Πάνος Καρτίμπελης.

Rosa Clavijo

Αθήνα
Τραγούδι Flamenco:

Studio Κρουστών Πangaia:
Τακτικά μαθήματα “cante y toque” για μουσικούς,
τραγουδιστές και χορευτές με το κιθαρίστα
flamenco Πάνο Καρτίμπελη.

David Lagos,
Sara Salado,
Carmen Molina,

Θεσσαλονίκη

Vicente Gelo,

Studio Flamenco Pellizco

Juan Granados

Σεμινάρια τραγουδιού flamenco για χορευτές.

Ρυθμός:
Γιάννης Παπαγιαννούλης
Θεωρία / ρυθμός και προσέγγιση του flamenco:
Torombo

Κύπρος
Σχολή χορού Φιλίππας Στυλιανούδη / Λεμεσσός
“Bulerias para fiesta”, μάθημα σχεδιασμένο από τη
Yota Baron

Παραδοσιακό τραγούδι:
Μάρθα Μαυροειδή

Γερμανία

Βυζαντινή μουσική:

Studio Flamenco “La Martina” / Dortmund

Λάμπρος Κωνσταντινίδης

“Que me quiten lo bailao”.
Μάθημα σχεδιασμένο από τη Yota Baron.
Laboratorio de la guitarra flamenco / Bochum
“Bulerias para fiesta”.
Μάθημα σχεδιασμένο από τη Yota Baron.
Κιθάρα: Cris Lopez.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Compañia de Marco Vargas y Chloe Brule

Grupo flamenco “Cadenas”

Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη / Ιωάννινα / Καβάλα

Σάμι Αμίρις / πιανίστας

Ομάδα χορού +ritmo (Χριστίνα Καρπούζου)

Συμμετοχή σε ηχογράφηση

Manuel Cazas / κιθαρίστας
Tablao flamenco / Αθήνα

ΚΡΟΤΑΛΑ / μουσικό σύνολο κρουστών
Αθήνα

Irene la Sentio / χορεύτρια flamenco
Αθήνα

Ομάδα “De todas Formas” /
Ομάδα μουσικής και χορού flamenco
Σταθερή συνεργάτης. Αθήνα / Βέροια

Marcos Jimenez / χορευτής flamenco
Αθήνα / Κύπρος

Adolfo Vega / χορευτής flamenco
Αθήνα

Rafael Cortes / κιθαρίστας flamenco
Γερμανία

Zabel ensemble / μουσικό σύνολο
Κωνσταντινούπολη

“Ronda al Alba” /
Ομάδα μουσικής και χορού flamenco
Αθήνα

Σωκράτης Μαστροδήμος / κιθαρίστας
Αθήνα

“Fuera de” / Ομάδα χορού flamenco
(Γ.Πεκλάρη – Η. Χρυσάνθου)
Αθήνα / Άρτα / Κύπρος

Σταθερή συνεργάτης του σχήματος / Αθήνα.

Oμάδα σύγχρονου χορού “ ‘Ελδωρ “
Συμμετοχή σε παράσταση της ομάδας για το
Σωματείο Ελλήνων Χορογράφων

Moca Nek / τραγουδιστής ραπ regae
Συμμετοχή στον δίσκο «Μέρες καλές»

Συνεργασίες σε παραστάσεις σχολών
flamenco στην Ελλάδα
La arrachi Cali, Estrella, Pellizco,
Studio flamenco + Κρουστών Taconeo,
Studio Playground, De palo y Madera,
Σχολή χορού Στέλλας Παππά,
Σχολή χορού Βάσιας Τσοειδάκη,
Σχολή χορού Φωκά Ευαγγελινού

Συνεργασίες με κιθαρίστες flamenco
Σπύρος Καρβέλλας, Δημήτρης Κουκουλιτάκης,
Roland Hoffmann, Πάνος Καρτίμπελης,
Γιώργος Καυγάς, Κοσμάς Δαμιανίδης,
Κώστας Τσουμάνης, Alejandro Chacon,
Γιώργος Βαλίρης, Κώστας Βαρουτσής,
Cris Lopez, David Rey Delgado

Συνεργασίες σε tablao με τους χορευτές
Γιώτα Πεκλάρη, Φανή Δεμέστιχα,
Κλειώ Δερτιλλή, Ηλέκτρα Χρυσάνθου,
Φλώρα Τουκαλά, Νιόβη Μπένου,
Αργυρώ Τσάπου, Σοφία Κιορπέ,
Δήμητρα Καραγιάννη, Ισαβέλλα Γαλαίου,
Seda Karayilan, Θέτις Μισσίου,
Μαρία Μανδραγού, Γιώργος Κυρκιλλής,
Carmen Lopez

PROJECTS

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Zambomba Flamenca

www.yotabaron.com

Xριστουγεννιάτικη παράσταση που βασίζεται

hola@yotabaron.com

σε κάλαντα flamenco (Villancicos) με σκοπό
την ενίσχυση φορέων που ασχολούνται με
τα παιδιά.Συμμετέχουν χορευτές από όλη
την Ελλάδα, μουσικοί flamenco και μη αλλά
και η flamenco χορωδία “Los gatos Negros”.
Website: www.zambomba.gr

Solo Flamenco
Μουσικοχορευτική παράσταση με βάση το
παραδοσιακό flamenco και εναλλασσόμενους
συντελεστές.

Latino Mediterraneo
Παράσταση με μουσικές από τη Λατινική Αμερική
Συντελεστές:
Τραγούδι: Martha Moreleon, Yota “Baron”
Πιάνο: Μάριος Στρόφαλης

Silencio banda
Μουσικοχορευτικό project που βασίζεται τόσο σε
κλασικά κομμάτια flamenco αλλά και σε mainstream
μουσική, ιδωμένα από μια jazz-flamenco ματιά.
Συντελεστές:
Τραγούδι: Yota “Baron”: Vocals
Πιάνο: Μάρκος Χαϊδεμένος: πιάνο
Ηλεκτρικό Μπάσο: Παναγιώτης Μπουραζάνης
Σαξόφωνο: Sam Marlieri
Κρουστά: Γιάννης Παπαγιαννούλης
Χορός: Πηνελόπη Κοκκίνου

