
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΕΡΤΟΣ 

Ο Γηάλλεο Σζέξηνο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1984. Ξεθίλεζε λ΄ αζρνιείηαη κε ηελ κνπζηθή 

ζε ειηθία 6 εηώλ, ζπνύδαζε ζεσξεηηθά θαη πηάλν ζην Διιεληθό σδείν κε ηελ Μαξία Σζέληνπ 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζην Δζληθό σδείν κε δαζθάια ηελ Λέλα Γεσξγαιή θαη είλαη 

δηπισκαηνύρνο ζην πηάλν κε άξηζηα από ην Δζληθό σδείν. πνύδαζε ζην Σκήκα Μνπζηθώλ 

πνπδώλ ηνπ εζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ . 

Σν 1999 ζε ειηθία 15 εηώλ ζπκκεηέρεη σο πηαλίζηαο ζηνλ δίζθν " Σν κεξαθιήδηθν πνπιί " κε 

ηνλ Μπάκπε Σζέξην. 

Ξεθίλεζε επαγγεικαηηθά σο κνπζηθόο (πηάλν-αθνξληεόλ) από ην 2002 κε ηελ νξρήζηξα ηνπ 

Μπάκπε Σζέξηνπ θαη έθηνηε έρεη ζπλεξγαζηεί κε ηνπο Θαλάζε Πνιπθαλδξηώηε,Γηώηα 

Νέγθα, Γιπθεξία, Πέηξν Βαγηόπνπιν, Λίλν Κόθνην, Δηξήλε Σνπκπάθε, Παληειή 

Θαιαζζηλό,  Γηνλύζε Σζαθλή, Γεξάζηκν Αλδξεάην, Φσηεηλή Βειεζηώηνπ, Γεκήηξε Μπάζε, 

Εσή Παπαδνπνύινπ, ΡίηαΑλησλνπνύινπ, Χξήζην Κσλζηαληίλνπ θ.α. 

Σν 2008 ζπκκεηείρε ζηελ ζπλαπιία - αθηέξσκα ζηνλ Μηράιε νπγηνύι ζην Ζξώδεην κε 

ηίηιν «... Καη ν κήλαο έρεη ελληά!...» σο πηαλίζηαο θαη σο ελνξρεζηξσηήο κε καέζηξν ηνλ 

Γηώξγν Νηάξρν κε ηνπο Μπάκπε Σζέξην, Μαλώιε Μεηζηά, Διέλε Γήκνπ, Νάληηα 

Καξαγηάλλε, Ναηάζζα Μπνθίιηνπ, Λνπθηαλό Κειαεδόλε, πύξν Παπαδόπνπιν, Ζιία 

Λνγνζέηε. 

Σν 2012 ππεξεηώληαο ηε ζηξαηησηηθή ζεηεία ζην Πνιεκηθό Ναπηηθό, ζπκκεηείρε σο 

κνπζηθόο ζε πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο, ζπλαπιίεο θαη ερνγξαθήζεηο κε ηελ Μπάληα ηνπ 

Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ. 

Από ην 2013 ζπλεξγάδεηαη κε ηελ νξρήζηξα πνηθίιεο κνπζηθήο ηεο έλσζεο Δπηαλεζίσλ 

Διιάδνο σο κνπζηθόο, βνεζόο καέζηξνπ θαη ελνξρεζηξσηήο κε δηεπζπληή νξρήζηξαο ηνλ 

καέζηξν Παλαγή Μπαξκπάηε κε ζνιίζη ηνπο Αληώλε Κνξσλαίν,Διέλε Βνπδνπξάθε, 

Παληειή Κνληό. 

Σo 2013 μεθηλάεη ε ζπλεξγαζία κε ηελ Οξρήζηξα Δζηνπδηαληίλα Νέαο Ησλίαο Βόινπ ππό ηελ 

δηεύζπλζε ηνπ Αληξέα Καηζηγηάλλε, ζπκκεηέρνληαο ζε ζεηξά ζπλαπιηώλ αιιά θαη ζηνλ 

ρώξν ηεο δηζθνγξαθίαο. 

Σν 2014 ζπκκεηείρε σο πηαλίζηαο ζηελ ζπλαπιία – αθηέξσκα ζηνλ Βαζίιε Σζηηζάλε ζην 

Ζξώδεην κε ηίηιν «Σί ζήκεξα, ηί αύξην, ηί ηώξα» κε ηελ Διεπζεξία Αξβαληηάθε θαη ηνπο 

ηακάηε Κξανπλάθε θαη ηελ Οπηζζνδξνκηθή Κνκπαλία. 

Από ην 2014 έσο 2017 ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Δζηνπδηαληίλα Νέαο 

Ησλίαο Βόινπ ζπκκεηέρεη σο κνπζηθόο ζηε ζεαηξηθή παξάζηαζε ηεο Μηκήο Νηελίζε 

«κύξλε κνπ αγαπεκέλε» κε ηνπο Κώζηα Βνπηζά, Σάζν Χαιθηά, Σάζν Ννύζηα, Χξηζηίλα 

Αιεμαληάλ, Μηράιε Μεηξνύζε, Κξαηεξό Καηζνύιε θ.α. 

Από ην 2014 ζπκκεηέρεη σο κνπζηθόο (πηάλν- αθνξληεόλ) ζην project κε ηίηιν ORIENT 

EXPRESS πνπ επηκειείηαη ν Κπξηάθνο Γθνπβέληαο, ηνλ πηαλίζηα θαη δεκηνπξγό Μάξην 



ηξόθαιε θαη ηνπο "Bηνιηζηέο ηεο ζηέγεο ηνπ θόζκνπ" ππό ηελ δηεύζπλζε ηνπ Κπξηάθνπ 

Γθνπβέληα. 

Από ην 2014 αζρνιείηαη επαγγεικαηηθά κε ηελ ερνιεςία ζε ζηνύληην ερνγξαθήζεσλ θαη ηηο 

κνπζηθέο παξαγσγέο θαη εθδόζεηο. 

ην ρώξν ηεο δηζθνγξαθίαο ζπκκεηέρεη σο κνπζηθόο θαη ελνξρεζηξσηήο ζε ερνγξαθήζεηο κε 

ηνπο Γηώξγν Παπαδάθε, Μπάκπε Σζέξην, Αλδξέα Καηζηγηάλλε, Γηώξγν Νηαιάξα, Γιπθεξία, 

Κώζηα Μαθεδόλα, Άιθεζηηο Πξσηνςάιηε, Γηώηα Νέγθα, Νάληηα Καξαγηάλλε, Παληειή 

Θαιαζζηλό, Φίιηππν Πιαθηα, νθία Παπάδνγινπ, Αξεηή Κεηηκέ, Φίιηππν Πιηάηζηθα θ.α. 


