Ο Νηθόιανο Κνηξνθόεο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα. πνύδαζε
ζην Παλεπηζηήκην Μνπζηθήο θαη Γξάκαηνο ηνπ Graz,
«Γηεύζπλζε
Φσλεηηθώλ
πλόισλ»,
«Σξαγνύδη»,
«ύλζεζε» θαη «Γηεύζπλζε Οξρήζηξαο», θαη ζπλέρηζε
ηειεηώλνληαο ηηο κεηαπηπρηαθέο ηνπ ζπνπδέο(masters) ην
1994. Τπήξμε θαζ΄ όιε ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπ,
ελαιιάμ, ππόηξνθνο ηεο πόιεο ηνπ Graz, ηνπ Τπνπξγείνπ
Δπηζηεκώλ θαη Έξεπλαο ηεο Απζηξίαο, θαη ηνπ
Κνηλσθεινύο Ηδξύκαηνο Α..Ωλάζεο. Σν 1994, ίδξπζε ην
κνπζηθό
ζύλνιν
“ΠνιπΦσλία”
(http://www.oocities.org/polyphonia). Από ηόηε έρεη δώζεη
πνιπάξηζκεο ζπλαπιίεο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό.
Έρεη ζπλεξγαζζεί σο δηεπζπληήο θσλεηηθώλ ζπλόισλ, κε ηα κεγαιύηεξα σδεία ηεο
Αζήλαο. Έρεη δώζεη ζπλαπιίεο επαλεηιεκκέλα ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ, ζην
Γ΄ Πξόγξακκα ηεο Διιεληθήο Ραδηνθσλίαο σο δηεπζπληήο κνπζηθώλ ζπλόισλ, θαη
έρεη ερνγξαθήζεη δύν CD, αλαγελλεζηαθήο κνπζηθεο κε ηελ εηαηξεία Fm Records, ηα
νπνία έηπραλ ζεηηθόηαησλ θξηηηθώλ από ηνλ ειιεληθό θαη δηεζλή ηύπν
www.youtube.com/watch. Έρεη επίζεο ζπλζέζεη κνπζηθή γηα κηθξά θαη κεγάια
κνπζηθά ζύλνια. Έξγα ηνπ έρνπλ εθδνζεί από ηελ Ηεξά Μνλή Κνπηινπκνπζίνπ ηνπ
Αγίνπ όξνπο, ζην πιαίζην αθηεξώκαηνο ζην Γ.νισκό ππό ηελ θαιιηηερληθή
επηκέιεηα ηεο ηξαγσδνύ θαο Α.πλνδηλνύ koutloumous.com/Athos/
Tν 1999 κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Τπ.Παηδείαο, δηεηέιεζε δηεπζπληήο ηεο παηδηθήο
ρνξσδίαο ηνπ Μνπζηθνύ Γπκλαζίνπ ηεο Παιιήλεο κε ηελ νπνία έιαβε κέξνο ζε
πιήζνο ζεκαληηθώλ εθδειώζεσλ θαη από ην ίδην έηνο έσο ζήκεξα, είλαη δηεπζπληήο
ζπνπδώλ, ηνπ Ωδείνπ-Κέληξνπ Μνπζηθώλ πνπδώλ «ΖΥΟΜΟΡΦΔ» δηδάζθνληαο
παξάιιεια αλώηεξα ζεσξεηηθά θαη ηξαγνύδη. Σελ ίδηα ρξνληά ήηαλ ππνςήθηνο
βξάβεπζεο γηα ηελ δξαζηεξηόηεηά ηνπ, από ηελ Έλσζε Διιήλσλ Μνπζηθώλ θαη
Θεαηξηθώλ Κξηηηθώλ. Τπήξμε κέινο ηεο θεληξηθήο επηηξνπήο ηνπ Παλειιελίνπ
Γηαγσληζκνύ ρνιηθώλ Υνξσδηώλ από ηελ αξρή δεκηνπξγίαο ηνπ ζεζκνύ, γηα έμη
ρξόληα. Γίδαμε ζην ηκήκα Μνπζηθώλ πνπδώλ ηεο ρνιήο Καιώλ Σερλώλ ηνπ
Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο από ην 2007 έσο ην 2010 Γηεύζπλζε
Φσλεηηθώλ πλόισλ.Από ην 2010 ήηαλ ππνςήθηνο δηδάθηνξαο ηνπ ηδίνπ ηκήκαηνο
θαη ηδξπηηθό κέινο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ηνπ "Κέληξνπ Φσλήο θαη Καηάπνζεο
Αζελώλ", ζηελ νπνία ζπκκεηείρε σο Δθπαηδεπηήο Φσλήο έσο ηελ δηαθνπή ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ιόγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο ην 2015. Από ην 2015 έσο ζήκεξα
ζπκκεηέρεη ζηελ δηάδνρε επηζηεκνληθή νκάδα θσλήο, κε κέιε ηεο νπνίαο ζπκκεηείρε
ζην 12ν Γηεζλέο πλέδξην Φσλήο ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2016 ζην Salzburg ηεο
Απζηξίαο.
To 2005 ήηαλ θαιιηηερληθόο ππεύζπλνο θαη ζπλδηνξγαλσηήο ηνπ θύθινπ "ΗΔΡΔ
ΜΟΤΗΚΔ"
πνπ έγηλε ζην "Βπδαληηλό & Υξηζηηαληθό Μνπζείν
Αζελώλ"www.youtube.com/watch www.youtube.com/watch
Σνλ Απξίιην ηνπ 2011 έιαβε κέξνο ζηελ ζπλαπιία πνπ δηνξγαλώζεθε από ην Κέληξν
Φσλήο θαη Καηάπνζεο Αζελώλ, σο δηεπζπληήο ηεο επαγγεικαηηθήο ρνξσδίαο
"ΠνιπΦσλία",
ζην
"Requiem"
ηνπ
W.A.Mozart. www.youtube.com/watch www.youtube.com/watch

Σνλ Οθηώβξην ηνπ 2011 θπθινθόξεζε ην πξώην βηβιίν ηνπ από κηα ζεηξά
παξακπζηώλ κε κνπζηθή, γηα παηδηά ειηθηώλ από 5 έσο 9 εηώλ, από ηηο εθδόζεηο
"Μηλσαο" www.minoas.gr/author-542.kids.minoas
Σνλ Οθηώβξην ηνπ 2014 θπθινθόξηζε ην δεύηεξν βηβιίν ηεο ζεηξάο παξακπζηώλ γηα
παηδηά 5-9 εηώλ, κε ηίηιν "Ενύγθια 2"
Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2015 δηεύζπλε ην Μνπζηθό ύλνιν "ΠΟΛΤΦΩΝΗΑ" ζην
Οξαηόξην "Μεζζίαο" ηνπ G.F.Haendel γηα ρνξσδία νξρήζηξα θαη ζνιίζηεο κε κεγάιε
επηηπρία θαη ζεηηθόηεο θξηηηθέο, ελώ ην 2016 δηεύζπλε ηε Υνξσδία ηεο ΔΡΣ
πξνεηνηκάδνληαο ηελ γηα ηηο δύν παξαγσγέο ηνπ Φεζηηβάι Αζελώλ ζηα Carmina
Burana θαη ηελ 9ε πκθσλία ηνπ Beethoven ζην Ζξώδεην κε εμαηξεηηθή
επηηπρία. http://kotrokois.gr/index.php/el/news

