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Press release in English follows: 
 
 

Τραγούδια Τσιγγάνων 
με την Ατύς 

 
Κυπριακό Οινομουσείο 

Παρασκευή, 27  Ιουλίου, 2018 | Ώρα: 20:30 | Είσοδος: €10.00 

Πληροφορίες και Κρατήσεις: 00357 25873808 ή orchestra@cypruswinemuseum.com 
https://www.cypruswinemuseum.com/atys-sings-gypsy-july/ 

https://www.facebook.com/events/960906270758928/ 
 
Τραγούδια τσιγγάνων της περιοχής της Μεσογείου, της Ανατολικής Ευρώπης και 
των Βαλκανίων θα παρουσιάσουν η τραγουδίστρια Ατύς και ο μουσικοσυνθέτης- 
ερμηνευτής Λάρκος Λάρκου, ο οποίος ανέλαβε τις ενορχηστρώσεις. Η Ατύς 
ξεκίνησε την καριέρα της διασκευάζοντας  και ερμηνεύοντας τραγούδια των 
τσιγγάνων, σε φεστιβάλ της Νότιας Γαλλίας. Τραγουδά άπταιστα σε δεκαέξι (16) 
διαφορετικές γλώσσες και διαλέκτους.  
 
Το δεύτερο μέρος του προγράμματος εμπλουτίζεται από τραγούδια του κόσμου 
(παραδοσιακά, ανώνυμα ή «έντεχνα»), που παρουσιάζονται στο ίδιο 
«τσιγγάνικο» ύφος. Συνοδοιπόροι οι μουσικοί Ελεονώρα Ρούσου και Όμηρος 
Ανδρέου. 
 
Η τραγουδίστρια Ατύς γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το 1982. Τραγουδά σε πολλές 
γλώσσες (γαλλικά, αγγλικά, ρωσικά, ισπανικά, σερβικά, ρουμάνικα, βουλγάρικα, 
ελληνικά, τούρκικα κ.ά.) με αφοσίωση σε τραγούδια τσιγγάνων και ταγκό. 
Σπούδασε επίσης κλασικό βιολί. Για 10 χρόνια (2003-2013) έκανε εμφανίσεις σε 
φεστιβάλ και συναυλίες στη Νότια Γαλλία, όπως στο «Château au concert de 
Perdiguier», «Nîmes Festival de musique», «Perpignan festival», «Toulouse 
festival» και «Chateau de cassan». Συνεργάστηκε με τα συγκροτήματα «Complot 
Eminent Tzigane» και “QuaiJazz” και δημιούργησε  το ντουέτο «Atys Duo». Το 
2014 επέστρεψε στην Κύπρο, όπου παντρεύτηκε και συνεργάζεται καλλιτεχνικά 
με τον συνθέτη και ερμηνευτή Λάρκο Λάρκου.  
 



Ερμηνεύουν: 
Ατύς: τραγούδι 
Λάρκος Λάρκου: κιθάρα, λαούτο, μαντόλα 
Ελεονώρα Ρούσου: φλάουτο, μελόντικα 
Όμηρος Ανδρέου: κοντραμπάσο 
 
 

ATYS SINGS GYPSY 
Orchestration: Larkos Larkou 

 
Friday, July 27th, 2018 | Starts: 20:30 | Ticket: €10.00 

Information: 00357 25873808 or orchestra@cypruswinemuseum.com 
https://www.cypruswinemuseum.com/atys-sings-gypsy-july/ 

https://www.facebook.com/events/960906270758928/ 
 

 
Songs of gypsies from the region of the Mediterranean, Eastern Europe and the 
Balkans will be presented by the singer Atys and the music composer-performer 
Larkos Larkos, who took over the orchestrations. Atys started her career by 
adapting and interpreting gypsy songs at festivals in southern France. She sings 
fluently in sixteen (16) different languages and dialects. 
 
The second part of the program is enriched by songs of the world (traditional, 
anonymous and other compositions), presented in the same "gypsy" style. Fellow 
travelers are the musicians Eleonora Rousou and Omiros Andreou. 
 
Singer Atys was born in Famagusta in 1982. She sings in many languages 
(French, English, Russian, Spanish, Serbian, Romanian, Bulgarian, Greek, 
Turkish etc) with specialization to gypsy and tango songs. She also studied 
classical violin. For 10 years (2003-2013), she has performed in festivals and 
concerts in Southern France, such as the «Château au concert de Perdiguier», 
«Nîmes Festival de musique», «Perpignan festival», «Toulouse festival» and 
«Chateau de cassan».  She collaborated with the "Complot Eminent Tzigane" 
band and "QuaiJazz" band and created the "Atys Duo". In 2014 he returned to 
Cyprus, where she married and collaborates artistically with the composer and 
performer Larkos Larkou. 
 
Performers: 
Atys: voice 
Larkos Larkou: guitar, lute, mandola 
Eleonora Roussou: flute, melodica 
Omiros Andreou: doublebass 
 
 


