
    

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 

 

Η παιδική και νεανική χορωδία ROSARTE, που ίδρυσε και διευθύνει η 

μαέστρος Ρόζη Μαστροσάββα, αποτελείται από 300 επίλεκτα παιδιά και 

νέους  ηλικίας 5 έως 24 ετών. Περιλαμβάνει τά τμήματα μουσικοκινητικής pre-

junior με διδάσκουσα την κα Δέσποινα Ματθαιοπούλου, φωνητικής 

προετοιμασίας junior 1 με διδάσκουσα την Μαρία Λαμπιδώνη, προπαιδικής 

Junior 2 και τα παιδικά τμήματα 3Α,3Β και 3Γ με διδάσκουσα την Ολγα 

Αλεξοπουλου.  

Το εφηβικό 4  και νεανικό τμήμα 5 με διδάσκοντες την Ρόζη Μαστροσάββα και 

τον Αλέξανδρο Κομνά. 

 

Στο πιάνο συνοδεύουν η Μυρτώ Ακρίβου, η Αποστολία Αναστασίου και ο 

Αλέξανδρος Κομνάς. 

 

Η χορωδία λειτουργεί ως φυτώριο ικανότατων και πεπειραμένων χορωδών, 

με δεκάδες συναυλίες ετησίως στο ενεργητικό τους και αποσπά διθυραμβικές 

κριτικές από ανθρώπους του Πνεύματος και της Τέχνης.  

Είναι η μόνη ελληνική χορωδία  που έχει κερδίσει  τέσσερα χρυσά μετάλλια σε 

Ολυμπιάδες  Χορωδιών (GRAZ/Austria 2008 & RIGA/Latvia 2014, 

PRETORIA/South Africa 2018) ενώ συνεργάζεται τακτικά, μεταξύ άλλων, σε 

συναυλίες με όλες τις συμφωνικές ορχήστρες και τις επαγγελματικές χορωδίες 

της χώρας μας. 

 

Τον Δεκέμβριο του 2016 η Rosarte και η Μαέστρος της Ρόζη Μαστροσάββα 

είχαν την ύψιστη τιμή να βραβευτούν  από την Ακαδημία Αθηνών για την 

προσφορά στις τέχνες και τον πολιτισμό. 

Τον Δεκέμβριο του 2019 συμμετείχε σε 2 συναυλίες  με τα μουσικά σύνολα 

του Δ. Αθηναίων στο θέατρο Μ. Κάλλας, στον «ευτυχισμένο πρίγκιπα» του O. 

Oυάιλντ, σε μουσική Α. Μπαλτά. Στις 10 Ιανουαρίου 2020 στο Μέγαρο 



Μουσικής με την κρατική Ορχήστρα  παρουσίασαν την συμφωνία αρ. 3 του G. 

Mahler. 

Στις 10/2/ 2020 συμμετείχε σε εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών 

και του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στην αίθουσα Δ. Μητρόπουλος 

αφιερωμένη στον αείμνηστο Ακαδημαϊκό Μαέστρο και Επίτιμο Πρόεδρο της 

Rosarte Θεόδωρο Αντωνίου.  

Στα σχέδια που αναβλήθηκαν λόγω του κορωνοιού είναι η όπερα ‘ερωτευμένο 

σύννεφο’ του Ν. Κιχμέτ σε μουσική της Σοφίας Καμαγιάννη τον Μάρτιο του 

2020 για 10 παραστάσεις στην εναλλακτική σκηνή της ΛΥΡΙΚΗΣ, Ίδρυμα Σ. 

Νιάρχος, καθώς και η συμμετοχή στην  Συμφωνία  αρ.8 του G. Mahler με την 

Κρατική Ορχήστρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 

 

 Η Rosarte εδρεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.  

  

Στοιχεία επικοινωνίας:  

Website:   www.rosarte.gr 

email :      rosartechildrenschoir@gmail.com / rosierosarte@hotmail.com 

facebook: CHILDREN’S CHOIR ROSARTE 

youtube:   ROSARTE children’s choir 


