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Profile 
Ο  Γ ιώργος Μαγουλάς (Y io rgos Magou las ) ε ίνα ι βραβευμένος 

συνθέτης, ενορχηστρωτής, σολίστας και καθηγητής κλασικής κιθάρας. 

Το 1992 αποφοίτησε από το Εθνικό Ωδείο Αθηνών με μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Σολίστ Κιθάρας (βαθμό Άριστα Παμψηφεί και Τιμητική Διάκριση) από την τάξη του 

Ευάγγελου Ασημακόπουλου καθώς και με πτυχίο Αρμονίας (βαθμό Άριστα 

Παμψηφεί), πτυχίο Αντίστιξης (βαθμό Άριστα Παμψηφεί), πτυχίο Φούγκας (βαθμό 

Άριστα Παμψηφεί).  

1999 - 2000, παρακολούθησε μαθήματα Ενορχήστρωσης και Διεύθυνσης 

Μουσικών Συνόλων στο Morley College of London. 

Ως συνθέτης ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1991 

γράφοντας μουσική για το Θέατρο Έρευνας Δημήτρη Ποταμίτη. Έκτοτε 

έγραψε μουσική για ορχήστρα, θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση. 

Από το 1993 συνεργάζεται ως καθηγητής με μεγάλα κεντρικά Ωδεία της 

Αθήνας μέσω των οποίων έδωσε αρκετά πτυχία κλασικής κιθάρας τα οποία 

αξιώθηκαν την υψηλότερη βαθμολογία.   

Ως μαέστρος και καλλιτεχνικός διευθυντής, διευθύνει από το 2014 την Alter 

Move Οrchestra (www.altermoveorchestra.com) με την οποία έχει εμφανιστεί 

σε θέατρα των Αθηνών, κατ΄ επανάληψη στην ΕΡΤ και έχει ηχογραφήσει ένα 

CD. 

Καθηγητής: 
Κλασικής Κιθάρας 
Ανωτέρων Θεωρητικών 

Συνθέτης 
Ενορχηστρωτής 
Μαέστρος 

yiorgosmagoulas.com 
altermoveorchestra.com 

τηλ. επικοινωνίας: 
697 770 5693 

email: 
yiorgosmagoulas@gmail.com
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Δραστηριότητα 
Tο 2014 εμφανίστηκε ως σολίστας και συνθέτης στο Winter Festival των 

Βρυξελλών στα πλαίσια των εορτασμών ανάληψης από την Ελλάδα της 

προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Το 2000 παρουσιάστηκε στο Λονδίνο το ορατόριό του με τίτλο 

"PROPITIATION" έπειτα από ανάθεση της Αγγλικανικής Εκκλησίας. 

Το 1995 βραβεύτηκε με "Χρυσό Ερμή" στο 5ο Φεστιβάλ Ελληνικής Διαφήμισης 

για τη μουσική του στην διαφημιστική τηλεοπτική καμπάνια της εταιρίας 

κινητής τηλεφωνίας TELESTET- STET Hellas. 

Το 1991 επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 8η Διεθνή Biennale 

στη Βαλένσια της Ισπανίας. 

Από το 1991 έως σήμερα, έχει γράψει μουσική για πάνω από 150 ντοκιμαντέρ 

μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται ντοκιμαντέρ του «Ιδρύματος Μείζονος 

Ελληνισμού» του «Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής», 

σειρές ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ και οι βραβευμένες σειρές ντοκιμαντέρ του MEGA 

Channel «Εμπόλεμη Ζώνη» και «Ορίζοντας». 

Έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα πέντε CD, αποκλειστικά με συνθέσεις του: 

"Gaia"  (©1994-GREECE), "Mediterranean Myths"  (©2008-USA), "Passage To 

Asia" (©2010-ITALY),  "Dust" (©2012-USA), "The Silk Road" (©2016-ITALY). 

Ενώ συμμετέχει σε αρκετές συλλογές CDs με ορχηστρική μουσική, οι οποίες 

έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό. 

Έργα του έχουν παιχτεί σε Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία, Αγγλία, Γαλλία, Βέλγιο, 

Ιταλία.
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