ΓΙΩΡΓΟ

ΠΕΡΑΝΣΑΚΟ

Ο Γηώξγνο Πεξαληάθνο γελλήζεθε ην 1968 θαη κεγάιωζε ζηε Χίν. Τν 1990 πήγε
ζηελ Αζήλα γηα ζπνπδέο θαη παξάιιεια έθαλε καζήκαηα θηζάξαο θαη θωλεηηθήο.
Ξεθίλεζε λα ηξαγνπδά ην 1995. Γηα αξθεηά ρξόληα αζρνιήζεθε επαγγεικαηηθά κε
ην ηξαγνύδη θαη εκθαλίζηεθε ζε γλωζηέο κνπζηθέο ζθελέο ηεο Αζήλαο θαη ζε
ζπλαπιίεο αλά ηελ Διιάδα.
Σπλεξγάζηεθε κε γλωζηνύο ζπλζέηεο, ηξαγνπδνπνηνύο θαη ηξαγνπδηζηέο όπωο νη:
Γιάννης Σπανός, Μίμης Πλέζζας, Πέηρος Βαγιόποσλος, Θοδωρής Παπαδόποσλος,
Πανηελής Θαλαζζινός, Λάμπρος Καρελάς, Γημήηρης Μπάζης, Πέηρος Γαϊηάνος,
Αναζηαζία Μοσηζάηζοσ, Σωηηρία Λεονάρδοσ, Μαριώ, Γεράζιμος Ανδρεάηος,
Καηερίνα Κούκα, Λίηζα Γιαμάνηη κ.α.
Σηε δηζθνγξαθία εκθαλίζηεθε γηα πξώηε θνξά ην 1997 ζπκκεηέρνληαο ζην δίζθν
ηνπ Βαζίλη Παπαδόποσλοσ “Νεξό θη αξκύξα”, καδί κε ηνλ Πανηελή Θαλαζζινό θαη ηελ Αναζηαζία
Μοσηζάηζοσ, ην 1998 ζπκκεηείρε ζην δίζθν ηνπ Γιώργοσ Θεοταρόποσλοσ “Ο Μηθξόο Πξίγθηπαο” ελώ
ηελ ίδηα ρξνληά ζπκκεηέρεη, θάλνληαο δεύηεξε θωλή, ζην δίζθν ηεο Αναζηαζίας Μοσηζάηοσ “Γπάιηλα
παιάηηα”.
Τν 2001 θπθινθνξεί ν πξώηνο πξνζωπηθόο ηνπ δίζθνο “Τα όλεηξα δελ είλαη ππνζρέζεηο”, ζε κνπζηθή
Γιάννη Γερογιάννη θαη ζηίρνπο Σάζοσ αμαρηζή.
Η επόκελε ζπκκεηνρή ηνπ έξρεηαη ην 2005 ζηνλ πνιπζπιιεθηηθό δίζθν “Γώδεθα θαη κία καηηέο ζηα
Γωδεθάλεζα”, ελώ ην 2006 ζπκκεηέρεη ζην δίζθν ηνπ θίινπ θαη ζπλεξγάηε ηνπ Γιάννη Γερογιάννη
“Παξακύζη γηα πνπιηά” καδί κε ηνλ Γεράζιμο Ανδρεάηο, Βαζίλη Λέκκα κ.α.
“Τν επόκελν πξωί”, ε δεύηεξε πξνζωπηθή ηνπ δηζθνγξαθηθή απόπεηξα θπθινθνξεί ην 2007, κε έμη δηθά
ηνπ ηξαγνύδηα θαζώο επίζεο θαη ζπλζέζεηο ηωλ: Λάκπξνπ Καξειά, Βαγγέιε Κνληαξάηνπ, Γεκήηξε
Μαξηλόπνπινπ, Γηάλλε Βηιηώηε θαη Ηξαθιή Κνληνύ ζε ζηίρνπο ηωλ: Ιωάλλαο
Μαπξέα, Τδέλεο Καλαβνύ, Μίιηνπ Γεκνπιή, Νίθνπ Τζηαηά, Βαζίιε Μαζαιά,
Τάζνπ Σακαξηδή θαη Ηξαθιή Κνληνύ. Ο Πανηελής Θαλαζζινός εληζρύεη ηε
πξνζπάζεηα ηνπ ζπλεξγάηε ηνπ ζε πξνεγνύκελε δνπιεηά, Γηώξγνπ Πεξαληάθνπ
εξκελεύνληαο ην "Ταξίδι". Σην άικπνπκ ζπκκεηέρεη επίζεο θαη ε Δλεσθερία
Ορδοσλίδοσ.
Τν 2007 θπθινθνξεί από ηε Lyra ην δηπιό cd “Lyra 2008” κηα ζπιινγή κε
ηξαγνύδηα δηαθόξωλ θαιιηηερλώλ ζηελ νπνία πεξηέρεηαη ην ηξαγνύδη ηωλ
Γηώξγνπ Πεξαληάθνπ - Τδέλεο Καλαβνύ "Το τσιγαπάκι".
Τέινο ην 2009 ζπκκεηέρεη ζην δίζθν “Μηα βξαδηά ζηηο Γηαδξνκέο - Live”, πνπ
πεξηιακβάλεη κέξνο από ην πξόγξακκα πνπ παξνπζηάζηεθε ηνλ πεξαζκέλν
ρεηκώλα ζην θέληξν καδί κε ηνπο Λάμπρο Καρελά, Μαρία Σπσροπούλοσ, Χρύζα
Κωηηάκη και ηο ζσνθέηη Θοδωρή Παπαδόποσλο.

