ΓΙΩΡΓΟ & ΣΑΤΡΟ
ΜΤΛΩΝΑΓΑΚΗ
Ο Γηώξγνο θαη ν Σηαύξνο Μπισλαδάθεο είλαη δίδπκα αδέιθηα.
Γελλήζεθαλ θαη κεγάισζαλ ζηε Χίν. Ξεθίλεζαλ λ’ αζρνινύληαη κε ηε
κνπζηθή από ηα έληεθά ηνπο ρξόληα κε καζήκαηα πηάλνπ θαη θηζάξαο. Πνιύ
ζύληνκα άξρηζαλ λα γξάθνπλ ηα πξώηα ηνπο ηξαγνύδηα θαη λα
εκθαλίδνληαη ζε κηθξέο κνπζηθέο ζθελέο ηνπ λεζηνύ.
Τειεηώλνληαο ην ιύθεην, έξρνληαη ζηελ Αζήλα γηα λα ζπνπδάζνπλ
Δηνίθεζε Επηρεηξήζεσλ θαη Μarketing. Χσξίο λα μερλνύλ ηελ ηδηαίηεξε
παηξίδα ηνπο, ηε Χίν, επηκεινύληαη κνπζηθό-ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θαη
παηδηθέο ρνξσδίεο πνπ αλεβαίλνπλ ζην λεζί.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπο ζηε πξσηεύνπζα, ζπλερίδνπλ λα
αζρνινύληαη κε ηελ κνπζηθή θαη απνθαζίδνπλ όηη ε ζύλζεζε θαη ην
ηξαγνύδη ηνπο ελδηαθέξεη πεξηζζόηεξν από ην λα δηνηθήζνπλ πνιπεζληθέο
επηρεηξήζεηο!!!
Έηζη ινηπόλ, παξάιιεια κε ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ζπνπδέο, μεθηλνύλ
καζήκαηα θσλεηηθήο, ζεσξεηηθώλ, πηάλνπ θαη θηζάξαο ζην Δηεζλέο
Καιιηηερληθό Κέληξν “Athenaeum Maria Kallas” όπνπ θαη απνθνηηνύλ
κε άξηζηα, ελώ εκθαλίδνληαη ζε θνηηεηηθά ζηέθηα θαη ρώξνπο ηεο Αζήλαο.
Σην «Blue café» ηεο Παηεζίσλ ηνπο αθνύεη ε Λία Βίζζε θαη ηνπο πξνηείλεη λα ζπλεξγαζηνύλ ακέζσο
κεηά ζηηο «Μάζκες». Η ζπλεξγαζία ηνπο ζπλερίδεηαη ην θαινθαίξη ηεο ίδηαο πεξηόδνπ κε ζπλαπιίεο ζ’
νιόθιεξε ηελ Ειιάδα.
Σε θάπνηα εκθάληζή ηνπο, βξίζθεηε ν δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηεο Universal Music Κώστας Μποσρμάς,
εθθξάδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηνπο δίδπκνπο θαη ακέζσο ππνγξάθνπλ δηζθνγξαθηθό ζπκβόιαην κε ηελ
εηαηξία.
Σην «Blue café» ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπο παξαθνινπζεί θαη ν ζπλζέηεο ηαύρος Ξαρτάκος ν νπνίνο
έξρεηαη ζε επαθή καδί ηνπο. Η εκπηζηνζύλε πνπ δείρλεη ν ζπλζέηεο ζην Γηώξγν θαη ζην Σηαύξν
επηβεβαηώλεηε κέζα από ηε ζπλεξγαζία ηνπο ζην δίζθν πνπ έξρεηαη ζηε ζπλέρεηα. Ο Ξαξράθνο
εκπηζηεύεηαη ζηα δύν αδέξθηα κηα αλέθδνηε ζύλζεζή ηνπ πάλσ ζηελ νπνία γξάθνπλ ζηίρνπο θαη
ηξαγνπδνύλ νη ίδηνη.
Μεηά από αλαδήηεζε θαη πεηξακαηηζκό, βξίζθνπλ ηνλ ήρν θαη ην κνπζηθό ύθνο πνπ ηνπο εθθξάδεη.
Ηρνγξαθνύλ ην πξώην ηνπο album ην νπνίν θηλείηαη ζηελ pop θαη rock κνπζηθή ζθελή κε ραξαθηεξηζηηθό
ηνλ ειεθηξηθό ήρν ηεο θηζάξαο ζε κπαιάληεο αιιά θαη ηξαγνύδηα γεκάηα έληαζε θαη ξπζκό.
Σην δίζθν κε ηίηιν ¨ΝΑ ΚΔΠΑΣΔΙ ΜΔ OΝΔΙΡΑ¨, πνπ θπθινθνξεί από ηελ Universal Music, εθηόο από
ζπλζέζεηο ησλ ίδησλ θαη ηνπ Σηαύξνπ Ξαξράθνπ, ηξαγνύδηα ηνπο εκπηζηεύνληαη νη Γιώργος Γεμεηριάδεο,
Γεμήηρες Κοργιαλάς, Υριζηόθορος Γερμενής θ.α.
Ακέζσο μερσξίδεη θαη γίλεηε video clip ην “Μοιάδεις με κάηι τειμώνες”, όπνπ απνθιεηζηηθά παίδνπλ δύν
ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί ηεο Αζήλαο. Αθνινπζεί ε “Βροτή”, κε ην ραξαθηεξηζηηθό video-concept,… ε
θνπέια πνπ ηνπο ζεξβίξεη ζην bar, κπεξδεύεη πνην από ηα δίδπκα αδέξθηα ηεο έρεη παξαγγείιεη ηη, ελώ
κπαίλνπλ γηα πξόβα έλαο έλαο… Η “Βροτή” ηνπο θέξλεη ππνςήθηνπο ζηα “Mοσζικά Bραβεία MAD” θαη
ζηε θαηεγνξία “καλύηερο ροκ video clip”.
Αθνινπζνύλ ζπλεξγαζίεο επί ζθελήο, Γεμήηρες Κοργιαλάς, Δσρσδίκε, Δλένε Γήμοσ…
Τελ πεξίνδν 2007-2008 ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ ηαμάηε Κραοσνάκε -επηκέιεηα θαη ζθελνζεζία- πνπ
ηνπο πξνηείλεη ζηε κνπζηθή παξάζηαζε “Ιπηάμενος & Σδένηλεμαν” κε ην Κώζηα Μακεδόνα ζην
“GazArte”. Απ’ απηή ηε ζπλεξγαζία γελληέηαη ην νκώλπκν ηξαγνύδη ηεο παξάζηαζεο, ζε κνπζηθή
Γιώργοσ & ηαύροσ Μσλωναδάκε θαη ζηίρνπο ηαμάηε Κραοσνάκε θαη Κώζηα Μακεδόνα.
Απηή ηελ πεξίνδν ν Γηώξγνο θαη ν Σηαύξνο κεηά ηηο εκθαλίζεηο ζηελ «Ωδήια», πιάη ζε δύν από ηνπο
κεγαιύηεξνπο ζπλζέηεο ηεο ρώξαο καο , ην Μίμε Πλέζζα θαη ην Γιώργο Υαηδενάζιο, όπνπ ζηελ
παξάζηαζε κε ηίηιν ¨Δδώ ηραγοσδάμε¨, εξκήλεπζαλ κε ην δηθό ηνπο ηξόπν αγαπεκέλα ηξαγνύδηα ησλ
δύν δεκηνπξγώλ, πεξηνδεύνπλ θάλνληαο ζπλαπιίεο ζε δηάθνξεο πόιεηο ηεο Ειιάδαο.

