Σοφία Κουρτίδου
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΤΡΑΓΟΥΔΟΠΟΙΟΣ/PERFORMER- ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Πτυχιούχος του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Κάτοχος του Teaching Diploma in Popular Music Vocals από το London College of
Music.
Έχει σπουδάσει Φωνητική και είναι κάτοχος Διπλώματος κλασσικής κιθάρας.
Κάτοχος Πτυχίου επάρκειας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.
Στο διάστημα 2005-2008 συνεργάζεται με τον Αγάθωνα. Η χειμερινή σεζόν του 2011 την
βρίσκει στο πλευρό της Ελεωνόρας Ζουγανέλη και του Θανάση Αλευρά στο GAZOO.
Τον Ιανουάριο του 2012 κυκλοφορεί την πρώτη της δισκογραφική δουλειά, με
τίτλο "Περιπαθώς και ρουφηχτά" σε δική της μουσική, στίχους και ενορχήστρωση και
εγκαινιάζει τη νέα περίοδο του Jumping Fish της Cosmote (2012) με το τραγούδι της
"Δανεικά Ιδανικά" .
Τα τελευταία χρόνια τοποθετεί την φωνή της ως βασικό όργανο στις συνθέσεις της, εκτελεί
και ηχογραφεί ζωντανά, τραγούδια στα οποία με τη φωνή της μιμείται αυτό που θα
έπαιζαν τα μουσικά όργανα (live vocal looping).
Τον Δεκέμβριο του 2012 πρωταγωνιστεί στο μιούζικαλ Fame μαζί με πολλούς
καταξιωμένους ηθοποιούς και τραγουδιστές.
Το καλοκαίρι του 2013 παρουσιάζει στον ALPHA TV το μουσικό μέρος της εκπομπής
ΠΕΔΕΣ.
Tην άνοιξη του 2014 συμμετέχει στο φιλανθρωπικού χαρακτήρα celebrity show "Your face
sounds familiar" στον ΑΝΤ1, ενώ παράλληλα γράφει τη μουσική για το θεατρικό έργο Big
Baby του Καναδού συγγραφέα Frank Moher.
Τον Νοέμβριο του 2014 κυκλοφορεί o δίσκος της "ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ" σε ψηφιακή διανομή
από την HiddenTrack Records, συνοδευόμενος από 3 βιντεοκλίπ που συνθέτουν μια ταινία
μικρού μήκους. Την ίδια περίοδο (11.2014) πρωταγωνιστεί μαζί με τον Ρένο Χαραλαμπίδη
στο παιδικό θεατρικό έργο "Ψαρόσουπα" του Γιώργου Λεμπέση στο θέατρο Ακροπόλ, σε
σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη.
Το 2015 συνθέτει πρωτότυπη μουσική και στίχο και πρωταγωνιστεί στην φιλανθρωπική
μουσικοθεατρική παράσταση "Η Άμυαλη Βιολέτα" που σκοπό έχει την αποκατάσταση
γυναικών με μαστεκτομή.
Από τον Δεκέμβριο του 2015 εμφανίζεται στην μουσική παράσταση "Καμαρώστε Μας"
μαζί με τους Γιάννη Ζουγανέλη, Δημήτρη Μπάση, Λάκη Παπαδόπουλο και Γεράσιμο
Σκιαδαρέση στο Βοτανικός Plus, σε σκηνοθεσία Γιάννη Ζουγανέλη.
Από το καλοκαίρι του 2016 ξεκινά να συνεργάζεται με το μουσικό συγκρότημα Stavento
και περιοδεύει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

