υνζντευξθ με τον ςυνκζτθ και ςτιχουργό, Νικόλα Λειβαδίτθ(nL)

4/4/2018
Γεια ςου, Νικόλα. Ακοφςαμε κάποια τραγοφδια ςου και μασ άρεςαν
πολφ! Θα κζλαμε να μασ απαντιςεισ ςε κάποιεσ ερωτιςεισ:
Καλθςπζρα και ςασ ευχαριςτϊ πολφ. Με μεγάλθ μου χαρά να
απαντιςω ςτισ ερωτιςεισ ςασ.
 Ρου γεννικθκεσ και που μεγάλωςεσ;
Γεννικθκα και μεγάλωςα ςτθν Ακινα, όπου και ςυνεχίηω να
μζνω μζχρι ςιμερα.
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 Ζχεισ κάνει μουςικζσ ςπουδζσ;
Ξεκίνθςα

κλαςικι

κικάρα

ςτα

δϊδεκα,

γριγορα

όμωσ

μεταπιδθςα ςε ακουςτικι και θλεκτρικι και παράλλθλα
ςποφδαηα και κεωρία τθσ μουςικισ.
 Σε ποια θλικία άρχιςεσ να γράφεισ ςτίχουσ και μουςικι;
Ζγραψα ταυτόχρονα τουσ πρϊτουσ μου ςτίχουσ τουσ και τθ
μουςικι ςε θλικία δεκαζξι ετϊν. Ουςιαςτικά, ιταν το πρϊτο μου
τραγοφδι.
 Μίλθςζ μασ για τθ δουλειά ςου
Τθ λατρεφω. Δεν τθ κεωρϊ δουλειά. Τθ κεωρϊ λειτοφργθμα. Μία
ευλογία με τουσ αγγζλουσ και τουσ δαίμονζσ τθσ.
 Τι μουςικι ςου αρζςει να ακοφσ;
Τθ μουςικι που αρμόηει ςτθ ςτιγμι.
 Με ποιουσ τραγουδιςτζσ ζχεισ ςυνεργαςτεί;
Σε διςκογραφικό επίπεδο ζχω ςυνεργαςτεί με τον Ράνο
Μουηουράκθ, τθ ίτα Αντωνοποφλου, τα Κίτρινα Ροδιλατα, τον
Φϊτθ Ανδρικόπουλο, τθ Μαρία Καλοφδθ κ.α. Κατά καιροφσ ζχω
ςυμπράξει ι ζχω ανοίξει τισ ςυναυλίεσ των: Αλκίνοου Ιωαννίδθ,
Eλζνθσ Τςαλιγοποφλου, Γ. Κότςιρα, Μπάμπθ Στόκα, Νατάςςασ
Μποφίλιου, Σπφρου Γραμμζνου, Μπλε, Λαυρζντθ Μαχαιρίτςα,
κ.α
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 Είναι εφκολθ ι δφςκολθ θ δουλειά ςου;
Αρκεί να είςαι ςυνεπισ ςε αυτό που κάνεισ και να το αγαπάσ. Το
μόνο που μπορείσ να καταφζρεισ με αυτόν τον τρόπο, είναι να
κάνεισ τισ δυςκολίεσ να περνάνε πιο εφκολα.
 Τι ςε εμπνζει για να γράψεισ ςτίχουσ;
Η ςτιγμι. Το Τϊρα. Γι’ αυτό και πιςτεφω πωσ, για κάκε κομμάτι,
ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία θ εποχι/ςτιγμι που γράφτθκε. Η ίδια θ
ςτιγμι του προςδίδει το νόθμα. Γι’ αυτό και είναι δφςκολο να
καταλάβεισ ι να εξθγιςεισ κάποιουσ ςτίχουσ. Ροτζ δεν μπορείσ
να αντιλθφκείσ επακριβϊσ ποια ςτιγμι ομοιοκαταλθκτοφςε ο
δθμιουργόσ και τι ςιμαινε γι’ αυτόν.
 Μίλθςζ μασ για τθ ςυνεργαςία ςου με τθ Μαρία Καλοφδθ.
Με τθν Μαρία ςυνεργαηόμαςτε τα τελευταία τζςςερα χρόνια και
περιοδεφουμε ςε όλθ τθν Ελλάδα. Ήδθ, μετράμε κάτι παραπάνω
από εκατό εμφανίςεισ μζςα ςε αυτό το διάςτθμα. Ζχει χαρίςει τθ
φωνι τθσ ςε κάποια από τα κομμάτια μου και θ εξζλιξι τθσ είναι
αξιοκαφμαςτθ. Εφχομαι τα καλφτερα για τθ ςυνζχεια.

Βιογραφικό
Ο

Νικόλασ

Λειβαδίτθσ,

γνωςτόσ

και

με

το

καλλιτεχνικό

προςωνφμιο nL, γεννικθκε και μεγάλωςε ςτθν Ακινα, όπου και ηει
μζχρι ςιμερα.
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Σε θλικία 12 ετϊν ξεκινάει ςπουδζσ κλαςικισ κικάρασ και κεωρίασ
και αργότερα εντάςςεται ςτο Μουςικό Πμιλο Αρςακείου.
Τρία χρόνια αργότερα, μεταπθδά ςε ςπουδζσ θλεκτρικισ και
ακουςτικισ κικάρασ, ενϊ παράλλθλα ξεκινά να γράφει τουσ πρϊτουσ
του ςτίχουσ.
Καταξιωμζνοι κικαρίςτεσ όπωσ ο
Αποςτόλθσ

Γκόλιασ

ο

Μιχάλθσ

Άκθσ Σουρκογιϊργθσ, o

Κιταψιδάκθσ

και

ο

Γιϊργοσ

Αργυρόπουλοσ, πζραςαν από τθ κζςθ των δαςκάλων του ςτθν
θλεκτρικι κικάρα.
Τα live γίνονται άμεςθ επικυμία ζκφραςθσ κι ζτςι ξεκινάει να παίηει
ςε μουςικζσ ςκθνζσ και ςυνοικιακά, μουςικά ςτζκια.
Το 2003, ςυμμετζχει, ωσ μουςικόσ, ςε τθλεοπτικζσ εκπομπζσ ςτο
πλευρό του Γιάννθ Ζουγανζλθ κακϊσ και ςε κεατρικζσ παραςτάςεισ, ςε
ςκθνοκεςία

του

Γιϊργου

Λιβανοφ.

Δείχνοντασ μεγάλο ηιλο για τισ μουςικζσ ςπουδζσ ςτο ευρφτερο
φάςμα τουσ, ολοκλθρϊνει ςπουδζσ θχολθψίασ και μουςικισ
τεχνολογίασ και απαςχολείται ςε διάφορεσ μουςικζσ ςκθνζσ, εταιρείεσ
διοργάνωςθσ ςυναυλιϊν, κζατρα κακϊσ και ςε θχθτικζσ εγκαταςτάςεισ
ςυνεδριακϊν

χϊρων.

Κακ' όλθ τθ διάρκεια των χρόνων, δεν παφει να γράφει ςτίχουσ και
μουςικι και το 2010 υπογράφει με τθ διςκογραφικι εταιρεία Legend.
Το 2011, παρουςιάηεται ςτα ελλθνικά ραδιόφωνα, ωσ νζοσ
ςυνκζτθσ και ςτιχουργόσ, με το digital single “Σημεία των Καιρών”, ςε
ερμθνεία Διμθτρασ τακοποφλου και Μανϊλθ Μπρίμπου.
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Τθν ίδια χρονιά ςυνεργάηεται με τον Φϊτθ Ανδρικόπουλο και τθ
παιδικι χορωδία του πφρου Λάμπροφ και κυκλοφορει το τραγοφδι
“Ένα παιδί” .
Από το 2011 μζχρι το 2014

ςυνεργάηεται με τθν ερμθνεφτρια

Κρίνκθ Ζιρα και κυκλοφοροφν τα κομμάτια “Ψάξε με” (2012),
“Κρυμμζνεσ Ευχζσ” (2013) και “Νανοφριςμα” (2013). Το video clip του
τελευταίου, είναι εξ’ ολοκλιρου ςτθν Ελληνικά Νοηματικθ Γλώςςα,
γεγονόσ που το ζκανε να κερδίςει μία κζςθ ςτα 10 καλφτερα video clips
για Α.ΜΕ.Α.
Το

2012,

ςυμμετζχει

ςτο

δεφτερο

Seven

Festival,

που

πραγματοποιικθκε ςτθν Κζρκυρα, ανοίγοντασ μουςικά τθ ςυναυλία
των Μπλε, τθσ Ελζνθσ Σςαλιγοποφλου και του Μπάμπθ τόκα
κάνοντασ τον γνωςτό ςτο ευρφ κοινό.
Το 2014, εγκαινιάηει μία, νζα δθμιουργικι περίοδο για τον ίδιο, ωσ
τραγουδοποιό, και ξεκινά να ερμθνεφει τισ δικζσ του «ιςτορίεσ», όπωσ
τισ αποκαλεί, δίνοντασ μεγάλθ ζμφαςθ ςτο ςτίχο. Πρόζα που
ςυνοδεφεται από λυρικά φωνθτικά, από τθ ςοπράνο Κατερίνα
Θεοδοςίου, είναι τα βαςικά χαρακτθριςτικά των ενορχθςτρϊςεϊν του.
Από το 2014 μζχρι ςήμερα, παρζα με τθ Μαρία Καλοφδθ
πραγματοποιεί Lives, με περιςςότερουσ από 100 ςτακμοφσ ςε
ολόκλθρθ τθν Ελλάδα, και το 2015 τθσ υπογράφει το κομμάτι “Για πόςο
ακόμα;”.
Τον Μάιο του 2014 ςυμμετζχει ςτθ ςυναυλία «Η Μουςικι κατά τθσ
Βίασ», ςτθ Δ.Ε.Θεςςαλονίκθσ, και ενϊνει τθ φωνι του παρζα με τουσ
Φοίβο Δελθβοριά, Νατάςςα Μποφίλιου, Γιϊτα Νζγκα, Θζμθ
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Καραμουρατίδθ, Κίτρινα Ποδιλατα, Πάνο Μουηουράκθ και πφρο
Γραμμζνο για φιλανκρωπικό ςκοπό.
Το καλοκαίρι του 2014, ο ςυνκζτθσ Γιάννθσ πανόσ, τον
εμπιςτεφεται να διαςκευάςει μερικά από τα κομμάτια του και
πραγματοποιοφν μία, από κοινοφ, ςυναυλία. Είναι θ πρώτη φορά που
ο ίδιοσ ο Γ. Σπανόσ, βρίςκεται ςτο πιάνο, επί ςκθνισ κατά τθν
παρουςίαςθ διαςκευϊν των κομματιϊν του.
Τον Δεκζμβριο του 2016, υπογράφει ςυμβόλαιο με τθν Polymusic
για να κυκλοφοριςει τθν πρϊτθ του ολοκλθρωμζνθ δουλειά με τίτλο «7
+ τρείσ ιςτορίεσ ενόσ Τρελοφ», με ςυμμετοχζσ των: Θ. Αλευρά, Ρ.
Αντωνοποφλου, Μ. Καλοφδθ,

Γ. Μιτςθ,

Π. Μουηουράκθ και Λ.

Χαλκιόπουλου και αναδεικνφεται από το mixgrill.gr, δίςκοσ του μινα (
Μαίου).
Τον Μάρτιο του 2017, υπογράφει με τθν COBALT music και
κυκλοφορεί το κομμάτι «Μία χάρθ ςου ηθτϊ» ςε ερμθνεία τθσ Μαρίασ
Καλοφδθ και τον Ιοφνιο ανοίγουν, με μία μαγευτικι βραδιά, το ζβδομο
seven Festival.
Τον Φεβρουάριο του 2018 υπογράφει με το Ogdoo.gr και
κυκλοφορεί το «Όλα όπωσ πρϊτα» ςε ερμθνεία τθσ Μαρίασ Καλοφδθ,
ενϊ τον Μάρτιο κα κυκλοφοριςει θ ςυνεργαςία του με τον Γ.
Παντελιά(Κίτρινα Ποδιλατα) με τίτλο «Μζςα μου ηεισ».
Κατά τθ διάρκεια των τελευταίων ετϊν, καταξιωμζνοι καλλιτζχνεσ
όπωσ ο Α. Ιωαννίδθσ, θ Σ. Σςανακλίδου, ο Γ. Ανδρζου, ο Γ. Κότςιρασ, τα
Κίτρινα Ποδιλατα κ.α., τον εμπιςτεφτθκαν για τα μουςικά «ανοίγματα»
των

ςυναυλιϊν

τουσ.

Με moto του το: “Δεν κζλω άτομα να με υπο-ςτθρίηουν αλλά
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άτομα να με πιςτεφουν”, το ανιςυχο και δθμιουργικό του πνεφμα μασ
εγγυάται πωσ ζχουμε ακόμα πολλά να περιμζνουμε.
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ, ςτθ μουςικι του ςελίδα ςτο Facebook:
Nicolas Livaditis nL
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