ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Βαζίιεο Αλαγλώζηνπ γελλήζεθε ζην θνπηάξν Λέζβνπ αιιά ηα καζεηηθά θαη ζπνπδαζηηθά ηνπ ρξόληα
ηα έδεζε ζηε Νέα Δξπζξαία θαη ηελ Κεθηζηά.
πνπδέο: Πήξε πηπρίν Ηιεθηξνληθνύ από ην ηβηηαλίδεην Ίδξπκα ελώ εγθαηέιεηςε ηε ρνιή Πνιηηηθώλ
Μεραληθώλ ηνπ ΔΜΠ ιίγν πξηλ ην πηπρίν.
Καιιηηερληθέο ζπνπδέο: πνύδαζε Θεσξεηηθά ζην Δζληθό Χδείν κε ζπνπδαίνπο δαζθάινπο όπσο ν Μηρ.
Βνύξηζεο, ν Γ. Βώθνο, ν Βαι. Παηξηθίδεο ν . Βαζηιεηάδεο θ.α. Πήξε πηπρίν Αξκνλίαο από ην Χδείν «Ν.
θαιθώηαο». Έρεη παξαθνινπζήζεη δεθάδεο εκηλάξηα Θεάηξνπ κε δαζθάινπο όπσο ν σηήξεο Υαηδάθεο,
ν Βαζίιεο Παπαβαζηιείνπ, ν Κώζηαο Φαξκαζώλεο, ν σηήξεο Σζόγθαο, ν Πέηξνο Μάξθαξεο, ε νθία
Φηιηππίδνπ, ε Υξύζα Ρώπα, ε Διέλε Καξακπέηζνπ, ν Ηξαθι. Λνγνζέηεο θ.α. Σν 1997-99 παξαθνινύζεζε
δηεηή θύθιν ζπνπδώλ Μνπζηθνθηλεηηθήο κε δάζθαιν ην Θσκά Κηλδύλε ζηηο Μνξθέο Έθθξαζεο.
Δξγαζία: Από ην 1985 πνπ εγθαηαζηάζεθε ζηε Μπηηιήλε, σο ην 2010, εξγαδόηαλ ζην Τπ.Δ.Π.Θ. (ΝΔΛΔ
θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε). Από ην 2011-2013, νπόηε παξαηηήζεθε, ήηαλ Γηεπζπληήο Σνπξηζκνύ ηεο
Πεξηθέξεηαο Β. Αηγαίνπ.
Γηδαζθαιίεο: Γίδαμε Θεσξία θαη Ιζηνξία Μνπζηθήο ζην Χδείν θαιθώηα (1994-96 θαη 2000-07) θαη ζηε
ζρνιή Υνξνύ Ραιινύο Μάλνπ (1996-2000), ελώ ζπλερίδεη λα δηδάζθεη Μνπζηθνπαηδαγσγηθά ζε εκηλάξηα.
Καηά ηε δηεηία 10νο/2014 έσο 5νο/2016 έρεη δηδάμεη ζε 75 εκηλάξηα ζε όιε ηελ Διιάδα.
Καιιηηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο: Από ην 1983 σο ην 1995 ήηαλ ππεύζπλνο ηεο Δβδνκάδαο Πνιηηηζκνύ
«Αλαμηώηηθα» όπνπ παξνπζηάδνληαλ νη θαιύηεξεο θαιιηηερληθέο παξαγσγέο ηεο Λέζβνπ.
Σν 1990 ίδξπζε ηελ Παηδηθή Οξρήζηξα ΚΡΙΣΧΝ, πνπ κέρξη ην 1994 παξνπζίαζε πνιιέο θαιιηηερληθέο
παξαγσγέο ζε όιε ηε Λέζβν, ελώ ην 1993 θιήζεθε από ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηεο Κύπξνπ, γηα λα
παξνπζηάζεη ζηα ρνιεία ηεο Κύπξνπ ην Αθηέξσκα ζην Μάλν Λνΐδν.
Από ην 1997 σο ην 2000 ππήξμε κέινο ησλ Μνξθώλ Έθθξαζεο. Σν 2001 κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ Μνξθώλ
Έθθξαζεο ερνγξαθήζεθε ην CD ηνπ βηβιίνπ «Παξέα κε η’ άζηξα».
To 2006 ίδξπζε κε άιινπο «Αεί Παίδεο» ηεο Μπηηιήλεο ηελ νκώλπκε Παηδαγσγηθή-Φπραγσγηθή νκάδα,
πνπ έρεη νξγαλώζεη πνιιέο εθδειώζεηο θαη εκηλάξηα ζε Λέζβν, Αζήλα, Λήκλν θαη ζε δηάθνξα άιια κέξε.
ηίρνη ηνπ, κεινπνηεκέλνη από ηνλ Σάθε Βνύε, πεξηιακβάλνληαη ζην LP: «Ση θαιά πνπ ζάηαλε» - ΛΥΡΑ
1991 θαη ζηα CD «Παηώληαο ζε δπν βάξθεο» - DIODIM 1995 θαη ΘΗΔΑ ΠΟΤ ΔΠΙΣΡΔΦΔΙpolytropon 2007, ηξαγνπδηζκέλα από ην Μαλώιε Μεηζηά, ηελ Δκηιία Οηηαβηάλν, ην ζπλζέηε, θαη άιινπο.
Βηβιία ηνπ:
1.«Ιζηνξίεο γη αγξίνπο»-Γηεγήκαηα (1988) Δκδόζεις ΟΓΥΣΣΔΑΣ. Σξηαληακία ηζηνξίεο πνπ απνηεινύλ ηα
αλαθαηεκέλα θνκκάηηα ελόο παδι.
2.«Αθόκα θη έλα ιάζνο θάλην ζσζηά» Μπζηζηόξεκα (1997 - Γ΄ έθδνζε 1999) Δκδόζεις ΑΓΚΥΡΑ. Έλαο
έξσηαο «παξάλνκνο» πνπ θνπληώλεη κέζα ζηα ζηελά όξηα ελόο αηγαηνπειαγίηηθνπ λεζηνύ, γηα λα ζβήζεη ην
ίδην βίαηα, ηζαθηζκέλνο από ηελ -ζρεδόλ πάληα- αλίθεηε αδξάλεηα ηνπ «πξέπεη». Έλαο άληξαο πξνζπαζεί
κάηαηα, όπσο κπξηάδεο πξηλ απ’ απηόλ, λα θαηαλνήζεη ην κέγα αμεδηάιπην κπζηήξην: ηε γπλαηθεία ςπρή.
3.«Παξέα κε η’ άζηξα ζηεο Μνπζηθήο ηα θάζηξα» Μνπζηθνθηλεηηθή Αγσγή. Α΄ Έκδοζη (2001) Δκδόζεις
ΓΟΜΟΣ. Β΄ έκδοζη (2008) Δκδόζεις ORPHEUS-Μ. Νικολαΐδης. (πλνδεύεηαη από CD κε ηξαγνύδηα ζε
ζηίρνπο ηεο Μάξσο Βακβνπλάθε, κνπζηθή ηνπ ζπγγξαθέα θαη εξκελεία ησλ Μνξθώλ Έθθξαζεο).
Μηα παξακπζέληα εηζαγσγή ζην καγηθό θόζκν ηεο Μνπζηθήο. Μηα παξέα αζηεξηώλ πεξηπιαληέηαη ζην
ύκπαλ, αλαθαιύπηνληαο ηα κπζηηθά ηεο. Η ζεαηξηθή δηαζθεπή ηνπ παξακπζηνύ, πνπ πεξηέρεηαη ζην βηβιίν,
παίρηεθε από ηηο Μνξθέο Έθθξαζεο, ζε εθαηνληάδεο ζρνιεία ζ’ όιε ηελ Διιάδα.
4. «Όια είλαη έλα παηρλίδη-Η ζεηξά ζνπ λα παίμεηο» Α΄ Έκδοζη (2014) Δκδόζεις REPROGRAPHICS Γ΄
έκδοζη (2016) Βηβιίν-CD κε 31 δξαζηεξηόηεηεο Μνπζηθνθηλεηηθήο.
5. «ΠαξακπζηΆζκαηα» (2016) Δκδόζεις REPROGRAPHICS Βηβιίν-CD κε 12 Παξακύζηα βαζηζκέλα ζε
ηζάξηζκα δεκνηηθά ηξαγνύδηα. Πεξηιακβάλεη επίζεο δξαζηεξηόηεηεο νκαδηθήο δεκηνπξγηθόηεηαο.
6. «Ο Κνύθνο αεδόλη» (2016) Δκδόζεις REPROGRAPHICS Έλα παξακύζη-ύκλνο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη
ηελ απνδνρή. ην βηβιίν ππάξρεη Θεαηξηθή δηαζθεπή ηνπ παξακπζηνύ θαη CD κε ηε κνπζηθή θαη ηα
ηξαγνύδηα ηεο.
Σέινο, πνιιά ζεαηξηθά ηνπ έξγα έρνπλ παηρζεί ζηε γελέηεηξά ηνπ. Σν 2014, ε Δζηία Σερλώλ θνπηάξνπ
εμέδσζε ζε ζπιιεθηηθή έθδνζε ηελ Κσκσδία ηνπ «Σζη ζηα ζ’θά καο» κε ηελ επθαηξία ησλ 30 ρξόλσλ από
ην πξώην ηεο αλέβαζκα θαζώο θαη ηε ζπιινγή ζαηηξηθώλ ηνπ πνηεκάησλ κε ηίηιν «Κ’ΣΑΡΙΧΣ’ΚΑ» θαη
ηα δύν ζηε ληνπηνιαιηά.

