
 

 

Σιρανούς Τσαλικιάν     

Η σοπράνο ΣΙΡΑΝΟΥΣ ΤΣΑΛΙΚΙΑΝ έχει πλούσια παρουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με 

ένα ευρύ ρεπερτόριο που περιλαμβάνει περισσότερους από 30 ρόλους όπερας, οπερέτας 

και μιούζικαλ. Ως μόνιμη σολίστ της γερμανικής Όπερας του Dessau ερμήνευσε 

σημαντικούς ρόλους υπό την καθοδήγηση του αρχιμουσικού Carlos Kalmar και του 

σκηνοθέτη Johannes Felsenstein. Συμμετείχε επίσης σε περιοδείες του θεάτρου στη 

Γερμανία και την Ελβετία, καθώς και σε συναυλίες στην Ουγγαρία και την Ιταλία. 

Παράλληλα εμφανίστηκε στη Volksoper της Βιέννης, όπου κλήθηκε επί δύο συνεχείς 

χρονιές για να ερμηνεύσει το ρόλο της Tytania στην όπερα A Midsummer Night’s Dream του 

Britten. Έκανε το ντεμπούτο της στην Εθνική Λυρική Σκηνή το 1997 με τον ρόλο της Rosina 

(Il Barbiere di Siviglia του Rossini). Έκτοτε εμφανίστηκε σε πρωταγωνιστικούς ρόλους στην 

Εθνική Λυρική Σκηνή, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Μέγαρο Μουσικής 

Θεσσαλονίκης και στην Όπερα Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη έχει συμπράξει με τη 

Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου και την Κρατική Ορχήστρα. Επιπλέον, έχει εμφανιστεί στο 

πλαίσιο του Φεστιβάλ «Δημήτρια» και του Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής Πάτμου. Το 

ρεπερτόριο που έχει παρουσιάσει στα ατομικά της ρεσιτάλ περιλαμβάνει άριες και 

τραγούδια από τον Κλασικισμό έως και τον 20ο αιώνα, με έμφαση στο γερμανικό, ελληνικό 

και αρμενικό ρεπερτόριο. Για τα ρεσιτάλ και τις παραστάσεις της έχει αποσπάσει θερμά 

σχόλια από τον ελληνικό και τον διεθνή τύπο. Αποφοίτησε από το Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης 

με Δίπλωμα Μονωδίας (τάξη Βαρβάρας Τσαμπαλή) και Πτυχίο Αρμονίας (τάξη Πέτρου 

Μπεκιαρίδη). Ολοκλήρωσε τις σπουδές της με το Δίπλωμα της Σχολής Όπερας στη Μουσική 

Ακαδημία της Βιέννης, όπου μελέτησε με τους Ελένη Καρούσο (Μονωδία), Edith Mathis 

(Lied-Oratorio) και Curt Malm (Σχολή Όπερας). Δούλεψε περαιτέρω στην τεχνική και το 

ρεπερτόριό της με τους Δάφνη Ευαγγελάτου, Jessica Cash, Inge Borgh, Κώστα Πασχάλη, 

Νίκο Ζαχαρίου, Andrea Genovese, Άρη Χριστοφέλλη και Δημήτρη Γιάκα. Διδάσκει Μονωδία 

στο Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης. Μαθητές της σπουδάζουν σε πανεπιστήμια και ακαδημίες 

του εσωτερικού και του εξωτερικού: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Conservatori Superior de 

Musica del Liceu (Barcelona), Royal Academy of Music (London) και University of Atlanta. 

 



 


