
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

     Η Λουκία Βαλάση είναι μια διακεκριμένη σολίστρια στο σαντούρι  και τραγουδοποιός. Έχει 

τελειώσει τα ανώτερα θεωρητικά όπως Αρμονία, Αντίστιξη, Φούγκα καθώς έχει πάρει δίπλωμα 

Πιάνου και δίπλωμα Βυζαντινής. Σε ηλικία 15 ετών πήρε το πτυχίο του σαντουριού, Proficiency 

Αγγλικών και είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο τμήμα Μουσικής Επιστήμης 

και Τέχνης με ειδίκευση σαντουριού. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού πάνω στον τομέα της 

Ειδικής Εκπαίδευσης με ειδίκευση στην Μουσικοθεραπεία. 

 

    Έχει περιοδεύσει δίπλα σε διακεκριμένους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες σε Ευρώπη και 

Αμερική και με άλλους σημαντικούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες και συνθέτες σε Ελλάδα 

και εξωτερικό. Ενδεικτικά αναφέρονται ο Γιώργος Νταλάρας, Κώστας Μακεδόνας, Δημήτρης 

Μπάσης,Γιώτα Νέγκα, Θάνο Μικρούτσικο, Πέτρος Γαϊτανος, Πετρολούκας Χαλκιάς, Dilek 

Koc, τονΧρήστο Τσιαμούλη, Λάκης Χαλκιάς κ.α Επίσης με τους ξένους καλλιτέχνες Οzkar 

Okros (soloist cembalo in Hungary), Marin Οuley (soloist cembalo in Romania),Sevval 

Sam(Tουρκία),Arsen Petrosyan(Αρμενία), Αlbarosa Di Lieto και Emanuela 

De Zarlo(Iταλίδες αρπίστριες) κ. α 

    Έχει συμμετάσχει σε σημαντικές εκδηλώσεις όπως στο «Άξιον Εστί» του Μίκη Θεοδωράκη 

παρουσία του ίδιου, στα «Δημήτρια» στην Θεσσαλονικη αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα ,σε 

μελοποιημένα έργα της συνθέτριας Πηγής Λυκούδη, στο 1ο Ελληνικό φεστιβάλ στο Dusseldorf 

της Γερμανίας  κτλ. 

   Η Λουκία Βαλάση έχει τιμηθεί από την Ομοσπονδία Θεσσαλών Ευρώπης στην Γερμανία όπου 

ερμήνευσε ένα τραγούδι σε μουσική και στίχους της ίδιας αφιερωμένο στον απόδημο ελληνισμό 

με τίτλο “Να ‘μουν πουλί της ξενιτειάς’’.Επίσης έχει τιμηθεί ως επίτιμο μέλος από την Unesco 

Πειραιώς και Νήσων. 

    Η Λουκία Βαλάση ως συνθέτρια έγραψε μουσική για την κινηματογραφική ταινία 

Αγγλοελληνικής παραγωγής «The winter». Επίσης έχει γράψει μουσική για την γνωστή 

τραγουδίστρια της Τουρκίας Şevval Sam στον καινούργιο της δίσκο “Tango”στο τραγούδι 

“Zümrüdü Anka” (Sadece dön sen).Επιπροσθέτως, έχει γράψει μέρος της μουσικής επένδυσης 

της πολυβραβευμένης αμερικανικής σειράς ντοκιμαντέρ της δημοσιογράφου και παραγωγού 

ντοκιμαντέρ Αθηνάς Κρικέλη με τίτλο ‘’My Olympus’’ καθώς και του Macedonia the shining 

gate to mt Olympus. 

     Σταθμός στην καλλιτεχνική της πορείας αποτέλεσε η δημιουργία του πρώτου της videoclip 

που γυρίστηκε στον Όλυμπο ερμηνεύοντας το αριστουργηματικό δημιούργημα ''Νύχτα μαγικιά'', 

συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο, τον θρύλο της μουσικής Μίκη Θεοδωράκη με το μυθικό βουνό 

της αρχαιότητας, τον Όλυμπο. Πρόσφατα παρουσιάστηκε το νέο βιντεοκλίπ με τίτλο <<Ύμνος 

της Ειρήνης>>  με αρχαιοελληνικό ύφος, χρησιμοποιώντας αρχαία μουσικά όργανα όπως λύρα, 

τύμπανον και σαντούρι σε συνδυασμό με όργανα της κλασικής μουσικής.  

 


