
ZIAD RAJAB 

Γεννικθκε ςτο Χαλζπι τθσ 

υρίασ από φρια μθτζρα και 

Παλαιςτίνιο πατζρα. Μεγάλωςε 

ζχοντασ ακοφςματα από τθ 

γιαγιά και τθ μθτζρα του, οι 

οποίεσ ζπαιηαν οφτι. Εκεί πιρε 

τα πρώτα μακιματα. τθ 

ςυνζχεια μακιτευςε κοντά ςτον 

ουτίςτα Bahjat Durmosh και το 

μεγάλο γνώςτθ τθσ κεωρίασ τθσ 

αραβικισ μουςικισ (maqam) 

Rashid Al Sufi. 

Σο 1983 δραςτθριοποιικθκε επαγγελματικά ωσ ουτίςτασ ςυμμετζχοντασ ςτο ςυγκρότθμα 

του υλλόγου Καλών Σεχνών του Χαλεπίου “Sabab al arube” και κάνοντασ εμφανίςεισ ςε 

μουςικζσ διοργανώςεισ τθσ υρίασ, ςυνεργαηόμενοσ με άλλουσ χαλεπιανοφσ μουςικοφσ. 

Από το 1988 ηει μόνιμα ςτθν Ελλάδα και παρουςιάηει τισ δικζσ του μουςικζσ αναηθτιςεισ 

δίνοντασ ςυναυλίεσ [WOMAD (2002), Samothraki World Music Festival (2005), Διεκνισ 

υνάντθςθ για το Οφτι – Εν Χορδαίσ, Θεςςαλονίκθ (2002), Μουςικό Χωριό Άγιοσ Λαυρζντιοσ 

Πθλίου (2008), Κρατικό Ωδείο Θεςςαλονίκθσ (1997), Μζγαρο Μουςικισ Ακινασ (2008)]. 

Επίςθσ, ζχει εμφανιςτεί ςτο εξωτερικό [Φινλανδία - φεςτιβάλ του Ελςίνκι - Helsinki Festival) 

(1993), ερβία - Guitar Art Festival του Βελιγραδίου (2005), Ιταλία - “Scala di Pescara” 

(2007)].  

Σο 1993 ςτθ Φινλανδία ςυνζκεςε μουςικι για το μυκιςτόρθμα ”Η ΠΑΝΟΤΚΛΑ” του Albert 

Camus, μια παραγωγι τθσ Κρατικισ Ραδιοφωνίασ τθσ Φινλανδίασ (YLE). Σο ζργο 

παρουςιάςτθκε και απο τθν Κρατικι Ραδιοφωνία τθσ ουθδίασ (SR). 

Ζχει ςυνεργαςτεί με πολλοφσ καλλιτζχνεσ του μουςικοφ χώρου μεταξφ των οποίων οι Ross 

Daly, Γιώργοσ Νταλάρασ, Γλυκερία, Βαςίλθσ οφκασ, Haig Yazjian, Λουδοβίκοσ των 

Ανωγείων, ωκράτθσ Μάλαμασ, Ελζνθ Σςαλιγοποφλου, Εςτουδιαντίνα. 

Σο 2000 εκδόκθκε το CD “Mawjet Tarab” με δικζσ του ςυνκζςεισ. 

Ζχει κάνει ςεμινάρια ερμθνείασ ςτο οφτι μεταξφ άλλων ςτο Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο 

Θεςςαλονίκθσ, ςτο ωδείο «ΕΝ ΧΟΡΔΑΙ» master classes, ςτο Μουςικό χωριό Άγιοσ 

Λαυρζντιοσ Πθλίου κ.α. Επίςθσ, παραδίδει ιδιαίτερα μακιματα ουτιοφ ςε αρχάριουσ και 

προχωρθμζνουσ. 

ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 

Σο 2000 κυκλοφόρθςε το CD “Mawjet Tarab” με δικζσ του ςυνκζςεισ από τθν FM Records. 



Σο 2009 κυκλοφόρθςε το CD “Mediterranean Voices” ςτο οποίο ο Ziad Rajab και ο Γιώργοσ 

Νταλάρασ ερμθνεφουν ζνα παραδοςιακό τραγοφδι τθσ υρίασ, “Nawet Asibak”. 

ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΙΑ 

Από το 1994 ο Ziad Rajab αςχολείται ςυςτθματικά με τθν καταςκευι και επιδιόρκωςθ 

ουτιών. Ζωσ ςιμερα ζχει καταςκευάςει δεκάδεσ οφτια ςτο εργαςτιριο που διατθρεί. 

Χρθςιμοποιώντασ τα καλφτερα ξφλα και δίνοντασ πάντα προτεραιότθτα ςτθν ποιότθτα του 

ιχου αναηθτεί νζουσ τρόπουσ και μεκόδουσ ςτθ καταςκεφθ, με ςτόχο τθν τελειοποίθςθ του 

οργάνου αιςκθτικά και τθν καλφτερθ δυνατι απόδοςθ από πλευράσ ιχου.  

ΚΡΙΣΙΚΕ 

“οι αυτοςχεδιαςμοί του μασ κφμιςαν εικόνεσ απο τισ χίλιεσ και μία νφχτεσ... /---/ εξαιρετικζσ 

φράςεισ ςαν αραβουργιματα ...  ςυναρπαςτικζσ παφςεισ και δυναμικζσ αντικζςεισ απο 

αυτό το νεαρό μουςικό... “  

HELSINGIN SANOMAT, 24.07.1993 

“Μία μελωδικι υπερχείλιςθ με ιχουσ ανατολικοφσ για τουσ εραςτζσ «τθσ Αςιάτιδοσ 

Μοφςασ», περικλείει ςτουσ ψθφιακοφσ του κωδικοφσ ο πρϊτοσ δίςκοσ του Ziad Rajab 

«Mawjet Tarab». Ένα μουςικό ρεφμα, το οποίο ςε παραςφρει χωρίσ τθν χριςθ ψυχοτρόπων 

και εξταςιογόνων ουςιϊν ςε ζνα ιδιαίτερο μουςικό κόςμο και τοπίο, που ο ίδιοσ παντρεφει 

ςε ζνα αρμονικό, πρϊτα από όλα ενιαίο, ςφνολο χωρίσ να υποκφπτει ςε ανάγκεσ τθσ 

τρζχουςασ μόδασ” 

ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ, 3 Δεκεμβρίου 2000 (Εβδομαδιαία ζκδοση της εφημερίδας ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) 

“Tο ταλζντο του Ziad Rajab, τόςο ωσ ςυνκζτθ /---/ όςο και ωσ ενορχθςτρωτι, βιρτουόηου 

ουτίςτα και τραγουδιςτι, ξεδιπλϊνεται ποικιλοτρόπωσ ςε αυτον το δίςκο.  

ΔΙΦΩΝΟ (για το CD Mawjet Tarab), Τεφχος 64, Ιανουάριος 2001 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Σθλζφωνο: 2310210366 

Κινθτό: 6977208278 

e-mail: ziad-rajab@hotmail.com 


