SUGARMATE - ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Οι SUGARMATE δηµιουργήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2002 στη Θεσσαλονίκη από
τον Χρύσανθο Χριστοδούλου και τον Γιάννη Παπαϊωάννου, µέλη από τη διάλυση των
Meskaline, και την ένταξη της Τζένης Πατίκα και του Πέτρου Θεοδώρου στο σχήµα.
Στα τέλη του ίδιου έτους (∆εκέµβριος 2002) στη σύνθεση του group εντάχθηκε και
ο Χάρης Μάρκογλου. Το σχήµα παρουσίασε µε αυτό το line-up πολλά live στη
Θεσσαλονίκη και την Αθήνα µέχρι και το Μάρτιο του 2005. Στις αρχές του Απριλίου
2005 η Τζένη Πατίκα αποχώρησε από το group για προσωπικούς της λόγους. Κάποια
στιγµή µέσα στο 2007, αποχώρησε και ο Χάρης Μάρκογλου και τη θέση του πήρε ο
∆ηµήτρης Τάτσης. Η σηµερινή σύνθεση του group είναι:

SUGARMATE
•
•
•
•

Χρύσανθος Χριστοδούλου – Φωνή, Κιθάρες
Γιάννης Παπαϊωάννου – Μπάσο, Keyboards
∆ηµήτρης Τάτσης – Κιθάρες, Keyboards
Πέτρος Θεοδώρου – Drums

µε τη βοήθεια, επί µονίµου βάσεως από τα τέλη του 2005, του ∆ηµήτρη ∆αλέζη
στην τροµπέτα και τα κρουστά.
Το στυλ της µουσικής των SUGARMATE είναι αγγλόφωνη alternative rock/pop,
πολλές φορές µε αρκετά στοιχεία από ετερόκλητα µουσικά είδη όπως funk,
disco/ska, bossa, jazz ή punk. Κάποια από τα κοµµάτια του group αποτελούν την
εξέλιξη προϋπαρχόντων - από την εποχή των Meskaline (Άνοιξη 2001) - κοµµατιών,
τροποποιηµένων για την τρέχουσα σύσταση και το στυλ του group. Οι περισσότερες
όµως νέες συνθέσεις αποδίδουν µε καλύτερο τρόπο το ύφος και τη δυναµική των
SUGARMATE, όπως αυτά διαµορφώθηκαν µε το πέρασµα του χρόνου.
Το σχήµα από την επίσηµη σύστασή του (Απρίλιος 2002) και µέχρι σήµερα
έχει εµφανιστεί ζωντανά στις εξής συναυλίες:
Μαΐου 2002 - Πρώτη ζωντανή εµφάνιση των SUGARMATE στο Ανοιχτό
Θέατρο
της
Νεάπολης
(Θεσσαλονίκη)
στο
πολυήµερο
Φεστιβάλ
"Αγιωργίτικα 2002" µε συναυλίες, προβολές φιλµ και άλλες
δραστηριότητες. Οι SUGARMATE εµφανίστηκαν ζωντανά στις 16 Μαΐου
σε συναυλία µε τους Fokos, Universal Trilogy και Ξύλινα Σπαθιά.

•

16

•

26 Μαΐου 2002 - Ζωντανή εµφάνιση στο χώρο Μουσουργείο (Θεσσαλονίκη)
για ένα πλήρες δίωρο set.

•

9 Ιουνίου 2002 - Σε µια γρήγορη οργάνωση της συναυλίας, οι SUGARMATE
εµφανίστηκαν στο Live Stage Μεσόγειος (upstage) µαζί µε τους
Sicken Thoughts.

•

11 Οκτωβρίου 2002 - ∆εύτερη εµφάνιση των SUGARMATE στο Live Stage
Μεσόγειος, αυτή τη φορά στο downstage για ένα πλήρες set των
2.30 ωρών. Έχει προηγηθεί ζωντανή παρουσίαση του group στο
ραδιόφωνο (FM-101 Θεσσαλονίκη 9/10/2002).

•

19 ∆εκεµβρίου 2002 – Ζωντανή εµφάνιση στο Ξυλουργείο του Μύλου, µε
τους Scab Level και το dj-set Groove Exploders. Έχει προηγηθεί
ζωντανή παρουσίαση του group στο ραδιόφωνο (FM-95.8 Θεσσαλονίκη
18/12/2002). Νέο µέλος µαζί µε τους SUGARMATE ο Χάρης Μάρκογλου,
στην πρώτη του εµφάνιση µε το σχήµα.
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•

6 Μαρτίου 2003 – Συναυλία στο Malt & Jazz live bar στη Θεσσαλονίκη µε
πλήρες set 2.30 ωρών.

•

15 Ιανουαρίου 2004 – ∆εύτερη εµφάνιση των SUGARMATE στο Μύλο, στο
Ξυλουργείο και πάλι, µε πλήρες set.

•

4 ∆εκεµβρίου 2004 – Πρώτη εµφάνιση των SUGARMATE εκτός Θεσσαλονίκης,
στο Μικρό Μουσικό Θέατρο στην Αθήνα, µαζί µε τους MENTA.

•

17 Μαρτίου 2005 – Η καλύτερη ζωντανή εµφάνιση των SUGARMATE, και πάλι
στο Ξυλουργείο του Μύλου, έπειτα από µια µεγάλη διαφηµιστική
προώθηση. Έχουν προηγηθεί ζωντανές παρουσιάσεις του group στο
ραδιόφωνο (FM-101, FM-102 Θεσσαλονίκη).

•

3 Νοεµβρίου 2005 – Νέα ζωντανή εµφάνιση των SUGARMATE στο Ξυλουργείο
του Μύλου, η πρώτη µετά την αποχώρηση της Τζένης Πατίκα από το
σχήµα. Μαζί τους οι Coin από την Καβάλα.

•

18 ∆εκεµβρίου 2005 – Οι SUGARMATE κάνουν µια διαφορετική εµφάνιση στο
Residents bar, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Από τις σπάνιες
φορές που το συγκεκριµένο µέρος φιλοξενεί ζωντανές εµφανίσεις.

•

11 Μαρτίου 2006 – Μία από τις σηµαντικότερες στιγµές στην πορεία των
SUGARMATE, στο Principal Club Theater στη Θεσσαλονίκη, το
συγκρότηµα ανοίγει δυναµικά τη συναυλία των Βρετανών Echo & The
Bunnymen και δέχεται τα καλύτερα σχόλια από το κοινό.

•

19 Μαρτίου 2006 – Μία ακόµη πιο διαφορετική προσέγγιση στη µουσική
τους κάνουν οι SUGARMATE και παρουσιάζουν στο Bar ΦΛΟΥ στο
κέντρο
της
Θεσσαλονίκης
ένα
πλήρες
σετ
µε
τα
κοµµάτια
διασκευασµένα για ακουστικά και ανορθόδοξα όργανα – µεταξύ άλλων
ενός ukulele και ενός glockenspiel!

•

7 Απριλίου 2006 – Οι SUGARMATE πραγµατοποιούν ζωντανή εµφάνιση στο
Λιόγερµα – CitySlang Bar στη Θεσσαλονίκη. Στη συναυλία επρόκειτο
να εµφανιστεί και το group The Garrett από τη Θεσσαλονίκη, αλλά
λόγω προβληµάτων δεν κατάφερε να εµφανιστεί και οι SUGARMATE
ανέλαβαν αποκλειστικά τη σκηνή.

•

6 Ιουλίου 2006 – Οι SUGARMATE παίρνουν µέρος στο ανοιχτό, πολυήµερο
φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη.

•
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•

1 ∆εκεµβρίου 2006 – Οι SUGARMATE µε τους ZEBRA TRACKS και τους FILM
από την Αθήνα, στο Ξυλουργείο του Μύλου.

•

23 Απριλίου 2007 - Οι SUGARMATE µε τους Expert Medicine από την Αθήνα,
στο Ξυλουργείο του Μύλου.

Νοεµβρίου 2006 – Ακόµα µια ζωντανή
Residents bar στη Θεσσαλονίκη.

εµφάνιση

των

SUGARMATE

στο

Στις αρχές του Καλοκαιριού 2002, ξεκίνησαν και τις ηχογραφήσεις του
πρώτου τους promo CD στο studio τους, η ηχογράφηση, η µίξη και η παραγωγή του
οποίου ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2003, από τους ίδιους. Το Promo CD 2002-2003
των SUGARMATE περιλαµβάνει δέκα κοµµάτια (και ένα που δεν περιλήφθηκε στο CD),
από τα οποία κάποια έτυχαν σηµαντικής ραδιοφωνικής αποδοχής (Μύλος 88µισό).
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Μία ακόµα σηµαντική διάκριση ήρθε µε τη βράβευση του κοµµατιού τους “To
Return”, που περιλαµβάνεται στο Promo CD 2002-2003, ως Track Of The Day August
1st 2005 του γνωστού website www.garageband.com για την ταχεία άνοδο του
κοµµατιού στο Alternative Pop chart και τα ενθουσιώδη reviews που έλαβε,
φτάνοντας µέχρι και τη θέση 30 σε σύνολο άνω των 300 µέσα σε 15 ηµέρες και
κερδίζοντας µια θέση στο All-Time Hall Of Fame του site.
Στα µέσα του 2005 ξεκίνησε η διαδικασία ηχογράφησης κάποιων νέων αλλά και
µερικών παλιών κοµµατιών, υπό καλύτερες συνθήκες και µε σκοπό την κυκλοφορία
κάποιων από αυτά ως single/EP και την κατάλληλη προώθησή τους στη δισκογραφία.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε την Άνοιξη του 2006 µε την κυκλοφορία του ‘Someday
You Will Be Mine’ promo EP. Οι ηχογραφήσεις όµως συνεχίστηκαν, και το ‘Someday
You Will Be Mine’ κυκλοφόρησε τελικά επίσηµα τον Απρίλιο 2008 ως πλήρες LP,
περιλαµβάνοντας 11 κοµµάτια και νέα σχεδίαση artwork.
Επίσης, από τη στιγµή της δηµιουργίας ακόµα του group, βρίσκεται online
και η ιστοσελίδα των SUGARMATE στο Internet (www.sugarmate.com) µε πληροφορίες
για το group, νέα, συνεντεύξεις, φωτογραφίες, video και κοµµάτια για download,
καθώς και mailing-list (newsletter) για το group, (δηµιουργία και διαχείριση Γιάννης Παπαϊωάννου, babtua@freemail.gr). Online από το Μάιο 2006 υπάρχει και η
σελίδα των SUGARMATE στο MySpace (www.myspace.com/sugarmate).

Για επικοινωνία µε τους SUGARMATE, σχόλια ή περισσότερες πληροφορίες µπορείτε
να απευθυνθείτε:
•
•
•
•

στο
στο
στο
στο

website
myspace
e-mail
τηλέφωνο (κινητό)

http://www.sugarmate.com
http://www.myspace.com/sugarmate
sugarmate@freemail.gr
(+30) 6973 049295 (Χρύσανθος).

(updated 25/04/2008)
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