ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η Φίλια Δαπέργολα γεννήθηκε στην Πάτρα και τις πρώτες μουσικές της σπουδές τις
ξεκίνησε στην Αγγλία όπου και πέρασε τα πρώτα παιδικά της χρόνια . Από μικρή ηλικία
έδειξε το ταλέντο και την ιδιαίτερη κλίση της στη μουσική ξεκινώντας σε μικρή ηλικία
μαθήματα βιολιού και πιάνου . Στην Ελλάδα συνέχισε και ολοκλήρωσε τις σπουδές της
του πιάνου στο Εθνικό Ωδείο των Αθηνών με καθηγήτρια την αείμνηστη Μυρτώ
Μαυρίκου αποφοιτώντας με Αριστείο εξαιρετικής Επιδόσεως και χρηματικό βραβείο
στη μνήμη της Ιόλης Μπουκουβάλα το 1989.
Ξεκίνησε τις μεταπτυχιακές της σπουδές με τους διεθνούς φήμης σολίστ και καθηγητές
Julia και Constantin Ganev οπου και μελέτησε πολλά έργα ρεπερτορίου και μουσική
παιδαγωγική και διδασκαλία . Ελαβε μέρος σε πολλά Ευρωπαικά σεμινάρια πιάνου και
είναι διπλωματούχος του μεταπτυχιακού μουσικού σεμιναρίου CORMONT ADAGIO
LIBRAIRE MUSICALE των Βρυξελλών. Έχει επίσης πάρει μαθήματα ανώτερου κύκλου
πιανιστικής ερμηνείας με τους Aquiles και Nelson Delle Vigne στη Γαλλια και τους
Ralph Nattkemper Jenny Zaharieva Alfrendo Speranza και Carla Giudici στις
Βρυξέλλες και στη Γερμανία
Διδάσκει περισσότερο απο 20 χρόνια σαν καθήγητρια πιάνου στο Εθνικό Ωδείο σε
μαθητές κυρίως κατεύθυνσης διπλώματος με ιστορία απονομής πολλών πτυχίων και
διπλωμάτων . Πολλοί απο τους μαθητές της είναι καταξιωμένοι μουσικοί και
παιδαγωγοί πιάνου. Έχει δώσει πολλά ρεσιτάλ πιάνου στην Αθήνα και σε διάφορες
πόλεις της Ελλαδας καθώς επίσης και στο εξωτερικό στη Γερμανία και στην Ιταλία σαν
σολίστ και σε προγράμματα μουσικής Δωματίου. Στην Ελλάδα έχει ηχογραφήσει για το
Ραδιόφωνο την τηλεόραση και έχει συνεργαστεί με την Ενωση Ελλήνων Μουσουργών
ερμηνεύοντας έργα Ελλήνων και Ξένων συνθετών σε πρώτες εκτελέσεις. Ακόμα έχει
δώσει ρεσιτάλ για δύο πιάνα και τέσσερα χέρια με τον διεθνούς φήμη πιανίστα και
αρχιμουσικό Βασίλη Τσαμπρόπουλο στην Ελλάδα και το εξωτερικό . Εχει εμφανιστεί με
την Ορχηστρα Feminarte σε πανηγυρική συναυλία την Κυριακή της Ορθοδοξίας στην
Κωνσταντινούπολη υπο την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου .
Παράλληλα με τις μουσικές της σπουδές και την πιανιστική της ενασχόληση έχει
σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων και είναι διπλωματούχος κλασσικού μπαλλέτου
απόφοιτος RAD (ROYAL ACADEMY OF DANCING of LONDON )
Είναι παντρεμένη με τον διεθνούς φήμης πιανίστα και αρχιμουσικό Βασίλη
Τσαμπρόπουλο και ζεί με την οικογενειά της στην Αθήνα .

