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Παναγιωτόπουλος Ηλίας
Composer, Music Producer, Sound
Designer & Programmer

Σηλ. : (GR) 6976.058.797
e-mail : info@endovlane.com
Web Site : http://www.endovlane.com
Υάλκενζι, Βερολίνο

Nationality : Greek
Date Of Birth : June 7, 1986

Graduated : Music Technology &
Acoustics Engineering

Curriculum Vitae

BA Education
2016 : Απόφοιτος από το Σμήμα Μηχανικών Μουσικής Σεχνολογίας
& Ακουστικής Σ.Ε. της χολής Εφαρμοσμένων Επιστημών Ρεθύμνου,
Σεχνολογικό & Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, με βαθμό …
[http://www.teicrete.gr/mta/gr/].

Η εκπαίδευση μου αυτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιστημονικά
και τεχνολογικά πεδία : 1ον) Σην εφαρμογή των σύγχρονων
τεχνολογιών στην καταγραφή, ανάλυση, σύνθεση, παραγωγή και
διαχείριση του ήχου και της μουσικής πληροφορίας και 2ον) Σην
επιστήμη και την τεχνολογία της ακουστικής.
Διεκπεραίωσα πτυχιακή εργασία της επιλογής μου προκειμένου να
αποκτήσω εξειδίκευση και εμπειρία στον τομέα του sound design
για video games και interactive applications. Αντικείμενο και στόχος
μου ήταν η μελέτη σε βάθος και η εξοικείωσή μου με προγράμματα
τύπου Αudio Pipeline, συγκεκριμένα το Wwise. Σο ακριβές θέμα της
μονοετούς πτυχιακής μου εργασίας ήταν ‘’Ηχητικός χεδιασμός &
Μουσική Επένδυση στο Video Game : Limbo‘’.
Επιπλέον κατέχω :
 Μεγάλη εμπειρία και ικανότητα στο post production και
ολοκληρωμένες γνώσεις στους εξής κλάδους : sound design,
sound effects, foley και recording/ mixing. Γνώση σε βάθος
στον μουσικό προγραμματισμό, στην σύνθεση ήχου και στην
ψηφιακή επεξεργασία σήματος, καθώς και στον χειρισμό
διαφόρων γλωσσών προγραμματισμού (MaxMsp, Csound,
Matlab).
 υνθέτης και μουσικός. Παίζω πιάνο, syntesizers και κιθάρα.
 Απόλυτη εξοικείωση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές τόσο σε
περιβάλλον Windows όσο και σε Mac.
 Πολύ καλή γνώση αγγλικών και αγγλικής ορολογίας του
επαγγελματικού τομέα μου.

Work Experience : Music & Sound

2008-2014

:
Σρεις φορές συμμετοχή στις ‘’Ημέρες
Ηλεκτροακουστικής Μουσικής’’ με stereo tape (το 2008, το 2011 και
το 2014) [http://www.teicrete.gr/mta/cml/meres08/el/schedule.html]. Η
διοργάνωση γίνεται υπό την αιγίδα του Ελληνικού υνδέσμου
υνθετών
Ηλεκτροακουστικής
Μουσικής
[ΕΗΜ
http://www.essim.gr/],
της
Διεθνούς
υνομοσπονδίας
Ηλεκτροακουστικής Μουσικής [ICEM- International Confederation of
Electroacoustic Music http://www.cime-icem.net/] και του Sonic Arts
Research Center [SARC http://www.sarc.qub.ac.uk/].

2012 :

Sound Design Projects σε διαγωνισμούς της εταιρίας

Audiocraft

&

Jupix

[http://vimeo.com/111244695

&

http://vimeo.com/111244517].

2015 :

Εργάστηκα στην εταιρία post-production ‘’OXYZED’’, μια πιο

τις πιο γνωστές και επιτυχημένες στην Ελλάδα στον χώρο του
sound design και της μουσικής παραγωγής για διαφημίσεις.
Απασχολήθηκα κυρίως στον ηχητικό προγραμματισμό αλλά και
στην δημιουργία πρωτότυπων sound libraries και scripting στο
software ‘Kontakt’ της Native Instruments.

Projects as a Freelancer : Music Production & Sound Engineerin
Releases
Από το 2009 κάνω μουσική παραγωγή κάτω από το project name Endov
Lane. το project αυτό ασχολούμαι με το producing ηλεκτρονικής
μουσικής και έχω κάνει τις ακόλουθες επίσημες κυκλοφορίες και
remixes :
 Josephine & Pitsi - Turn Off The Lights
Release Date : 11/2014
Label : PANIK RECORDS
(Ανέλαβα ως προϊόν την αποκλειστική σύνθεση, παραγωγή και
μίξη του κομματιού. Η Josephine είναι ανερχόμενη καλλιτέχνης
της ελληνικής mainstream σκηνής, ανάμεσα στους 4
προτεινόμενους για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην
Eurovision το 2014).
https://www.youtube.com/watch?v=9t15T-sA1lk
 Halaros – Hold That Verge Of Tomorrow EP
Release Date : 10/2015
Label : CLOUDY MOON RECORDS (By SUFFUSED MUSIC)
(Ανέλαβα την μουσική επιμέλεια, την τελική μίξη και το
mastering στην εν λόγω παραγωγή).
https://pro.beatport.com/release/hold-that-verge-oftomorrow/1632462
 Ginger Vag - Diamonds EP
Release Date : 03/2015
Label : WERKSTATT RECORDINGS
(Ανέλαβα την μουσική επιμέλεια, την τελική μίξη και το
mastering στην εν λόγω παραγωγή).
http://www.junodownload.com/products/ginger-vagdiamonds/2755349-02/
 Endov Lane – Expanding Universe EP
Release Date : 14/08/2010
Label : FEVER SOUND RECORDS
http://www.discogs.com/Endov-Lane-ExpandingUniverse/release/6273042
 VA – Best Of Fever Sound Records 2010
Release Date : 28/12/2010
Label : FEVER SOUND RECORDS
http://www.discogs.com/Various-Best-Of-Fever-Sound-Records2010/release/2746455

 VA – Techminal Form 01
Release Date : 04/03/2011
Label : iFROMINAL RECORDS
http://www.discogs.com/Various-Techminal-Form01/release/2746679

Music Composition & Production
1. 2016 :

Επανασχεδιασμός της ηχητικής και μουσικής επένδυσης

μέρους
του
videogame
‘LIMBO’
της
εταιρίας
[https://www.youtube.com/watch?v=lYvvP3gGRdY]

PLAYDEAD

2. 2016 : υμμετοχή σε ανοιχτό διαγωνισμό για την σύνθεση ηχητικού
audio-branding και πρόκριση της δημιουργίας μου ανάμεσα στις 10
καλύτερες
από
τις
207
συνολικά
συμμετοχές.
[https://www.youtube.com/watch?v=xsCpJxed5nA]

3. 2014-2015 :

Ανοιχτή συνεργασία σε βάθος χρόνου με την PANIK

RECORDS, για την αποκλειστική μουσική παραγωγή και σύνθεση
τραγουδιών
στους
καλλιτέχνες
που
στεγάζει
[http://www.panikrecords.gr/].

4. 2013 :

ύνθεση μουσικής για video clip του οποίου η παραγωγή

έγινε υπό την αιγίδα της MASA (Mongolian American Student
Association) σε συνεργασία με την εταιρία Mashbat Brothers Films με
έδρα το Chicago [https://www.youtube.com/watch?v=242HRCEcKYk].
5. 2013 :

Νικητήριος συμμετοχή σε contest της Audiocraft Music &

Sound Digital Store [https://soundcloud.com/endov-lane/create-whatyou-destroy].
6. 2009 :

ύνθεση & παραγωγή ηλεκτρονικής μουσικής από το side-

project Incus Malleus, για ένα ντοκιμαντέρ υποβρύχιων καταδύσεων
το
όποιο
κυκλοφόρησε
από
το
Vythos
Magazine
[http://varveris.gr/vythos].

Sound Design & Theme Composing
1.

2013-2015 :

ταθερή συνεργασία ως Senior Sound Designer με την

εταιρία Abzorba, η οποία ειδικεύεται στα video games για mobile
phones (iOS και Android). Η Abzorba έχει κυκλοφορήσει 4 παιχνίδια,
τα οποία έχουν περισσότερους από 5 εκατομμύρια ενεργούς
χρήστες σε όλο τον κόσμο και οι τίτλοι της έχουν βραβευτεί ως οι
πιο
δημοφιλείς
στον
τομέα
των
gambling
games
[http://www.abzorbagames.com/].

Σίτλοι που περιέχουν την δουλειά μου είναι :






Live Blackjack21
Live Roulette
Live Poker
Hot2Slot®
Baccarat®

Μουσικά και ηχητικά δείγματα της δουλειάς μου μπορείτε να
ακούσετε στα ακόλουθα links :


https://soundcloud.com/endov-lane/sets/abzorba-games



https://www.youtube.com/channel/UCn-tW-lffRjGZbilNYRFq9w

Software
Ως αναπόσπαστο μέρος της δουλειάς μου, αγοράζω και είμαι πάντα
ενημερωμένος στις πιο πρόσφατες εκδόσεις στα παρακάτω
αναφερόμενα προγράμματα, καθώς φυσικά και σε όποιο καινούργιο
software κυκλοφορεί :

DAW







Ableton Live
Steinberg Cubase
Avid Pro Tools
Apple Logic
Cockos Reaper
Propellerhead
Reason

VST & VSTi










NI
Waves
Fabfilter
Izotope
U-he
Lennar Digital
Tone2
Xfer
Sonic Charge

AUDIO PIPELINES



Wwise
Fmod
SOUND EDITORS





PROGRAMMING
LANGUAGES




Max Msp
Max4Live
Processing
language

Sony Sound Forge
Sony Spectral
Layers
Spear

Other Qualifications
1. Κάτοχος Διπλώματος Οδήγησης
2. Φειρισμός Photoshop, Flash
3. Εθελοντική παροχή γραφιστικών
οργανώσεις

4.

υπηρεσιών

σε

φιλοζωικές

Άνευ Οικογενειακών Τποχρεώσεων

Links on the Web
1. WebSite : http://www.endovlane.com (Under Construction!)
2. SoundCloud :
2.1. https://soundcloud.com/endov-lane
2.2. https://soundcloud.com/incus_malleus
2.3. https://soundcloud.com/elias-panagiotopoulos
3. Discogs : http://www.discogs.com/artist/2148037-Endov-Lane
4. YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCBLWJ-gJ9YYuiyDYc55vFqQ
5. Vimeo : http://vimeo.com/user1084305
6. LinkedIn : https://www.linkedin.com/pub/elias-panagiotopoulos/63/264/4b8

