
 

Cellist Nihan Demirkapı bu güne kadar Rod Stewart’tan Emeli Sande’ye, Brian May’den (The 
Queen) Olly Murs’e, Michael Bublé’den Josh Groban’a dünyaca ünlü müzisyenlerle çalıştı, 
Avrupa, Amerika ve Yakın Doğu’da sayısız sahnede konserler verdi. Aralarında Londra’da Abbey 
Road, Metropolis ve Olympic Stüdyoları gibi tarihi mekanlarda stüdyo çalışmalarına katıldı ve 
BBC ve ITV kanalları için pek çok televizyon programında, sayısız müzisyenle çalıştı. Ingiltere’de 
Kraliyet ailesi ve Ingiltere kraliçesi icin konser verdi, rock grubu Muse ile 2013 yılında Brit 
Awards’ta beraber sahne aldı. Londra’da Indigo Strings, Siren String Quartet, Duolog, Noah 
Francis Johnson Band ve Apollo Strings ile devam eden konserlerinin yanı sıra 2014 yılında 
Istanbul’a taşındı ve kendi elektro solo cello projesi olan Cellosonics’i hayata geçirdi.  

Müzik kariyeri boyunca Paris’te Louvre Müzesi, Madrid’te Hard Rock Cafe, Dubai’de Burj Khalifa, 
Los Angeles’ta Santa Manica Bay gibi uluslararası sahnelerde yer alıp; Polonya, Hollanda, Çek 
Cumhuriyeti, Kuveyt gibi ülkelerde de turne ve festivallerde görev aldı.  

Nihan Demirkapı 2014 senesinde Istanbul’a taşındı, profesyonel müzisyen ve bir eğitimci olarak 
görevini burada sürdürüyor.  

www.cellosonics.com 



CELLOSONICS 
BACKGROUND 

Tüm alışılagelmiş kokteyl veya karşılama müziklerine farklı ve dikkat çekici bir alternatif olan 
Cellosonics, davetlerinize renk katacak tek kişilik bir projedir. Konuklarınızı karşılarken, 
özenle düzenlenmiş altyapıların üstüne canlı olarak çalınan Cello ile duyduğunuz müzik, 
adeta tek kişilik bir orkestra gibi olacaktır. Dolayısıyla çok daha ekonomik bir alternatif olan 
bu performans, solo olmasına rağmen, bir orkestra müziği kalitesinden de ödün vermeyen bir 
sunumdur.  

Elektrik bağlantısının olabileceği her yere taşınabilen Cellosonics, ekstra müzik sistemine 
gerek bile olmadan, Nihan’ın kendi ses sistemi ile kurduğu zahmetsiz bir performanstır. 4 set 
olarak 4 saate kadar sürebilen kokteyl müziği, Swing, Jazz klasiklerinden, Pop, Rock veya 
Çigan müziğe uzanan renkli bir repertuara sahiptir. Dilerseniz istediğiniz gibi seçim 
yapabileceğiniz bu repertuar, 1, 2, 3 ya da 4 x 45 dakikalık setler olarak düzenlenebilir. 



Bu güne kadar pek çok davete renk katmış olan Cellosonics hakkında daha fazla bilgi 
almak için, lütfen örnek videoları izleyiniz. 

https://youtu.be/X_MaWL612Z4 

https://www.youtube.com/watch?v=ueSRyITwuMk  

https://www.youtube.com/watch?v=YJz9jpcAlPc 

 https://www.youtube.com/watch?v=DMGPgocniEI  

https://www.youtube.com/watch?v=kyKTIGXvjqg 

https://www.youtube.com/watch?v=kCdI_gCXDQY 

https://www.youtube.com/watch?v=8r91sO31luY 

https://www.youtube.com/watch?v=7DDXQxbcvn0 
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