ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
13ο Μεσογειακό Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού
Λάρνακα 14,15,16,17/9/2018
Εξέδρα Φοινικούδων
Πρόσκληση για Δημοσιογραφική Διάσκεψη
Αγαπητοί φίλοι δημοσιογράφοι
Κατ’ αρχήν σας ευχαριστούμε για την αμέριστη συμπαράσταση που μας παρέχετε για
τη διοργάνωση του Μεσογειακού Φεστιβάλ Παραδοσιακού χορού που
πραγματοποιείται κάθε Σεπτέμβρη στην Εξέδρα των Φοινικούδων στη Λάρνακα.
Το Φεστιβάλ μας, θεωρείται το μεγαλύτερο και πλέον πετυχημένο Φεστιβάλ στο είδος
του και χαίρει άκρας εκτίμησης από όλο τον κόσμο τόσο για την τέλεια διοργάνωση
του όσο και για την άψογη φιλοξενία των ξένων συγκροτημάτων.
Σας καλούμε να παρευρεθείτε στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη που διοργανώνουμε με
το Δήμο Λάρνακας την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ., στη Στέγη
Γραμμάτων και Τεχνών.
Σας επισυνάπτουμε το πρόγραμμα θα είναι μεγάλη η χαρά μας να είστε μαζί μας στην
Τελετή Έναρξης του Φεστιβάλ, στις 15 Σεπτεμβρίου 2018.
Παράλληλη δραστηριότητα, η Έκθεση Παραδοσιακής Φορεσιάς με τίτλο «Όμοια και
ανόμοια της παραδοσιακής φορεσιάς Κύπρου – Ρουμανίας». Μια έρευνα που
πραγματοποιήθηκε από νεαρούς ερευνητές του Πολιτιστικού Λαογραφικού Ομίλου
Λευκωσίας και του Πολιτιστικού Κέντρου της πόλεως Turku Mures και με το
συγκρότημα “Muresul”.
Η έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώρο Αποθήκες 79 στη Λάρνακα και θα
διαρκέσει για ενάμιση μήνα, δηλαδή από τις 14 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Οκτωβρίου
2018 και θα προσφέρεται δωρεάν στα σχολεία και στους τουρίστες.
Μια μεγάλη γκάμα από 70 παραδοσιακά κοστούμια Ρουμανίας - Κύπρου και
παραδοσιακά αντικείμενα θα εκτεθούν στο χώρο. Το περιεχόμενο της Έκθεσης έχει
προσφερθεί από το Τμήμα Κυπριακής Χειροτεχνίας και ιδιωτικά Μουσεία, όπως αυτό
του Λαογραφικού Μουσείου Άλωνας που ανήκει στον Στέλιο Χατζηγεωργίου, τη Νέας
Γενιάς Βορόκλινης, το Μουσικοχορευτικό Όμιλο Βρακοφόρων Κύπρου και τον
Πολιτιστικό Όμιλο Αθανασία.
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Επίσης φιλμάκι δεκαπέντε λεπτών θα παρουσιάζεται ανα τακτά χρονικά διαστήματα
στους επισκέπτες.
Τα εγκαίνια της έκθεση θα τελέσει ο Διευθυντής των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κ. Παύλος Παρασκευάς και θα απευθύνει
χαιρετισμό ο Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας Βύρας.
Το Μεσογειακό Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού έχει γίνει η μεγαλύτερη εκδήλωση του
Δήμου Λάρνακας μετά τον Κατακλυσμό.
Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε τη δύναμη να προχωράμε. 13 χρόνια ζωής ,13 χρόνια
πάλης για την επιβίωση του Φεστιβάλ. 13χρόνια τώρα γιορτάζουμε την ανάγκη κάθε
πατρίδας να διασώσει ότι της απέμεινε…τις ρίζες της, τη εθνική καταγωγή της ,τους
παππούδες και τις γιαγιάδες της, τα παιδιά και τα εγγόνια της γιατί ο κάθε ένας από
εμάς θα πρέπει να είναι περήφανος για τον τόπο του.
Σας ευχαριστώ.
Με τιμή
Ρέα Μαδέλλα Ιωαννίδου
Πρόεδρος Πολιτιστικού Λαογραφικού Ομίλου Λευκωσίας
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Διεθνούς Συμβουλίου Χορού
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