ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

15ο Μεσογειακό Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού
Λάρνακα 17-18-19/9/2022
Εξέδρα Φοινικούδων
Δελτίο Τύπου
Αγαπητοί φίλοι Εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας,
Κατ’ αρχήν σας ευχαριστούμε
διαχρονική βοήθεια σας.

για την αμέριστη συμπαράσταση και τη

Η μεγάλη γιορτή της παράδοσης έρχεται ξανά να λαμπρύνει τις μέρες μας.
Αναφέρομαι βέβαια στο 15o Μεσογειακό Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού
που πραγματοποιείται κάθε Σεπτέμβρη στην Εξέδρα των Φοινικούδων στη
Λάρνακα.
Ζήσαμε όλοι δύσκολες στιγμές με την πανδημία και σίγουρα ο πολιτισός
υπέστη τη μεγαλύτερη απώλεια . Μετά λοιπον από δυο χρόνια απουσίας
πιστοί σ’ αυτό, επιχειρούμε ξανά να αναβιώσουμε το μεγαλύτερο Φεστιβάλ
Παραδοσιακών Χορών στην Κύπρο και στη γενέτειρα του, την Λάρνακα, την
πόλη του Ζήνωνα.
Το Φεστιβάλ μας θεωρείται το μεγαλύτερο και πλέον πετυχημένο Φεστιβάλ
στο είδος του και χαίρει άκρας εκτίμησης από όλο τον κόσμο τόσο για την
άρτια διοργάνωση του όσο και για την άψογη φιλοξενία των ξένων
συγκροτημάτων.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός της βράβευσης μας απο τα βραβεια Effe Europe
τo 2019 που ήταν και η τελευταία μας προ κορωνοϊού παρουσία. Πέρασαν 2
δύσκολα για όλους μας χρόνια και ο πολιτισμός είχε τη μεγαλύτερη μερίδα
της απώλειας. Όμως, παρά τις αμέτρητες δυσκολίες, προχωρήσαμε και
επαναλαμβάνουμε το τόλμημα.
Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 17-18-19 Σεπτεμβρίου 2022
στη εξέδρα εκδηλώσεων του παραλιακού μέτωπο των Φοινικούδων με ένα
εξαιρετικά ποικίλο πρόγραμμα, παρελάσεις και καθημερινές παραστάσεις
που θα δίνονται με ελεύθερη είσοδο για τους φίλους της παραδοσιακής
μουσικής και χορού.
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Φέτος έχουμε συμμέτοχες από Ρουμάνια, Ισραήλ, Βουλγαρία 2
συγκροτήματα, Αίγυπτο, Αρμενία, Γεωργία, Πόντο, Ελλάδα και 15
συγκροτήματα από ολες τις περιοχές της Κύπρου μας.
Των παραστασεων που θα αρχίζουν στις 8.00 μ.μ. θα προηγούνται
παρελάσεις ενώ το Σαββάτο 17 Σεπτεμβρίου 2022 θα έχουμε και πρωινή
παρέλαση στη Λεωφόρο Αθηνών και επίσης πρωινές παραστάσεις στις
Πλατείες Αγίου Λαζάρου και Ερμού.
Το Σάββατο η Τελετή Έναρξης μας επιφυλάσσει ευχάριστες μουσικές
νότες από το Φωνητικό Σύνολο UNIGUE VOICES, ένα μουσικό
παραδοσιακό πρόγραμμα διασκευασμένο και προσαρμοσμένο στους
κλασσικούς τραγουδιστές που δίδαξε ο Μαέστρος Ανδρέας Γερολέμου.
Κατά την Τελετή Έναρξης ο Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας Βύρας θα
βραβεύσει τους θεσμικούς χορηγούς μας ενώ κατά την Τελετή Λήξης θα
τιμήσουμε τους ξένους και ολα τα κυπριακά συγκροτήματα που μας τιμούν
κάθε χρόνο με τη συμμετοχή τους και φυσικά τους εθελοντές μας.
Τη Δευτέρα όλοι θα χαρούν τα γαλανά καθαρά νερά της Λάρνακας μας σε
μια μίνι κρουαζιέρα προσφορά του Πολιτιστικού Λαογραφικού Ομίλου
Λευκωσίας που είναι και ο διοργανωτής του Φεστιβάλ.
Υπέροχες λοιπόν στιγμές περιμένουν ντόπιους και επισκέπτες στο
παραδοσιακό αυτό πανηγύρι της χαράς, των χρωμάτων και της παράδοσης.
Όλη η προσπάθεια μας στηρίζεται στη συμμέτοχη των εθελοντών που
σπεύδουν κάθε χρόνο να υποστηρίξουν τη προσπάθεια μας αυτή. Τέλος θα
πρέπει να ευχαριστήσουμε το Δήμο Λάρνακας και τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες
για την επί 15 χρόνια οικονομική και τεχνική βοήθεια που μας παρέχουν για
να έχουμε ένα τέλειο αποτέλεσμα.
Θερμές ευχαριστίες στους χορηγούς φιλοξενίας όλα αυτά τα χρόνια, την
Εταιρεία Mc Donalds, τo Ocean Basket και το ξενοδοχείο BLAIZER
Χορηγοί επικοινωνίας το ΡΙΚ, Capital, Radio 99 FM και τα περιοδικά Apopsila, Galastyle, τo Music Net και το Skala Times.
To Φεστιβάλ μας φέτος είναι αφιερωμένο στη μνήμη του μεγάλου
φιλάνθρωπου μ. Ρένου Ανδρέου της οικογενείας Mc Donalds που υπήρξε
διαχρονικός μας φίλος και χορηγός. O Μιχάλης και ο μ. Ρένος Ανδρέου μας
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στήριξαν και μας στηρίζουν από την πρώτη χρονιά μέχρι σήμερα.
Αποτιμούμε φόρο τιμής στον άνθρωπο μ. Ρένο Ανδρέου και στην οικογένεια
του.
Αγαπητοί φίλοι,
Θα χαρούμε πολύ και θα είμαστε περήφανοι αν είστε κοντά μας για να
χαρείτε αλλά και να στηρίξετε την εκδήλωση μας.
Σας επισυνάπτουμε επίσης το πρόγγραμμα του Φεστιβάλ ελπίζοντας στη
γνωστοποιηση του από τα έγκριτα έντυπα και μέσα σας.
Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε τη δύναμη να προχωράμε 15 χρόνια φέτος
ζωής,15 χρόνια πάλης για την επιβίωση του Φεστιβάλ. 15 χρόνια φέτος και
γιορτάζουμε την ανάγκη κάθε πατρίδας να διασώσει ότι της απέμεινε…τις
ρίζες μας, τη εθνική καταγωγή μας, τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας, τα
παιδιά μας και τα εγγόνια μας ,γιατί όλοι θα πρέπει να είμαστε περήφανοι για
τον τόπο μας!
Για τους φίλους δημοσιογράφους των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας η
παράκληση μας είναι όπως καλύψετε όσο πιο πολύ μπορείτε τη μεγάλη αυτή
γιορτή του πολιτισμού.
Σας ευχαριστώ.
Με τιμή
Ρέα Μαδέλλα Ιωαννίδου
Πρόεδρος Πολιτιστικού Λαογραφικού Ομίλου Λευκωσίας
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Διεθνούς Συμβουλίου Χορού
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