ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Β’ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ
15, 16, 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007,
ΕΞΕΔΡΑ ΦΟΙΝΙΚΟΥΔΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑ
Μετά την τεράστια επιτυχία του περσινού, Α’ Μεσογειακού Φεστιβάλ
Παραδοσιακού Χορού, ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Ομιλος Λευκωσίας
σε συνεργασία με το Δήμο Λάρνακας διοργανώνει φέτος το Β’
Μεσογειακό Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού, από τις 15 μέχρι τις 17
Σεπτεμβρίου, στην παραλία Φοινικούδων στη Λάρνακα.
Οι παραστάσεις του φεστιβάλ θα διεξάγονται στην εξέδρα της παραλίας
των Φοινικούδων, αφού οι κλειστές αίθουσες αποδείχθηκαν μικρές για
να χωρέσουν τους πολυπληθείς θεατές πέρυσι. Η είσοδος είναι δωρεάν.
Στο φετινό φεστιβάλ έχουν δηλώσει συμμετοχή μουσικοχορευτικά
σχήματα από 10 Μεσογειακές χώρες, Ιταλία, Ισραήλ, Κροατία,
Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Αρμενία, Αίγυπτο, Ελλάδα και Κύπρο.
Το Φεστιβάλ θα ανοίξει με μεγάλη παρέλαση όλων των συγκροτημάτων
από τον Αστυνομικό Σταθμό στη Λεωφόρο Αθηνών και μέχρι την εξέδρα
των Φοινικούδων. Τα συγκροτήματα φορώντας τις παραδοσιακές στολές
και κρατώντας τις σημαίες τους αναμένεται να δημιουργήσουν μια
ξεχωριστή ατμόσφαιρα στην παραλιακή λεωφόρο, στέλνοντας μήνυμα
ενότητας των μεσογειακών λαών.
Στόχοι των διοργανωτών, η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των
Μεσογειακών Χωρών, η γνωριμία και αποδοχή της πολιτιστικής
κουλτούρας κάθε χώρας, η διάδοση και διάσωση της μουσικοχορευτικής
παράδοσης καθώς και η ενίσχυση του τουρισμού από τις γειτονικές
χώρες. Ηδη πλήθος επισκεπτών έχει επωφεληθεί των ειδικών πακέτων
για επίσκεψη και παραμονή στην Κύπρο που έχουν διευθετήσει οι
οργανωτές για το Φεστιβάλ.
Οπως και πέρσι έτσι και φέτος, αποστολές έρχονται ενισχυμένες με
δημάρχους, δημοσιογράφους και τοπικές τηλεοράσεις. Η παρουσία τους
δίνει την ευκαιρία ανταλλαγής σχέσεων με το Δημαρχείο της Λάρνακας
και σύσφιξη δεσμών όπως και αδελφοποίησης με τις γείτονες χώρες.
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Στη διάρκεια του φεστιβάλ όλα τα συγκροτήματα θα επισκεφθούν τα
Γυμνάσια και Λύκεια της Λάρνακας για παραστάσεις ώστε οι μαθητές να
γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονομιά και την παράδοση των
γειτονικών χωρών. Ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Ομιλος Λευκωσίας, με
την ενέργειά του αυτή, στοχεύει στην ενίσχυση της πολυπολιτισμικής
εκπαίδευσης καθώς και στην προσφορά ευκαιριών στη νέα γενιά να
αγαπήσει τη λαϊκή παράδοση.
Ο θεσμός αυτός λειτούργησε με μεγάλη επιτυχία κατά τη διάρκεια του
Α΄Μεσογειακου Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού. Με τις επισκέψεις σε
όλα τα δημόσια Γυμνάσια και Λύκεια της περιοχής Λάρνακας και
ιδιωτικών σχολών ο αριθμός των ατόμων που παρακολούθησαν το
Φεστιβάλ και τις παραστάσεις ξεπέρασε τις 50.000. Ο κόσμος αγκάλιασε
με μεγάλη αγάπη τις παραστάσεις του Φεστιβάλ και καταχειροκρότησε
τα εξαίρετα συγκροτήματα. Χαρακτηριστικό δε γεγονός ήταν το ότι οι
πρέσβεις και ο πληθυσμός των χωρών που έλαβαν μέρος και κατοικούν
στην Κύπρο καθώς και πλήθος τουριστών και Κυπρίων, ήσαν οι ένθερμοι
οπαδοί του Φεστιβάλ. Η παρουσία δε στα τελετουργικά έναρξης και
λήξης σημαντικών καλλιτεχνικών παραγόντων της Λάρνακας και της
Κύπρου έδωσαν μια άλλη νότα και μορφή στο Φεστιβάλ.
Φέτος στο τελετουργικό έναρξης θα δεθεί η παράδοση με τη νέα εποχή
και θα περιλαμβάνει:
- «Η γέννηση της Αφροδίτης» σε χορογραφία Μαρίας Δημητρίου
και σύνθεση Λάρκου Λάρκου.
- Νησιώτικα τραγούδια από τη Χορωδία Λάρνακας και μαέστρο τον
Ανδρέα Γερολέμου.
- Ο Λάρκος Λάρκου, ο Σοφοκλής Κασκαούνιας και οι Rebel
Dancers, όπως δεν τους είδατε ποτέ, θα παρουσιάσουν τη
«Μουζουρού» και το «Εσού Τζοιμάσαι»
- Το συγκρότημα «Αθανασία» σε χορογραφία Γιώργου Θεοδούλου
θα παρουσιάσει το «Κύπρος – Ενα παραθύρι στη Μεσόγειο».
- Και τέλος θα ακουστεί ο Υμνος (ορχηστρικό) του Β΄Μεσογειακού
Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού τον οποίο συνέθεσε ο Ανδρέας
Γερολέμου και ενορχήστρωσε ο Λάρκος Λάρκου.
Ολα προετοιμάζουν ένα λαμπρό φεστιβάλ που οι διοργανωτές ελπίζουν
ότι θα γίνει Το Γεγονός που όλοι θα αναμένουν με αγωνία κάθε χρόνο.
Η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Λαογραφικού Ομίλου Λευκωσίας, κ.Ρέα
Ιωαννίδου, δηλώνει πως η ίδια και το συμβούλιο του Ομίλου θα κάνουν
το παν για να γίνεται κάθε χρόνο μεγαλύτερο και να αποκτήσει την
οντότητα ενός Φεστιβάλ με προδιαγραφές Ευρώπης.
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Ο Πολιστικός Λαογραφικός Ομιλος Λευκωσίας είναι ένας καθαρά μη
κερδοσκοπικός οργανισμός που στηρίζεται στην εθελοντική υπηρεσία
των μελών του που είναι κατά πλείστον εκπαιδευτικοί και άνθρωποι της
τέχνης, με μεγάλη αγάπη και σεβασμό στα όσα όλες οι χώρες έχουν να
δώσουν.
Στηρίζεται ακόμη στην οικονομική και ηθική υποστήριξη του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Κυπριακού Οργανισμού
Τουρισμού.
Δρώμενα που αφορούν τόσες χιλιάδες κόσμου θα πρέπει να τυγχάνουν
της ανάλογης μεταχείρισης από το κράτος έτσι ώστε να αποδίδουν για το
κράτος και τους πολίτες του.
Ας μην ξεχνάμε τις ρίζες μας και πως θα πρέπει σφικτά να κρατάμε και
με περηφάνεια τα όσα οι παπούδες και οι γιαγιάδες μας μας άφησαν
διπλωμένα στο συρτάρι της μνήμης.
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Λευκωσίας –
Δήμος Λάρνακας
ΜΕΓΑ ΧΟΡΗΓΟΙ: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού-Πολιτιστικές
Υπηρεσίες, Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Χορηγοί: ΟΕΛΜΕΚ, ΟΠΑΠ, ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ, CELIO, CHINO,
CAFÉ LA MODE, SERANO.
Χορηγοί Επικοινωνίας: ΡΙΚ, LTV, Ωμέγα TV Πάφος, Ράδιο FM
Λάρνακα, Ράδιο Πάφος.
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