ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Αγαπητοί Φίλοι,
Με µεγάλη χαρά σας ενηµερώνουµε για την διοργάνωση του Ε' ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ που θα γίνει στις 10 - 15 Σεπτεµβρίου 2010 στην εξέδρα των
Φοινικουδων στη Λαρνακα.
Το Φεστιβάλ αυτο εχει καταστεί θεσµός και διεξάγεται µε µεγάλη επιτυχια. Το ∆' Μεσογειακό
φεστιβάλ παρακολούθησαν 50000 κοσµος. Ελαβαν µερος 12 χώρες µε 500 χορευτες. Μπορείτε
να βρείτε online έντυπο συµµετοχής και παρακαλούµε να απαντήσετε στα χρονικά πλαίσια (έως 1
Μαρτιου) αν θα συµµετάσχετε ή όχι. Ελπίζουµε ότι θα έχουµε τη συµπαράσταση σας και ότι θα
παρακολουθήσουν οι φίλοι σας το Φεστιβάλ αυτό.
Έχουν ήδη δηλώσει συµµετοχή οι εξής χώρες ΕΛΛΑ∆Α, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ,
ΙΤΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΙΣΡΑΗΛ, ΑΡΜΕΝΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ,
ΣΥΡΙΑ, ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΜΑΛΤΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΡΩΣΙΑ,
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ.
Ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Όµιλος Λευκωσίας έχει διοργανώσει µε µεγάλη επιτυχία στην
Κύπρο το Α' ∆ιεθνές Συνέδριο µε θέµα ο «Χορός στην Ανατολική Μεσόγειο» τον Ιούλιο του 2004
και το Παγκόσµιο Συνέδριο για την Έρευνα του Χορού µε ειδικό θέµα «Πολύ περισσότερο από
κίνηση» τον Νοέµβριο του 2005 µε τη συµµετοχή 27 χωρών και 480 συνέδρων.Συνεχισαµε µε την
διοργανωση του Α-Β-Γ-∆ Μεσογειακού Φεστιβάλ παραδοσιακού χορού και ελπίζουµε πως ο
θεσµος αυτος θα γινει το µεγαλυτερο γεγονος της Μεσογειου Θέλουµε να πιστεύουµε ότι οι
προσπάθειές µας έχουν ανταπόκριση και ότι προσφέρουµε κι έµείς µε τον δικό µας τρόπο ότι
καλύτερο στο νησί µας και στον κόσµο.
Με την ευκαιρία θα ήθελα να σας ενηµερώσω επίσης ότι έχω επανεκλεγεί παµψηφει µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του CID (∆ιεθνές Συµβούλιο Χορού) της UNESCO στη Μαλαγα της
Ισπανίας στο παγκόσµιο συνέδριο του 2009. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω µε την ιδιότητά µου
αυτή να µε ενηµερώνετε για τα προγράµµατά σας, τις σκέψεις και τους προβληµατισµούς σας. Θα
ήθελα να βοηθήσω σε ότι είναι δυνατό για την προώθηση του χορού στην Κύπρο σε όλες του τις
µορφές
Περιµένω τα νέα σας και την υποστηριξή σας στο Ε' ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ
Μπορείτε να βρείτε online και αίτηση συµµετοχής την οποία παρακαλώ όπως συµπληρώσετε αν
ενδιαφέρεστε.
Ρέα Μαδέλλα Ιωαννίδου
Εκπαιδευτικός
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