
 

 
19ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ερευνα του Χορού 

«Πολύ περισσότερο από κίνηση» 
Λάρνακα 9-13 Νοεμβρίου 2005 

 
Η Κύπρος φιλοξενεί 

το μεγαλύτερο συνέδριο χορού στον κόσμο 
 
Το τετραήμερο 9-13 Νοεμβρίου η καρδιά του παγκόσμιου χορού θα χτυπά στην Κύπρο. 
Στο ξενοδοχείο Palm Beach στη Λάρνακα διοργανώνεται το 19ο Παγκόσμιο Συνέδριο για 
την Ερευνα του Χορού, με θέμα «Πολύ περισσότερο από κίνηση». 
 
Πρόκειται για το μεγαλύτερο συνέδριο χορού στον κόσμο, στο οποίο αναμένεται να 
λάβουν μέρος 500 ειδικοί από 40 και πλέον χώρες και από τις πέντε ηπείρους και στη 
διάρκεια του οποίου θα καλυφθεί ολόκληρο το φάσμα του χορού ανά την υφήλιο. 
 
   Το Συνέδριο διοργανώνεται από: 

- Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης Λαϊκής Τέχνης, ΔΟΛΤ, Αθήνα 
- Το Θέατρο Ελληνικών Χορών «Δόρα Στράτου», Αθήνα 
- Τον Πολιτιστικό Λαογραφικό Ομιλο Λευκωσίας 
- Το Διεθνές Συμβούλιο Χορού, CID, UNESCO, Παρίσι. 

 
Με τη στήριξη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 
του ΚΟΤ, του Οργανισμού Νεολαίας, του Δήμου Λάρνακας, του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Βορόκλινης, της  ΟΕΛΜΕΚ και της  ΣΠΕ Στροβόλου. 
 
Χορηγοί επικοινωνίας: ΡΙΚ, εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ, FM 99 Λάρνακα και 
Ραδιοτηλεοπτικός Σταθμός Capital. 
 
Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει (για διάφορα είδη χορού) : 
 

- Ανακοινώσεις πρωτότυπων ερευνητικών εργασιών 
- Παραστάσεις επιλεγμένων χορευτικών σχημάτων 
- Μαθήματα χορού από ειδικευμένους δασκάλους 
- Παρουσιάσεις, εκθέσεις, προβολές και συζητήσεις 
- Εκθέσεις βιβλίων, δίσκων, εικονογραφικού υλικού, φορεσιών, χειροτεχνημάτων 

κ.α. 
- Επισκέψεις σε χώρους ειδικού ενδιαφέροντος για επαγγελματίες του χορού 
- Βραδιές όπου οι σύνεδροι θα μπορούν να χορέψουν. 

 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
 
Η διοργάνωση γίνεται με αυστηρές προδιαγραφές παγκοσμίου επιστημονικού συνεδρίου: 

- Υπάρχει Επιστημονική Επιτροπή από καθηγητές επτά τουλάχιστον 
πανεπιστημίων διαφορετικών χωρών, η οποία κατατάσσει τις εργασίες. 

- Τα πρακτικά τυπώνονται σε βιβλίο περίπου τετρακοσίων σελίδων και μάλιστα 
πριν το συνέδριο. 

- Το Παγκόσμιο Συνέδριο διοργανώνεται από τον καθ’ύλην αρμόδιο φορέα επί 18 
συνεχή έτη. 



 

- Ανακοινώνεται ένα χρόνο πριν τη διεξαγωγή του σε όλες τις χώρες του κόσμου. 
- Συμμετέχουν περίπου 500 σύνεδροι από 40 και πλέον χώρες κάθε χρόνο. 
- Το πρόγραμμα είναι εντατικό και τηρείται επακριβώς. 
- Η είσοδος ΔΕΝ είναι ελεύθερη. 
- Ολοι οι σύνεδροι συμμετέχουν στο συνέδριο με δικά τους έξοδα. 
 
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Για να παρακολουθήσετε το συνέδριο θα πρέπει να γίνετε μέλη του Διεθνούς 
Συμβουλίου Χορού, CID, και στη συνέχεια να δηλώσετε συμμετοχή. (μπορείτε να 
εγγραφείτε και επί τόπου κατά την έναρξη του συνεδρίου). 
 
Οι σύνεδροι παίρνουν με την εγγραφή τους έναν πλήρη φάκελο, μαζί με το DVD των 
πρακτικών. Επίσημες γλώσσες του συνεδρίου είναι η αγγλική και η ελληνική. 
 
Οι εργασίες θα διεξάγονται ταυτόχρονα σε διάφορες αίθουσες του ξενοδοχείου Palm 
Beach στη Λάρνακα, από τις 9.30 το πρωί μέχρι το απόγευμα. Οι παραστάσεις χορού 
θα γίνονται το βράδυ στις 8.00 στον ίδιο χώρο. 
 
 Για εγγραφές ή περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε: 
 
Καθολική πρόσβαση: 77777-181 
Τηλεμοιότυπο: 22-818528 
 
Ρέα Μαδέλλα Ιωαννίδου 
Πρόεδρος Πολιτιστικού Λαογραφικού Ομίλου Λευκωσίας 
Επίσημος Εκπρόσωπος Διεθνούς Συμβουλίου Χορού, CID, UNESCO 
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