
∆ηµοτικό Κέντρο Νεολαίας Αγίου Αθανασίου
(Μαχητών Ελδυκ)

Τρίτη 26 Ιουνίου / 7.30µ.µ.

Οι εκπαιδευόµενοι της Μουσικής Σχολής, υπό την καθοδήγηση 
των εκπαιδευτών τους, (Γιώργο Ηρακλείδη - κιθάρα, Βαρβάρα 
Λούκα – βιολί, Άντρια Κωνσταντινίδου και ∆ήµητρα Τιµολή – 
πιάνο, ∆ήµητρα Τιµολή - φλάουτο) θα παρουσιάσουν µέρος της 
δουλειάς τους µε τη συνοδεία πιάνου, κλασικής κιθάρας, 
φλάουτου και βιολιού. 

Πέµπτη 21 και Παρασκευή 22 Ιουνίου / 7.00µ.µ.

Αίθουσα Εκδηλώσεων «Κώστας Σοφιανός»
∆ηµοτικό Μέγαρο Αγίου Αθανασίου  

 

Οι οµάδες θα ανεβάσουν και τις δύο µέρες καλλιτεχνική 
παράσταση µε θέµα την κουλτούρα του κάθε λαού. Οι οµάδες 
θα παρουσιάσουν µπαλέτο, µοντέρνο, σύγχρονο, λάτιν και 
belly dance. Ένα όµορφο χορευτικό ταξίδι που υµνεί την 
συνύπαρξη των λαών. 

Εκπαιδεύτρια: Μαρία Περικλέους 

Θεατρική Παράσταση «Όνειρο Θερινής Νυκτός» του 
Ουίλιαµ Σαίξπηρ από το θεατρικό εργαστήρι ενηλίκων 
του «Ανοικτού Σχολείου» 

Το Όνειρο Θερινής Νυκτός είναι µια ροµαντική κωµωδία που 
περιγράφει τις περιπέτειες τεσσάρων νέων Αθηναίων και µιας 
οµάδας ερασιτεχνών ηθοποιών, τη σχέση τους µε τον δούκα 
και τη δούκισσα της Αθήνας (Θησέα και Ιππολύτη) και µε τα 
ξωτικά του δάσους.

Ένας φανταστικός και ένας γήινος κόσµος µπερδεύονται 
µεταξύ τους, µπερδεύονται στα πόδια µας και µας κάνουν 
συµµέτοχους στη φάρσα και στο όνειρο. Παιχνίδια 
παρεξηγήσεων, ανατροπές και µαγικές παρεµβάσεις 
συµβαίνουν µέσα σε µια νύχτα,
σε ένα δάσος, µε κύριο
πρωταγωνιστή τον έρωτα. 
Καλώς να ορίσετε στο όνειρο.

Σκηνοθεσία:
Γιολάντα Χριστοδούλου

Πέµπτη 5 Ιουλίου / 8.30µ.µ. 

Αίθουσα Εκδηλώσεων «Κώστας Σοφιανός» 
∆ηµοτικό Μέγαρο Αγίου Αθανασίου

Μουσικό-χορευτική βραδιά από τον
Λαογραφικό Όµιλο Λεµεσού
«Χορέψετε, Χορέψετε, τα νιάτα να χαρείτε…»

∆ευτέρα 9 Ιουλίου / 8.30µ.µ.

Πλατεία «Ειρήνης»
(µπροστά από το ∆ηµοτικό Μέγαρο)

Μια βραδιά µε χορούς και τραγούδια από την Ελλάδα και την 
Κύπρο µε τις χορευτικές οµάδες του Λαογραφικού Οµίλου 
Λεµεσού. Συµµετέχουν το µουσικό σχήµα «Αντάµα» και 
οργανοπαίκτες από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Γενική επιµέλεια: Κωνσταντίνος Πρωτοπαπάς

Καλλιτεχνική Εκδήλωση από τις οµάδες
Μοντέρνου Χορού του «Ανοικτού Σχολείου»

Παρασκευή 20 Ιουλίου / 8.00µ.µ.

Πάρκο «Πεσόντων και Αγνοουµένων»
(οδός Αρετής - Προσφυγικός Οικ. Αγίου Αθανασίου)

Παρασκευή 21 Σεπτεµβρίου / 8.00µ.µ.

Λαϊκή Ρεµπέτικη Βραδιά «Έλα απόψε στου Θωµά»
µε το µουσικό σχήµα Λαϊκό Πεντάγραµµο
Τραγουδούν οι Αντρέας Αντρέου, Έλενα Γιαννακού και Σάσα Γλυκύ

Πλατεία «Ειρήνης»
(µπροστά από το ∆ηµοτικό Μέγαρο)

Συµµετέχουν τα χορευτικά συγκροτήµατα του «Ανοικτού 
Σχολείου» και του ∆ήµου Αγίου Αθανασίου µε χοροδιδάσκαλο 
τον Ξάνθο Ξάνθου. 

Κοπιάστε µε την παρέα σας σε µια ωραία βραδιά µε καλή µουσική, 
ποτό και τσιµπήµατα, σε λαϊκές τιµές. Στον χώρο θα υπάρχουν και 
τραπεζάκια και όσοι ενδιαφέρεστε θα πρέπει έγκαιρα να κάνετε την 
κράτηση σας στα τηλέφωνα: 25864130 / 126. 

Πρόκειται για µια παρωδία της 
πασίγνωστης ροµαντικής 
σαιξπηρικής ιστορίας στην οποία 
προβάλλονται όλα τα 
χαρακτηριστικά στοιχεία της 
θεατρικής ταυτότητας του Μποστ, 
σε σκηνοθεσία / διασκευή του 
Κώστα Σιλβέστρου. 

Παρασκευή 6 Ιουλίου / 8.30µ.µ.

Θεατρική παράσταση «Μουχτάρης - Ποσπαστός»
από οµάδα ηθοποιών «Αµαρτωλοί»

Πλατεία «Ειρήνης»
(µπροστά από το ∆ηµοτικό Μέγαρο)

Ένας µουχτάρης αγνοείται, αφήνοντας πίσω µοναδικό στοιχείο 
ένα σηµείωµα µε τίτλο «Ποσπαστός». Το χωριό προσπαθεί να 
εξιχνιάσει το µυστήριο και την προσπάθεια αυτή έρχεται να 
στηρίξει ο αστυνοµικός, ο οποίος περιπλέκει περισσότερο την 
κατάσταση. Ποιος είναι ο αφελής και ποιος ο µαφιόζος; Σίγουρα 
όχι αυτός που περιµένετε! Έρωτας και έγκληµα συνθέτουν µια 
ξεκαρδιστική άκρως κυπριακή αστυνοµική κωµωδία.

Πρωταγωνιστούν: Μαριλένη Σταύρου, Άλκης Χρήστου, Ιωάννα 
Λαµπροπούλου, Μάριος Στυλιανού, Σκεύη Παπαµιλτιάδους, 
Ντόρα Μακρυγιάννη

Μουσική αντικατοχική συναυλία «Θα σταθούµε στη γη 
που µας γέννησε» µε τον Κούλη Θεοδώρου

Μουσική Εκδήλωση από τη Μουσική Σχολή του
«Ανοικτού Σχολείου» µε την ευκαιρία της
Παγκόσµιας Ηµέρας Μουσικής

Πλατεία «Ειρήνης»
(µπροστά από το ∆ηµοτικό Μέγαρο)

Τετάρτη 27 Ιουνίου / 8.30µ.µ.

Το Σατιρικό Θέατρο ανεβάζει την κυπριακή κωµωδία «Ο Γιαννής 
τζιαι ο δεσπότης», σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου. Σε έναν 
ορεινόν χωρκόν της Κύπρου, ο Γιαννής ο βοσκός µεινίσκει µε την 
µάναν του, που τον κουκκουφά συνέχεια ν’ αρµαστεί.
Τζ̆είνος όµως ’εν λαλεί το νναι, γιατί αγαπά δκυο κοπελλούες,
τζ έν ιµπόρει να δκιαλέξει πκοιάν να πάρει. Η συνέχεια επί σκηνής...

Πρωταγωνιστούν:
Ανδρέας Ρόζου,
Λουκία Μουσουλιώτου,
Βασίλης Μιχαήλ,
Σπύρος Γεωργίου,
Ανδρέας Σιαµαρής,
Άντρη Σεργίου,
Ελένη Ζαντή,
Αντώνης Κλεάνθους

Θεατρική Παράσταση «O Γιαννής Τζαι ο ∆εσπότης»
του Μιχάλη Τερλικκά από το Σατιρικό Θέατρο

Πρωταγωνιστούν: Βαλεντίνος Κόκκινος, Μαρίνα Βρόντη,
Τζωρτζίνα Τάτση, Γιώργος Κυριάκου, Ηρόδοτος Μιλτιάδους,
Παναγιώτης Κυριάκου, Βασίλης Χαραλάµπους

Θεατρική Παράσταση «Ρωµαίος και Ιουλιέτα»
του Μποστ από την ΕΘΑΛ

Τρίτη 10 Ιουλίου / 8.30µ.µ. 

Πλατεία «Ειρήνης»
(µπροστά από το ∆ηµοτικό Μέγαρο)

44 χρόνια από την τραγωδία που 
έπληξε τον τόπο µας το 1974. Οι 
µνήµες παραµένουν άσβεστες και ο 
πόθος για επιστροφή αναλλοίωτος. Ο 
Κούλης Θεοδώρου ερµηνεύει δικά του 
τραγούδια που έγραψε µε φόντο την 
τραγωδία, καθώς επίσης τραγούδια 
των Μάριου Τόκα, Μιχάλη Χριστοδουλίδη,
Μίκη Θεοδωράκη κ.α. Μαζί του η Μαρία Θεοδότου. 


