
Εργαστήρια Νοεμβρίου 
Στέγη Χορού Λεμεσού 

 
 

Studio Time |  Ελεάνα Αλεξάνδρου 
 
Μια πρόσκληση για αφιέρωση χρόνου στον χορό. 
Μια πρόσκληση για αφιέρωση χρόνου σε νέες σκέψεις. 
Μια πρόσκληση για αφιέρωση χρόνου στην εξέλιξη. 
Μια πρόσκληση για αφιέρωση χρόνου στη παραγωγή χρόνου. 
 
Μια χορεύτρια που δεν χόρεψε για πολύ καιρό, μπήκε στο στούντιο τον Απρίλη για να 
χορέψει. 
Ο χορός έγινε ο δρόμος πίσω στο σώμα, αλλά και ο δρόμος προς τα εμπρός. 
Χορός χωρίς σχέδια, χωρίς δομές, χωρίς κανόνες ή περιορισμούς. 
Χορός για χάρη του χορού. 
Χωρίς χορογραφία, χωρίς αποφάσεις, χωρίς προσπάθεια για επαναφορά στη μνήμη. 
Με το χορό ήρθε χρόνος, ήρθε χώρος, ήρθαν όνειρα, ήρθαν σκέψεις. 
 
Σήμερα καλείστε στο στούντιο με την Ελένα Αλεξάνδρου για να χορέψετε, να αφιερώσετε 
χρόνο στο χορό και να δείτε το χορό μόνο ως χορό. 
 
Το σεμινάριο είναι ανοιχτό για ενήλικες ανεξάρτητα από το επαγγελματικό τους υπόβαθρο 
ή εμπειρία. 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

17 Νοεμβρίου | 15:00 - 18:00 
Δωρεάν Συμμετοχή  
Στέγη Χορού Λεμεσού 
Για περισσότερες πληροφορίες: info@dancehouselemesos.com και στο 25-340618 
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Studio Time | Eleana Alexandrou 
 
An invitation to invest time to dance. 
An invitation to invest time to think new thoughts. 
An invitation to invest time to evolve. 
An invitation to invest time to generate time. 
 
A dancer who hadn’t danced for a long time, entered the studio in April to dance. 
Dance became the way back to the body, but also the way forward. 
Dance without plans, without structures, without rules or restrictions. 
Dance for the sake of dance. 
No choreography, no decisions, no attempts to remember. 
With dance came time, came space, came dreams, came thoughts. 
 
Today you are invited in the studio with Eleana Alexandrou to dance, to invest time to just 
dance and look at dance only as such. 
 
The studio session is open for adults regardless of professional background or experience. 
 
INFORMATION 
17th of November | 15:00 - 18:00 
Free participation 
Dance House Lemesos 
For more information: info@dancehouselemesos.com or call 25-340618 
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