ΘΡΑΚΙΚΕΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ
ΞΑΝΘΙΩΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2017
Σν Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο θαη ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή νξγαλψλνπλ ηηο
Θξαθηθέο Λανγξαθηθέο Δνξηέο – Ξαλζηψηηθν Καξλαβάιη 2017.
Πεξίνδνο 52ε
Τγεηνλνκηθή θάιπςε
Διιεληθφο Δξπζξφο ηαπξφο – ψκα Δζεινληψλ ακαξεηηψλ, Γηαζσζηψλ θαη
Ναπαγνζσζηψλ Ξάλζεο.
Ζ Σειεπηθνηλσληαθή Έλσζε Θξάθεο, κεηαθέξεη ηηο Θξαθηθέο Λανγξαθηθέο Δνξηέο –
Ξαλζηψηηθν Καξλαβάιη ζε θάζε γσληά ηνπ πιαλήηε.
Με θέληξν ηελ Ξάλζε νη Ραδηνεξαζηηέρλεο ηεο Σειεπηθνηλσληαθήο Έλσζεο Θξάθεο
επηθνηλσλνχλ ην Ξαλζηψηηθν Καξλαβάιη κέζσ ησλ βξαρέσλ θπκάησλ ζηα ηέζζεξα
ζεκεία ηνπ νξίδνληα απφ ηηο 10 έσο ηηο 27 Φεβξνπαξίνπ 2017.
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ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ
Θξαθηθέο Λανγξαθηθέο Δνξηέο – Ξαλζηψηηθν Καξλαβάιη, έλαο ζεζκφο πνπ
δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο Ξαλζηψηεο πνιίηεο θαη ην Γήκν Ξάλζεο, κε πεξηζζή αγάπε,
κεξάθη θαη επαηζζεζία. Έλαο ζεζκφο πνπ ρξφλν κε ην ρξφλν ππεξβαίλεη ηνλ εαπηφ ηνπ,
ειίζζεηαη θαη εκπινπηίδεη ην πεξηερφκελν ηνπ, θαζψο πιαηαίλεη ηνπο νξίδνληέο ηνπ κέρξη
θαη ζήκεξα, παξά ηηο ηδηαίηεξεο ζπγθπξίεο.
Πηζηνί ζηελ ηζηνξία πνπ θνπβαιάεη ζηηο πιάηεο ηνπ απηφο ν ηφπνο, πηζηνί ζηηο αμίεο θαη
ζηηο αλάγθεο ηνπ, πάληα εδψ θαη ζην θεηηλφ ηαμίδη ησλ Θξαθηθψλ Λανγξαθηθψλ Δνξηψλ,
ηνπ ζπλαξπαζηηθνχ θαη ηδηαίηεξνπ Ξαλζηψηηθνπ Καξλαβαιηνχ.
Με ηδηαίηεξε ραξά εθ κέξνπο φισλ ησλ Ξαλζησηψλ ζαο πεξηκέλνπκε γηα κηα αθφκε
ρξνληά ζηηο Θξαθηθέο Λανγξαθηθέο Δνξηέο, ζηε κεγάιε γηνξηή ηνπ Ξαλζηψηηθνπ
θαξλαβαιηνχ, ηεο ραξάο θαη ηεο δηαζθέδαζεο.
Πάκε λα γίλνπκε φινη κηα κεγάιε παξέα, λα δηαζθεδάζνπκε, λα γλσξίζνπκε ηελ
θηιφμελε θνηλσλία ηεο, αιιά θαη ηηο νκνξθηέο ηεο.
Έρνπκε ηα πηλέια, έρνπκε ηα ρξψκαηα, ειάηε λα δσγξαθίζνπκε παξέα ην καγηθφ θφζκν
ηεο απνθξηάο.
Να βηψζνπκε καδί ηε ραξά πνπ θέξλεη ν Ξαλζηψηεο βαζηιηάο ηνπ θαξλαβαιηνχ.
Να δήζνπκε φινη καδί ην κνλαδηθφ Ξαλζηψηηθν θαξλαβάιη.

Υαξάιακπνο Αζ. Γεκαξρόπνπινο
Γήκαξρνο Ξάλζεο

2

ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ
ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ

πλδπάδνληαο ηελ επξεκαηηθφηεηα, ηελ έκπλεπζε θαη ηε ζάηηξα κε ηελ αγάπε πξνο ηελ
ηζηνξία, ηε ιατθή παξάδνζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ, νη Θξαθηθέο Λανγξαθηθέο Δνξηέο
απνηεινχλ έθθξαζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο αηζηνδνμίαο ησλ αλζξψπσλ ηεο
πεξηνρήο καο. Με ην πιήζνο θαη ηελ πνηθηιία ησλ εθδειψζεσλ γηα ην 2017, ην
Ξαλζηψηηθν Καξλαβάιη ζηέθεηαη γηα αθφκε κία ρξνληά αληάμην ηεο καθξάο πνξείαο ηνπ,
σο πνιηηηζηηθφο ζεζκφο-ζηαζκφο ηεο Πεξηθέξεηάο καο. Ζ ελεξγνπνίεζε θαη ε ζπκκεηνρή
ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηνξγάλσζε ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο, είλαη ηα
θαιχηεξα ερέγγπα απηήο ηεο επηηπρίαο. αο ππνδερφκαζηε φινπο, ληφπηνπο θαη
επηζθέπηεο, ζηηο Θξαθηθέο Λανγξαθηθέο Δνξηέο ηεο Ξάλζεο θαη ζαο επρφκαζηε
αμέραζηεο εκπεηξίεο θαξλαβαιηνχ θαη παξάδνζεο.

Πεξηθεξεηάξρεο ΑΜ-Θ
Υξήζηνο Μέηηνο
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ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ Π.Δ. ΞΑΝΘΖ

Πιεζηάδνπλ 60 ρξφληα απφ ηηο πξψηεο εθδειψζεηο πνπ άξρηζαλ δεηιά-δεηιά λα
εκθαλίδνληαη ζηελ πφιε καο ηελ πεξίνδν ησλ Απφθξεσ.
Ήδε δχν γεληέο Ξαλζησηψλ κεγάισζαλ, έδεζαλ ζπκκεηείραλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζηηο
γηνξηέο, νη νπνίεο έρνπλ γίλεη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ βίνπ ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο καο.
Ζ θήκε ησλ ενξηψλ έρεη μεπεξάζεη ηα φξηα ηεο ρψξαο καο θαη έρεη εμαπισζεί ζε
γεηηνληθέο ρψξεο. Μέιεκά καο πξέπεη λα είλαη ε θαζηέξσζε ησλ Θξαθηθψλ
Λανγξαθηθψλ Δνξηψλ σο πνιηηηζηηθφ γεγνλφο (π.ρ. θεζηηβάι) Βαιθαληθνχ
ελδηαθέξνληνο.
Ίζσο γηλφκαζηε θνπξαζηηθνί θάζε ρξφλν, αιιά ε επίζθεςε θαη ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ
απφ άιιεο πεξηνρέο ηελ πεξίνδν ηνπ θαξλαβαιηνχ απνηειεί φαζε επηπρίαο, δηαζθέδαζεο
θαη επραξίζηεζεο ζηα φζα πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνπλ νη πνιίηεο ηεο παηξίδαο καο ηα
ηειεπηαία ρξφληα.
Οη θηιφμελνη θάηνηθνη ηεο Ξάλζεο είλαη έηνηκνη γηα κηα αθφκε θνξά λα ππνδερζνχλ θαη
λα βνεζήζνπλ ηνπο επηζθέπηεο, ψζηε ε παξακνλή ηνπο λα ηνπο κείλεη αμέραζηε θαη φινη
λα γίλνπλ πξεζβεπηέο ηεο πφιεο καο ζηνλ ηφπν ηνπο.
Καιή δηαζθέδαζε!

Κωλζηαληίλνο Εαγλαθέξεο
Αληηπεξηθεξεηάξρεο Ξάλζεο

4

ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ
Ο πνιηηηζκφο δελ είλαη παξά ηα βήκαηα ησλ αλζξψπσλ πξνο ηε δεκηνπξγία. Οη Θξαθηθέο
Λανγξαθηθέο Ενξηέο ζθηαγξαθνχλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ

ηφπνπ καο κέζα απφ ηε

ζπλχπαξμε ηεο έκπλεπζεο, ηεο ηέρλεο, ηεο ζάηηξαο θαη ηνπ θεθηνχ. Ζ ιατθή παξάδνζε
κπιέθεηαη κε ην ζήκεξα ζηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο, φπνπ γηα πέληε θαη πιένλ δεθαεηίεο
Ξαλζηψηεο θαη επηζθέπηεο δεκηνπξγνχλ κία εμαηξεηηθή πξαγκαηηθφηεηα πέξα θαη έμσ
απφ ηηο φπνηεο ζπλζήθεο αληηκεησπίδνπλ.
ινη καδί αο απνιαχζνπκε θάζε ζηηγκή, θάζε λφηα, θάζε ρνξεπηηθφ βήκα, θάζε καζθαξά
πνπ ελψλεη ηηο γεληέο ζε δηαδξνκέο πνπ κνηάδνπλ ίδηεο, κα βάδεη ηηο βάζεηο γηα ην
πνιηηηζηηθφ παξφλ θαη κέιινλ.

Παζράιεο Λύξαηδεο
Πξφεδξνο Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ
Γήκνπ Ξάλζεο
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Παξαζθεπή 10 Φεβξνπαξίνπ 2017
Από Παξαζθεπή 10 Φεβξνπαξίνπ θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηωλ Θ.Λ.Δ.
9:00 ηελ παιηά πόιε ηεο Ξάλζεο - Γλωξηκία κε ηελ ηνπηθή ηζηνξία
Βόιηεο ζηα ζνθάθηα ηεο παιηά πόιεο θαη ζην Λανγξαθηθό θαη Ηζηνξηθό Μνπζείν
Ξάλζεο.
ηε δηάξθεηα ησλ πεξηπάησλ, αλαπηχζζεηαη έλαο δηάινγνο γηα ηελ ηζηνξία, ηηο ηδηαίηεξεο
ηερληθέο, ηελ εμέιημε θαη ηελ παξνπζία θάζε κνξθήο ηέρλεο ζην αλζξψπηλν πεξηβάιινλ.
ην κνπζείν αθεγνχκαζηε ζηηγκέο απφ ηε λεφηεξε ηζηνξία ηεο Ξάλζεο. Ζκεξνιφγηα,
καξηπξίεο, αληηθείκελα ζπλζέηνπλ έλα ελδηαθέξνλ ζθεληθφ.
Μηα βφιηα ζηα ζνθάθηα ηεο παιηά πφιεο κε θαηάιεμε ην Λανγξαθηθφ & Ηζηνξηθφ
Μνπζείν Ξάλζεο.
«Ξάλζεηα» ηνπ Μύζνπ θαη ηνπ Καξλαβαιηνύ
«Ο Μχζνο… νη απαξρέο ηεο πφιεο ράλνληαη κέζα ζην ρξφλν. Πνιινί, ζηελ πξνζπάζεηα
λα βξνπλ ηελ αξρή ηνπ λήκαηνο, ή ηνπιάρηζηνλ, ελδείμεηο γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ
νλφκαηνο ηεο πφιεο αλέηξεμαλ ζηε κπζνινγία. Απφ ηηο εηθαζίεο πνπ δηαηππψζεθαλ
θπξίαξρεο είλαη δχν. Ζ κία, βαζηζκέλε σο έλα βαζκφ ζηνλ Ζζίνδν, ζέιεη ηελ Ξάλζε, κηα
απφ ηηο θφξεο ηνπ Χθεαλνχ θαη ηεο Σεζχνο, αδειθήο ηνπ Κξφλνπ θαη ηεο Ρέαο, λα έρεη
ηδξχζεη ηελ πφιε ζην μεθίλεκα ηνπ ρξφλνπ. Ζ άιιε απνδίδεη ηελ ίδξπζε ηεο πφιεο ζηελ
νκψλπκε Ακαδφλα πνπ πηζηεπφηαλ φηη βαζίιεςε εθεί.
ζνλ αθνξά ηηο γξαπηέο πεγέο, ην πξψην θείκελν πνπ ελδερνκέλσο αλαθέξεηαη ζηελ
πφιε είλαη ηνπ αβδεξίηε θηινζφθνπ Δθαηαίνπ (3νο αη. π.Υ.). ην έξγν ηνπ «Πεξί
Τπεξβνξείσλ» αλαθέξεη ηνπο «Ξαλζίνπο» σο έλα απφ ηα ηζρπξά ζξαθηθά θχιια. Αξθεηά
αξγφηεξα, ν ηξάβσλ (1νο π.Υ.–1νο κ.Υ. αη.) αλαθέξεη ηελ «Ξάλζεηα» ζηα Γεσγξαθηθά
ηνπ. Πέξα απφ ηηο ελδείμεηο απηέο θακία νπζηαζηηθή κλεία δε γίλεηαη γηα ηελ πφιε θαηά
ηελ αξραηφηεηα.»
Πιεξνθνξίεο γηα ζπκκεηνρή ζην ηει. 25410 25421.
Οξγάλσζε: ΦΔΞ /Λανγξαθηθφ & Ηζηνξηθφ Μνπζείν Ξάλζεο

Παξαζθεπή 10, άββαην 11 θαη Κπξηαθή 12 Φεβξνπαξίνπ
21:30 ζηελ Καπλαπνζήθε ηεο ΦΔΞ – (Πιάηωλνο 27)
tango stories / ζε είδα λα πεξλάο πεξήθαλε, κε βήκα tango…
Ζ ζεαηξηθή νκάδα ηεο ΦΔΞ «νδφο νλείξσλ» παξνπζηάδεη ηελ παξάζηαζε «tango stories»
ζε ζπλεξγαζία κε ην εξγαζηήξη Σango Aires ηεο ΦΔΞ ζε θείκελα ηνπ Σάζνπ Λεηβαδίηε.
«tango stories» Γπκλάζκαηα κλήκεο - ηζηνξίεο…
«Κάπνηε ζα θαηαζηξέςσ φια απηά ηα ρεηξφγξαθα πνχ άθεζε πάλσ ζην ηξαπέδη κνπ ν
δηάβνινο θαη πνπ ηα νηθεηνπνηήζεθα ρσξίο ληξνπή - θαη κφλνλ απηφο πνχ έθαλε ηε λχρηα
πνιιέο θνξέο ηνλ ίδην δξφκν, κφλνλ απηφο έκαζε πψο δελ ππήξμε πνηέ δξφκνο
θη αλ ζπλερίδσ λα δσ είλαη γηαηί δε ζέισ λα ιεζκνλήζσ ή βγαίλσ κ‟ έλα ηζεθνχξη ζηελ
πφξηα πξνο δφμαλ ηνπ αηψλα κνπ - ζπρλά εξρφηαλ κηα γπλαίθα ζηελ θάκαξα κνπ, φια
θξαηνχζαλ ιίγν ζαλ ηελ αζσφηεηα, χζηεξα γξάθακε ζ‟ έλα ραξηί η‟ φλνκα καο θαη ην
πεηνχζακε απ‟ ην παξάζπξν (ίζσο ήηαλ ή ψξα πνχ πεξλνχζε ε θήκε).»
Δίζνδνο 5€ κε θξαζί.
Κξαηήζεηο ζέζεσλ – πιεξνθνξίεο ζην ηει. 25410 25421
Οξγάλσζε: ΦΔΞ / ζεαηξηθή νκάδα ηεο ΦΔΞ «νδφο νλείξσλ»
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άββαην 11 Φεβξνπαξίνπ 2017
Έλαξμε Θξαθηθώλ Λανγξαθηθώλ Δνξηώλ – Ξαλζηώηηθν Καξλαβάιη 2017
Σελ έλαξμε ζα θεξύμεη ν Γήκαξρνο Ξάλζεο Υαξάιακπνο Γεκαξρόπνπινο
11.30 Πιαηεία Διεπζεξίαο Ξάλζεο
Ζ κεγάιε γηνξηή ηεο Λανγξαθίαο
Σν Ξαλζηψηηθν Καξλαβάιη, σο ζεζκφο κηζνχ θαη πιένλ αηψλα, πξνβάιεη ηε ιατθή
παξάδνζε, ε νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θπζηνγλσκίαο καο κέζα ζηε
δηαδξνκή ηεο ηζηνξίαο. Με ζηφρν ηελ αλάδεημε θαη αλαβίσζε ηεο πινχζηαο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο ηεο Θξάθεο, ππνδερφκαζηε ηηο ρνξεπηηθέο νκάδεο ησλ Λανγξαθηθψλ
πιιφγσλ ηεο πφιεο καο θαη ηα θηινμελνχκελα ρνξεπηηθά ζπγθξνηήκαηα. Ζ κεγάιε
γηνξηή ηεο Λανγξαθίαο μεθηλάεη απφ ηελ Πιαηεία Διεπζεξίαο θαη θαηαιήγεη ζηε
Κεληξηθή Πιαηεία, φπνπ ν Γήκαξρνο Ξάλζεο, Υαξάιακπνο Γεκαξρφπνπινο, ζα θεξχμεη
ηελ έλαξμε ησλ Θξαθηθψλ Λανγξαθηθψλ Δνξηψλ 2017.
Σελ παξέιαζε ζα αλνίμεη ν Μνξθσηηθφο Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Μνλαζηεξαθίνπ
Γξάκαο, αλαβηψλνληαο ην έζηκν κε ηε κνξθή δξψκελνπ πνπ αλαδεηθλχεη ηελ νκνξθηά
θαη ηε καγεία ησλ ζπλεζεηψλ θαη ησλ παξαδφζεσλ ηνπ ιανχ καο θαη πνπ είλαη γλσζηφ κε
ηελ νλνκαζία «Αξάπεδεο», επεηδή ζηε κεηακθίεζε ησλ πξσηαγσληζηψλ θνπδνπλνθφξσλ
θπξηαξρεί ην καχξν ρξψκα. ηελ νκάδα ησλ κεηακθηεζκέλσλ ππάξρνπλ επίζεο νη
«Γθηιίγθεο», νη «Παππνχδεο», νη «Δχδσλνη» ή «Σζνιηάδεο».
Αθνινπζνχλ: χιινγνο Θξαθησηψλ Υξπζνχπνιεο, χιινγνο Μηθξαζηαηψλ Ν. Ξάλζεο,
χιινγνο Πνληίσλ Υνξεπηψλ «Σξαληέιιελεο», χιινγνο Λεχθεο «Οη Πξσηνπφξνη»,
Λχθεην ησλ Διιελίδσλ Ξάλζεο, χιινγνο Δβξηηψλ Ν. Ξάλζεο, Πνιηηηζηηθφο
Λανγξαθηθφο χιινγνο «Ζ Θξάθε», Δλνξία Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ Πεγαδίσλ –
ρνξεπηηθφ ηκήκα ελειίθσλ «Υαηδεγπξηψηεο», Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Δξαζκίνπ
«Γεψξγηνο Βηδπελφο», Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Γηνκήδεηαο - Πνιηηηζηηθφο χιινγνο
Βνξείνπ Έιιάδαο «Αιέμαλδξνο», Η.Ν. Σξηψλ Ηεξαξρψλ Δπφζκνπ, χιινγνο
αξαθαηζάλσλ Ν. Ξάλζεο «Ο Λεπεληψηεο», χιινγνο Πνληίσλ Ν. Ξάλζεο, χιινγνο
Κηκκεξίσλ «Ο Ακθέξανο», Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Ηάζκνπ, Πνιηηηζηηθφο Λανγξαθηθφο
χιινγνο Υξηζηνχ, Φηινπξφνδε Έλσζε Ξάλζεο, Υνξεπηηθφο κηινο Ξάλζεο.
Τπφ ηνπο ήρνπο ηνπ Ξαλζηψηηθνπ ζρήκαηνο «Μπάληα Σέηνηα» ην γιέληη ζπλερίδεηαη κε
ρνξνχο.
Γεκνηηθό Ακθηζέαηξν Ξάλζεο
20:00 Μηθηή Υνξωδία Κέληξνπ Πνιηηηζκνύ Γήκνπ Ξάλζεο
Ζ Μηθηή ρνξσδία ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ δήκνπ Ξάλζεο ηδξχζεθε ην 1962. Απφ ην
1983 απνηειεί ηκήκα ηνπ Γεκνηηθνχ Χδείνπ ηεο ηέγεο Γξακκάησλ θαη Καιψλ Σερλψλ
ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο. Απφ ην 1992 καέζηξνο είλαη ν Θεφδσξνο Μαλψιεο. Ζ ρνξσδία έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη πάλσ απφ ηξηάθνζεο εκθαλίζεηο ζηελ Ξάλζε, ζε πνιιέο άιιεο πφιεηο
ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. Έρεη δψζεη παξαζηάζεηο ζε Κχπξν, Ηηαιία, Διβεηία,
Ρνπκάληα, Σνπξθία θαη Γεξκάληα. Σε ρνξσδία ζπλφδεπζαλ θαηά θαηξνχο δηάθνξεο
νξρήζηξεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηφο ηεο, φπσο ε κπάληα ηνπ 4 νπ
ψκαηνο ηξαηνχ.
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Υνξωδία – Γεκνηηθόο Πνιηηηζηηθόο Όκηινο Αζεέλνπ
Ζ ρνξσδία ηνπ Γεκνηηθνχ Πνιηηηζηηθνχ Οκίινπ Αζεέλνπ μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ην
1999 σο δίθσλε κηθηή, ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ Υξίζηνπ Περιηβάλε. ηε ζπλέρεηα, κε
καέζηξν, απφ ην 2001 έσο ζήκεξα, ηελ Υξηζηίλα Υαηδεζηάζε, αλαβαζκίζηεθε ζε
ηεηξάθσλε κηθηή ρνξσδία. Σν ξεπεξηφξηφ ηεο απνηειείηαη απφ θππξηαθά, ειιεληθά αιιά
θαη μέλα ηξαγνχδηα. Πξαγκαηνπνίεζε αξθεηέο πνιηηηζηηθέο αληαιιαγέο κε άιιεο
ρνξσδίεο ηεο Κχπξνπ, ηεο Διιάδαο (Ξάλζε, Βφιν, Νέα Μνπδαληά Υαιθηδηθήο, Κέξθπξα,
Καηεξίλε) θαζψο επίζεο θαη ηεο Νηηδφλ Γαιιίαο. Δπίζεο, ζπκκεηείρε ζε πνιιά
ρνξσδηαθά θεζηηβάι φπνπ απέζπαζε θνιαθεπηηθά ζρφιηα.
Υνξωδία πιιόγνπ Δβξηηώλ Ν. Ξάλζεο
Ο χιινγνο Δβξηηψλ Ξάλζεο δεκηνπξγήζεθε ην 1986 σο θνξέαο κειέηεο θαη αλάδεημεο
ηνπ Θξαθηθνχ πνιηηηζκνχ, απφ ηφηε ζπκβάιεη αδηάιεηπηα κε πνηνηηθέο παξεκβάζεηο ησλ
ηκεκάησλ ηνπ, ζηελ πνιηηηζηηθή αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο καο.
Ζ ρνξσδία ηνπ, απνηειείηαη απφ αλζξψπνπο θάζε ειηθίαο, κε έληνλε ηελ επηζπκία λα
εθθξαζηνχλ κέζα απφ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα. Με ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή
δεκηνπξγήζεθε πξφζθαηα δηαδερφκελε πξνεγνχκελα ζρήκαηα. Ζ ζχληνκε δηαδξνκή ηεο
φκσο δελ ηελ εκπφδηζε λα έρεη αμηφινγε δξάζε θαη λα δηαθξηζεί γηα ην ηδηαίηεξν ρξψκα
ηεο. Οη ζηφρνη ηεο δελ είλαη κφλν θαιιηηερληθνί αιιά θαη θνηλσληνινγηθνί, γη‟ απηφ θαη ε
ζπκκεηνρή ζηε ρνξσδία βηψλεηαη απφ ηα κέιε ηεο σο ηδηαίηεξν θνηλσληθφ γεγνλφο πνπ
αμίδεη ηελ αγάπε θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπο. Σν ξεπεξηφξηφ ηεο πινχζην, αλ θαη θαηά βάζε
ζηεξίδεηαη ζηα παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα, επεθηείλεηαη ζηνπο βπδαληηλνχο χκλνπο θαη ζε
άιια είδε κνπζηθήο.
Μαέζηξνο θαη δάζθαινο ησλ κνπζηθψλ έξγσλ ηεο ν θ. Γεψξγηνο Κνηζηπεηζίδεο.
Άιιεο Εθδειώζεηο
Πνιηηηζηηθόο Πνιπρώξνο Η.Θ.Σ.Π. - Κεληξηθή Αίζνπζα - Καπλαπνζήθε «Π» Καπλεξγαηώλ 9
19:00 Δγθαίληα Έθζεζεο θαη Δθπαηδεπηηθήο Ζκεξίδαο
Έθζεζε Φωηνγξαθίαο: «Οηθνπκέλε δηαιεγόκελε: εκεία θαη πξόζωπα»
ηελ έθζεζε πξνβάιινληαη δείγκαηα ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη πλεπκαηηθνχ πινχηνπ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε ζξεζθεπηηθή εηεξφηεηα ζηνλ θφζκν, θαζψο θαη ην έξγν δηεζλψλ
νξγαληζκψλ θαη ζπλαληήζεσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνλ Γηνξζφδνμν, Γηαρξηζηηαληθφ,
Γηαζξεζθεηαθφ θαη Γηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν αιιά θαη ηε δηαγελεαθή ζπλεξγαζία. Ζ
δξάζε ηειεί κε έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηελ
ίδηα εκέξα ζα πξνεγεζεί Εθπαηδεπηηθή Ηκεξίδα
Δίλαη αλνηρηή ζε επηζθέςεηο καζεηψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ζην επξχ θνηλφ.
Φσηνγξάθνο - Δπηκέιεηα: Νίθνο Κνζκίδεο
Ώξεο Λεηηνπξγίαο: Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή πξσί κε ξαληεβνχ θαη 18:00-21:00
Οξγάλσζε-πλεξγαζία: Ίδξπκα Θξαθηθήο Σέρλεο θαη Παξάδνζεο, Κέληξν
Οηθνπκεληθψλ, Ηεξαπνζηνιηθψλ θαη Πεξηβαιινληηθψλ Μειεηψλ «Μεηξνπνιίηεο
Παληειεήκσλ Παπαγεσξγίνπ» (CEMES)
Δίζνδνο Διεχζεξε
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Λανγξαθηθό θαη Ηζηνξηθό Μνπζείν Ξάλζεο
20:00 «Υακζίλ / Ο άλεκνο ηεο αλαηνιήο»
ην πιαίζην ησλ εθδειψζεσλ «Υάξηηλεο θαη κνπζηθέο πόιεηο» ε Λέζρε Αλάγλσζεο
ηεο ΦΔΞ, ην βηβιηνπσιείν Ππξγειή θαη ε Μνπζηθή βηβιηνζήθε Ξάλζεο «φληα
Θενδσξίδνπ», νξγαλψλνπλ εθδειψζεηο γηα ην βηβιίν θαη ηε κνπζηθή. Παξνπζηάζεηο
βηβιίσλ, ζπδεηήζεηο κε ζπγγξαθείο θαη κνπζηθνχο, πξνβνιέο θαη αθηεξψκαηα.
Καιεζκέλε ε Λεχθε αξαληηλνχ κε ην βηβιίν «Υακζίλ / Ο άλεκνο ηεο αλαηνιήο» εθδ.
Historical Quest, 2014
Μηα ηζηνξία πνπ εθηπιίζζεηαη ζηε δχζε ησλ ηαπξνθνξηψλ. Οη κνπζνπικάλνη
πξνειαχλνπλ θεξδίδνληαο δηαξθψο έδαθνο ελάληηα ζηηο ρξηζηηαληθέο θηήζεηο ζηνπο
Αγίνπο Σφπνπο, Οη Ναΐηεο θαη νη Οζπηηάιηνη ηππφηεο πξνζπαζνχλ λα αληηζηαζνχλ,
έρνληαο λα μεπεξάζνπλ θαη ηηο δηθέο ηνπο αληηπαιφηεηεο. Μεραλνξξαθίεο ζε
βαζηιηθέο απιέο θαη έλαο Πάπαο αλίζρπξνο λα αληηδξάζεη. Ζ πξνδνζία θαη ε
θαηάξξεπζε ησλ ηππνηηθψλ ηαγκάησλ. Καη κέζα ζε απηά, έλα νηθνγελεηαθφ κπζηηθφ
πνπ θέξλεη έλαλ λεαξφ ζηελ Αλαηνιή. Μηα βαζηά θηιία αλάκεζα ζε δχν ηππφηεο πνπ
μεπεξλνχλ ηελ έρζξα ησλ ηαγκάησλ ηνπο. Μηα κπζηηθή νξγάλσζε πνπ σο ζθνπφ ηεο
έρεη ηε δηαθχιαμε ηεο αξραίαο γλψζεο θαη νξθηζκέλνη ερζξνί ηεο πνπ πξνζπαζνχλ λα
ηελ θαηαζηξέςνπλ. Έλαο ζεζαπξφο πνπ πξέπεη λα ζσζεί. Καη πάλσ πνπ φια κνηάδνπλ
λα έρνπλ ραζεί, έλαο έξσηαο πνπ έξρεηαη γηα λα ζψζεη ηελ παξηίδα. Απηφο είλαη ν
θφζκνο ηνπ πξψηνπ κπζηζηνξήκαηνο ηεο Διεπζεξίαο αξαληηλνχ. Ζ ζπγγξαθέαο καο
πξνζθέξεη έλα ζπγθινληζηηθφ αθήγεκα πνπ εθηπιίζζεηαη ζηα πην δηαθνξεηηθά κέξε:
ζηνπο Αγίνπο Σφπνπο, ηελ Αίγππην, ηε δπηηθή Δπξψπε, ηελ Κχπξν θαη ηε Ρφδν θαη
καο ραξίδεη κηα δσληαλή πεξηγξαθή ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζηηο ρξηζηηαληθέο
θηήζεηο ζηελ Αλαηνιή, ζηα θάζηξα ησλ ηππνηψλ θαη ζηηο απιέο ησλ βαζηιέσλ. Πάλσ
απ' φια φκσο καο ραξίδεη έλαλ ζπλδπαζκφ δξάζεο θαη κπζηεξίνπ πνπ ππφζρεηαη λα
καο θαζειψζεη.
Οξγάλσζε: Λέζρε Αλάγλσζεο ηεο ΦΔΞ, βηβιηνπσιείν Ππξγειή
Αίζνπζα Δθδειώζεωλ «Απόιιωλ»
20:30 Δηήζηνο ρνξόο πιιόγνπ Πνληίωλ Ν. Ξάλζεο
Ο χιινγνο Πνληίσλ Ν.Ξάλζεο, ζαο πξνζθαιεί ζηνλ εηήζην απνθξηάηηθν ρνξφ ηνπ, φπνπ
ζα εκθαληζηνχλ ηα ρνξεπηηθά ηκήκαηα ηνπ πιιφγνπ.
Μαδί καο ζα είλαη: Αιέμεο Παξραξίδεο θαη Κπξηάθνο Σξηαληαθπιιίδεο (ηξαγνχδη),
Γεκήηξεο Παπαδφπνπινο (ιχξα-αγγείν-γαβάι), Σάζνο Πεηξφπνπινο (ιχξα-ηξαγνχδη),
Γηψξγνο Υαξαιακπίδεο (ληανχιη), Νίθνο Μεηαμάο (πιήθηξα).
Ώξα πξνζέιεπζεο: 20:00 - Έλαξμε πξνγξάκκαηνο: 21.30
Σηκή πξφζθιεζεο: 15€(θαλνληθφ), 10€ (παηδηθφ)
Πεξηιακβάλεη πιήξεο κελνχ θαη άθζνλν πνηφ
Πιεξνθνξίεο-Κξαηήζεηο: 25410 78811
Οη θξαηήζεηο ηζρχνπλ κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
21:30 ζηελ Καπλαπνζήθε ηεο ΦΔΞ – (Πιάηωλνο 27)
tango stories / ζε είδα λα πεξλάο πεξήθαλε, κε βήκα tango…
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Κπξηαθή 12 Φεβξνπαξίνπ 2017
Γεκνηηθό Ακθηζέαηξν Ξάλζεο
20:00 Μνπζηθή παξάζηαζε «Βηνιηά Σξαγνπδνύλε»
Ζ ρνξσδία ΑΡΗΧΝ κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ επί 24 ρξφληα καέζηξνπ θαη δεκηνπξγνχ ηεο
Γηάλλε Παπαδφπνπινπ ζπλερίδεη ηε δεκηνπξγηθή ηεο παξνπζία κε ηε δηεχζπλζε ηνπ επί
10 ρξφληα ζπλνδνχ ηεο ζην πηάλν Σξηαληάθπιινπ θπξή θαη επηρεηξεί λα αλαλεψζεη ην
είδνο ηνπ ρνξσδηαθνχ ηξαγνπδηνχ, εηζάγνληαο λέεο ηδέεο θαη πεηξακαηηζκνχο πνπ
εθπιήζζνπλ επράξηζηα ην αθξναηήξην.
ζνη είραλ ηελ ηχρε λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο πξνεγνχκελεο παξαζηάζεηο ηνπ ΑΡΗΧΝΑ
(«Έλαο Αξίσλ… Δθηφο Οξίσλ» ην 2015 θαη «αλ φλεηξν καγεπηηθφ» ην 2016) μέξνπλ
πιένλ φηη ν ραξαθηεξηζκφο «Υνξσδία» δελ ρσξάεη απηφ πνπ γίλεηαη ζηνλ ΑΡΗΧΝΑ, γη‟
απηφ θαη ν ΑΡΗΧΝ πξνηηκάεη λα απηνπξνζδηνξίδεηαη σο «Φσλεηηθφ πγθξφηεκα». Ο
ΑΡΗΧΝ κέζα απφ ηηο παξαζηάζεηο ηνπ πξνζπαζεί λα εμεξεπλήζεη ηηο εθθξαζηηθέο
δπλαηφηεηεο ηεο αλζξψπηλεο θσλήο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πνιιέο θνξέο θαη θάπσο…
αλνξζφδνμα.
ην θεηηλή παξάζηαζε «Βηνιηά Σξαγνπδνχλε» ζπκκεηέρνπλ:
 Σα κέιε ηνπ θσλεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο: Πέηξνο Παζβάληεο, Κψζηαο
Βνγηαηδφγινπ, Άγγεινο Σζνπκάλεο, Γηψξγνο Υαηδεθσλζηαληίλνπ, ηαχξνο
Υξεζηίδεο, Εαραξίαο Υαρακφπνπινο, Παλαγηψηεο Νέλδνο, Βαγγέιεο
Παπαδφπνπινο, Αξγχξεο Μπηαθίδεο, Γεξάζηκνο Μπνπξζηλφο, Γεκήηξεο
Υαηδφπνπινο, Λεσλίδαο Βιαζαθνχδεο, Βαγγέιεο Γεκεηξηάδεο, Κπξηάθνο
Φειέθεο, Κψζηαο Παζβάληεο θαη Μάθεο Αβξακίδεο.
 Ζ κηθξή παηδηθή ρνξσδία, πνπ αθνχζακε γηα πξψηε θνξά πέξπζη, κε ηελ
Γήκεηξα Φεκκαηάθε, Διπίδα Φεκκαηάθε, Καηεξίλα Μαθξίδνπ, Αλαζηαζία
πκεσλίδνπ, Γέζπνηλα Φειέθε, Διέλε Βαιζακίδε, Έιελα ακνπξγθαλίδνπ,
Μαξία Κσηζάιε θαη Δπδνθία Σζαθίξε.
 Οη κνπζηθνί: Σξηαληάθπιινο θπξήο (πηάλν), Μάθεο Αβξακίδεο (θηζάξα),
Βαγγέιεο Παπαδφπνπινο (καληνιίλν), Γεξάζηκνο ηαζφπνπινο (θιαξηλέην),
Υξήζηνο Παπαδφπνπινο (βηνιί), Γεκήηξεο θπξήο (αθνξληεφλ) θαη Βάτνο
Υαξαθνπίδεο (θνληξακπάζν).
 Ζ Καίηε Μπεκπεθίδνπ, ε Αλζή θπξή, ε ηέιια Φσηνπνχινπ θαη ε Έθε
Φιψξνπ ζην ηξαγνχδη θαη ηα θσλεηηθά.
 Ο Μπαξίο Οβαιή θαη ν Βαζίιεο Εηληζέλθν ζηα θσλεηηθά θξνπζηά (beatbox).

Άιιεο Εθδειώζεηο
Λανγξαθηθό θαη Ηζηνξηθό Μνπζείν Ξάλζεο
10:00 Απνθξηέο ζην Μνπζείν
Ζ Φηινπξφνδε Έλσζε Ξάλζεο ζπκκεηέρεη ζην πιαίζην ησλ ενξηψλ κε έλα πινχζην
πξφγξακκα εθδειψζεσλ. ηφρνο ε πξνζέγγηζε ηεο παξάδνζεο θαη ηεο ηζηνξίαο καο, κε
δηαθνξεηηθή καηηά κέζα ζ‟ έλα γηνξηηλφ θιίκα. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο ίδηαο ηδέαο, κε ηφζν
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη κέζα, παξνπζηάδεη εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ.
Α π ο κ ρ η έ ς - «ς» - «Απνπθξηέο» Γιεληνχζαλ ηα παιεά ηα ρξφληα θαη ληπλφηαλε
θαξλαβάιηα φιεο ηηο κέξεο ηεο Απφθξεαο. Σφπνο, γηα ηέηνηεο ζπγθεληξψζεηο ήηαλ ε
ησξηλή νδφο Οξθέσο, πνπ ηφηε ιεγφηαλε «ζηνπ Μφλνπ ην θαθελείν».
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Καηίλαο Βέηθνπ εξακέηε - Μηθξέο ηζηνξίεο ηεο Ξάλζεο - Λανγξαθηθά ζηνηρεία Ξάλζεο
- εθδ. ΦΔΞ 2010.
ην πιαίζην ησλ απφθξεσλ ε ΦΔΞ νξγαλψλεη έλα πινχζην πξφγξακκα κε κνπζηθέο
ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θαη πνιιέο εθδειψζεηο γηα ηνπο κηθξνχο θίινπο, εξγαζηήξηα
θαηαζθεπήο κάζθαο, παξακχζηα παξαζηάζεηο θαξαγθηφδε θ.ι.π.
Ζκέξεο θαη ψξεο ιεηηνπξγίαο: Σξίηε έσο θαη Κπξηαθή 9:30 – 14:30
Γεληθή είζνδν 2€
Σει .25410/25421 - 6937120986 fexanthis@gmail.com http//www.fex.org.gr
Οξγάλσζε: ΦΔΞ / Λανγξαθηθφ θαη Ηζηνξηθφ Μνπζείν Ξάλζεο
21:30 ζηελ Καπλαπνζήθε ηεο ΦΔΞ – (Πιάηωλνο 27)
tango stories / ζε είδα λα πεξλάο πεξήθαλε, κε βήκα tango…
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Γεπηέξα 13 Φεβξνπαξίνπ 2017
Γεκνηηθό Ακθηζέαηξν Ξάλζεο
19:30 Μνπζηθνρνξεπηηθή βξαδηά - Παηδηθά ρνξεπηηθά
Οη κηθξνί ρνξεπηέο ησλ Λανγξαθηθψλ πιιφγσλ ηεο πφιεο, νη ζπλερηζηέο ηεο
παξάδνζήο καο, παξνπζηάδνπλ κε ράξε, ιεβεληηά θαη κεξάθη ρνξνχο απ‟ φιεο ηηο
πεξηνρέο ηεο Διιάδαο.
Αο ηνπο ρεηξνθξνηήζνπκε…
πκκεηέρνπλ: Υνξεπηηθφο κηινο Ξάλζεο, χιινγνο Δβξηηψλ Ν. Ξάλζεο, χιινγνο
Μηθξαζηαηψλ Ν. Ξάλζεο, Δλνξία Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ Πεγαδίσλ – παηδηθφ
ρνξεπηηθφ ηκήκα «Υαηδεγπξηψηεο», χιινγνο αξαθαηζάλσλ Ν. Ξάλζεο «Ο
Λεπεληψηεο», χιινγνο Πνληίσλ Υνξεπηψλ «Σξαληέιιελεο».
Σνπο ρνξεπηέο πιαηζηψλεη ην κνπζηθφ ζρήκα «Μπάληα Σέηνηα»
Άιιεο Εθδειώζεηο
Από Γεπηέξα 13 Φεβξνπαξίνπ θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηωλ Θ.Λ.Δ.
10:00 ζην Λανγξαθηθό θαη Ηζηνξηθό Μνπζείν Ξάλζεο
Ηζηνξηθνί πεξίπαηνη – Ξάλζε, παιηά πόιε / γηα καζεηέο
Γλωξηκία κε ηε λεόηεξε ηζηνξία ηεο πόιεο
ηε δηάξθεηα ησλ πεξηπάησλ, αλαπηχζζεηαη έλαο δηάινγνο γηα ηελ ηζηνξία, ηηο ηδηαίηεξεο
ηερληθέο, ηελ εμέιημε θαη ηελ παξνπζία θάζε κνξθήο ηέρλεο ζην αλζξψπηλν πεξηβάιινλ.
Σα θηήξηα αθεγνχληαη ηελ ηζηνξίαο ηνπο, ην ιηζφζηξσην καο νδεγεί κέζα ζην ρξφλν θη ν
καζεηήο δεη κηα παξάζηαζε κέζα ζ‟ έλα αιεζηλφ ζθεληθφ. Αξρή πεξηπάηνπ ζηε γέθπξα
πνηακνχ Κφζπλζνπ. Ο πεξίπαηνο θαηαιήγεη ζην Λανγξαθηθφ θαη ηζηνξηθφ κνπζείν
Ξάλζεο.
Σν πξφγξακκα ζα πινπνηείηαη κφλν κεηά απφ ζπλελλφεζε, φιεο ηηο κέξεο ηεο εβδνκάδαο.
Υψξνο δηεμαγσγήο: Παιηά πφιε θαη Λανγξαθηθφ Μνπζείν Ξάλζεο
Γηάξθεηα πξνγξάκκαηνο: Απφ 90 έσο 120 ιεπηά
Αξηζκφο παηδηψλ αλά πξφγξακκα: έσο 40
Κφζηνο πξνγξάκκαηνο: 2€ αλά καζεηή.
Οξγάλσζε: ΦΔΞ / Λανγξαθηθφ & Ηζηνξηθφ Μνπζείν Ξάλζεο
Πνιηηηζηηθόο Πνιπρώξνο Η.Θ.Σ.Π. - Κεληξηθή Αίζνπζα - Καπλαπνζήθε «Π» Καπλεξγαηώλ 9
19:30 Αθηέξωκα ζηελ Παγθόζκηα Ζκέξα Κηλεκαηνγξάθνπ
Σν Κηλεκαηνγξαθηθφ Δξγαζηήξη ηνπ Ηδξχκαηνο Θξαθηθήο Σέρλεο θαη Παξάδνζεο,
γηνξηάδνληαο ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα Κηλεκαηνγξάθνπ, (13 Φεβξνπαξίνπ) ζαο θαιεί ζε
κηα μερσξηζηή θηλεκαηνγξαθηθή εκπεηξία – αηηία γηα κηα νπζηαζηηθφηεξε γλσξηκία κε
ηελ έβδνκε ηέρλε. εκείν αλαθνξάο θαη εθθίλεζεο ε ηαηλία ηνπ Georges Melies “Έλα
Ταμίδη ζην Φεγγάξη” ηνπ 1902 ζε κηα επεμεξγαζκέλε φκσο έγρξσκε έθδνζε ηνπ 1998
θαη κε ηελ κνπζηθή επέλδπζε ησλ Air. Αο επηηξέςνπκε ινηπφλ ζηελ “πςειή” ηέρλε ηνπ
θηλεκαηνγξάθνπ λα καο ηαμηδέςεη αιιά θαη λα καο απνθαιπθζεί.
Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Μαθέδνο, Ηζηνξηθφο Σέρλεο/Τπεχζπλνο Κηλεκαηνγξαθηθνχ
Δξγαζηεξίνπ Η.Θ.Σ.Π.
Αληψλεο Βαξβαηζνχιηαο, Τπεχζπλνο Δπηθνηλσλίαο/Γεκνζίσλ ρέζεσλ Η.Θ.Σ.Π.
Δίζνδνο ειεχζεξε.
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Σξίηε 14 Φεβξνπαξίνπ 2017
Γεκνηηθό Ακθηζέαηξν Ξάλζεο
20:00 Υνξωδηαθή Βξαδηά - Υνξωδία Κ.Α.Π.Ζ. ηαπξνύπνιεο
Με ζθνπφ λα κεηαδψζεη ην θέθη θαη ηε ραξά, ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη ηε ζπγθίλεζε, ην
ρνξσδηαθφ ζχλνιν ηνπ Κ.Α.Π.Ζ. ηαπξνχπνιεο, δίλεη θαη θέηνο ην παξφλ ηνπ κε παιηά
θαη λέα ηξαγνχδηα, θέξλνληαο ζηε κλήκε καο παιηέο θαη λέεο επνρέο.
Σε ρνξσδία δηεπζχλεη ν Πνιχηηκνο Θενδσξίδεο.
Βπδαληηλή Υνξωδία Κ.Α.Π.Ζ. Γήκνπ Ξάλζεο
Ζ Βπδαληηλή Υνξσδία ηνπ ΚΑΠΖ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο, κε ακέξηζηε αγάπε γηα ηνλ ηφπν
καο θαη ζεβαζκφ πξνο ηελ παξάδνζή καο, ζπκκεηέρεη, ζηα πιαίζηα ησλ Θξαθηθψλ
Λανγξαθηθψλ Δνξηψλ ηεο πφιεο καο κε κία βξαδηά ηελ αθηεξσκέλε ζηα ΚΑΠΖ ηνπ
Γήκνπ καο, κε ηξαγνχδηα πνπ έγξαςε θαη ηξαγνχδεζε ν Διιεληζκφο ηνπ Πφληνπ, ηεο
Θξάθεο, ηεο Μ. Αζίαο. Δίλαη ηξαγνχδηα πνπ εθθξάδνπλ ηνπο πφλνπο θαη ηνπο θαεκνχο
γηα ην πάξζηκν ηεο Πφιεο, ηεο Πφιεο ηεο κεγάιεο. Σξαγνχδηα πνπ παξνπζηάδνπλ πηπρέο
ηεο θνηλσληθήο δσήο ησλ παππνχδσλ καο, ηελ παξάδνζή καο, ηα ήζε θαη ηα έζηκα ησλ
πξνγφλσλ καο. Σξαγνχδηα πνπ παξνπζηάδνπλ ην κεγαιείν ηνπ ειιεληζκνχ. Δίλαη
ηξαγνχδηα δηθά καο.
Άιιεο Εθδειώζεηο
Λανγξαθηθό θαη Ηζηνξηθό Μνπζείν Ξάλζεο
20:00 Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε ηεο ΦΔΞ - Αθηέξωκα ν κύζνο ηνπ Οξθέα
Απφ ην αξρείν ηεο ΦΔΞ έλα αθηέξσκα ζην κχζν ηνπ Οξθέα.
Ζ θηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε θαη ην ζεαηξηθφ εξγαζηήξη ηεο ΦΔΞ παξνπζηάδνπλ ηαηλίεο
πνπ νη δεκηνπξγνί ηνπο εκπλεχζηεθαλ απφ ην κχζν ηνπ Οξθέα. Απφ ηα Παξηζηλά θαθέ
ηνπ Jean Cocteau ζηνλ Ακεξηθάληθν λφην ηνπ Tennessee Williams θαη απφ ηελ ζθιεξή
Διιάδα ηνπ Νίθνπ Νηθνιατδε ζηε Βξαδηιία κε ηνπο μέθξελνπο ξπζκνχο ηνπ Marcel
Camus. Αθφκε ζηνπο 93,5 Ράδην Ξάλζε ζρφιηα, soundtrack, ζπδεηήζεηο…
Ζ Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε ηεο Φηινπξφνδεο Έλσζεο Ξάλζεο νξγαλψλεη ζεκηλάξηα,
εξγαζηήξην, δηαιέμεηο κε αλζξψπνπο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη πξνβνιέο ηαηληψλ. Κάζε
Γεπηέξα ζην ιανγξαθηθφ κνπζείν.
Πιεξνθνξίεο ζπκκεηνρέο ζην ηει. 2541025421
Οξγάλσζε: ΦΔΞ / Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε ΦΔΞ
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Σεηάξηε 15 Φεβξνπαξίνπ 2017
Γεκνηηθό Ακθηζέαηξν Ξάλζεο
20:00 Υνξωδηαθή Βξαδηά - Μηθηή Υνξωδία ηνπ Γεκνηηθνύ Ωδείνπ Ξάλζεο
Ζ κηθηή ρνξσδία ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ ηνπ Γεκνηηθνχ Χδείνπ Ξάλζεο ηδξχζεθε ηε
δεθαεηία ηνπ 1960 σο ρνξσδία ηνπ πιιφγνπ Δθέδξσλ Αμησκαηηθψλ Ξάλζεο. Σα πξψηα
ρξφληα ήηαλ αλδξηθή ρνξσδία ελψ ζηελ ζπλέρεηα κεηεμειίρζεθε ζε κηθηή θαη
ιεηηνχξγεζε κέζα ζηνπο θφιπνπο ηνπ Γεκνηηθνχ Χδείνπ Ξάλζεο. ια απηά ηα ρξφληα ε
θαιιηηερληθή ηεο δξάζε είλαη έληνλε κε πνιιέο ζπλαπιίεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα κφληκνο
δηεπζπληήο ηεο είλαη ν καέζηξνο Φψηεο Κνληφο.
Άιιεο Εθδειώζεηο
Λανγξαθηθό θαη Ηζηνξηθό Μνπζείν Ξάλζεο
17:00 «Σα ιανγξαθηθά έζηκα ηνπ Φιεβάξε θαη ηεο Απνθξηάο»
Με ηελ Γαξπθαιιηά Γ. Θενδσξίδνπ, ππνς. Γηδάθησξ Λανγξαθίαο ΓΠΘ.
ην λέν θχθιν παξνπζηάζεσλ «2-3 πξάγκαηα πνπ μέξσ γηα ηηο πφιεηο – γηα ην ιατθφ
πνιηηηζκφ», κία Σεηάξηε θάζε κήλα, ζην Λανγξαθηθφ θαη Ηζηνξηθφ Μνπζείν Ξάλζεο, ε
Γαξπθαιιηά Γ. Θενδσξίδνπ, ππνς. δηδάθησξ Λανγξαθίαο, ΓΠΘξάθεο, ζα καο βνεζήζεη
ζηελ θαηαλφεζε «ησλ πφιεσλ» θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζα καο παξνπζηάζεη ζέκαηα γηα
ηνλ ιατθφ πνιηηηζκφ (θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ Λανγξαθία ηεο Θξάθεο).
ε έλα εκεξνινγηαθφ θχθιν 12 παξνπζηάζεσλ – «καζεκάησλ», φζα νη κήλεο ηνπ
ρξφλνπ, ηα «δψδεθα παιηθάξηα» φπσο αλαπαξηζηψληαη ζηελ ιατθή αθήγεζε, ζα
πξνζεγγίζνπκε ηα έζηκα ηεο Θξάθεο θαη ησλ πιεζπζκψλ ηεο (Θξαθησηψλ,
Μηθξαζηαηψλ, Πνληίσλ, Βιάρσλ, αξαθαηζάλσλ) κε βάζε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηαηί
απηφ ην έζηκν γίλεηαη απηήλ ηελ επνρή ηνπ ρξφλνπ; Πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ αλάκεζα
ζηελ ηειεηνπξγηθή πξάμε θαη ζηνλ ρξφλν πνπ απηφ πξαγκαηνπνηείηαη; Ο ζηφρνο ησλ
«καζεκάησλ» είλαη λα γλσξίζνπκε επηπιένλ ην γηαηί επηηεινχκε ηα έζηκα πνπ
νηθεηνπνηεζήθακε κέζα ζε έλα παξαδεδνκέλν πιαίζην πνιηηηζκνχ; Ση ζπκβνιίδνπλ
(αθφκε θαη ζηηο κηθξφηεξεο ιεπηνκέξεηέο ηνπο); Ση ζεκαίλνπλ θαη πψο εξκελεχεηαη ε
«παξάζηαζή» ηνπο; Πνηνη νη ιφγνη ηνπο; Πνηνη νη ζθνπνί ηνπο; Ση επηθνηλσλνχκε κε
απηά; Πνηα είλαη ε έλλνηα, ην πεξηερφκελφ ηνπο; Πνηα ε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ε
ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο; Γηαηί γίλνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα ηειεηνπξγηθά δξψκελα θαη φρη
θάπνηα άιια; Πνηεο νη νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο παξαδφζεηο ησλ
δηαθνξεηηθψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ θιπ.
Οξγάλσζε: ΦΔΞ / Λανγξαθηθφ & Ηζηνξηθφ Μνπζείν Ξάλζεο
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Σζηθλνπέκπηε 16 Φεβξνπαξίνπ 2017
Κιεηζηό Αζιεηηθό Κέληξν ¨Φίιηππνο Ακνηξίδεο¨
20:00 Βξαδηά Παξαδνζηαθώλ Γεύζεωλ
πλαπιία «Μπάληα Σέηνηα»
Σν έζηκν ηεο Σζηθλνπέκπηεο ράλεηαη ζηα βάζε ησλ αηψλσλ. Χζηφζν, παξακέλεη
απξνζδηφξηζηε ε αθξηβήο πξνέιεπζή ηνπ. Ζ πην πηζαλή εθδνρή είλαη φηη πξνέξρεηαη απφ
ηηο βαθρηθέο γηνξηέο ησλ αξραίσλ ειιήλσλ θαη είλαη κηα απφ ηηο ειάρηζηεο πνπ
θαηάθεξαλ λα δηαηεξεζνχλ. Ζ εκέξα ηεο Σζηθλνπέκπηεο είλαη θαηεμνρήλ κέξα ραξάο,
θαζψο είλαη ε κέξα πνπ μεθηλνχλ νη εθδειψζεηο ηεο απνθξηάο κε ηνπο Λανγξαθηθνχο
πιιφγνπο ηεο πφιεο λα πξνζθέξνπλ εδέζκαηα, ρνξφ θαη κνπζηθή απφ δηάθνξεο
πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Απνηειεί ηελ απαξρή ησλ εθδειψζεσλ γηα ηελ Απνθξηά, αθνχ
ηελ επφκελε εβδνκάδα αθνινπζνχλ ην Καξλαβάιη θαη ε Καζαξά Γεπηέξα.
ηε βξαδηά ζπκκεηέρνπλ: χιινγνο Λεχθεο «Οη Πξσηνπφξνη», Λχθεην ησλ Διιελίδσλ
Ξάλζεο, Δλνξία Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ Πεγαδίσλ «Υαηδεγπξηψηεο», χιινγνο
Μηθξαζηαηψλ Ν. Ξάλζεο, χιινγνο Δβξηηψλ Ν. Ξάλζεο, χιινγνο αξαθαηζάλσλ Ν.
Ξάλζεο «Ο Λεπεληψηεο», Πνιηηηζηηθφο Λανγξαθηθφο χιινγνο «Ζ Θξάθε»,
Φηινπξφνδε Έλσζε Ξάλζεο, Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Δπκνίξνπ, χιινγνο Κηκκεξίσλ «Ο
Ακθέξανο», χιινγνο Πνληίσλ Υνξεπηψλ «Σξαληέιιελεο», χιινγνο ηαπξνχπνιεο,
χιινγνο Πνληίσλ Ν. Ξάλζεο, Υνξεπηηθφο κηινο Ξάλζεο.
Σε βξαδηά πιαηζηψλεη ην κνπζηθφ ζρήκα «Μπάληα Σέηνηα», ην νπνίν πξνυπήξρε ηεο
νλνκαζίαο ηνπ απφ ην 2005. Έμη ρξφληα αξγφηεξα, ην ινγνπαίγλην «πάληα ηέηνηα» γίλεηαη
ε αθνξκή γηα ηελ επσλπκία ηνπ. Ζ ζχλζεζε ηεο νξρήζηξαο δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε
ηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ην ξεπεξηφξην πνπ
απνδίδεη (Θξάθε, Μαθεδνλία, Μ. Αζία, Νεζηά, ππφινηπε επεηξσηηθή Διιάδα). Αξσγνί
ζε απηφ, είλαη νη άκεζνη ζπλεξγάηεο ηνπ ζρήκαηνο θαη νξγαλνπαίρηεο (βηνιί, ηξνκπέηα,
ιχξα θ.α.)
Σα κέιε πνπ απαξηίδνπλ ην ζρήκα είλαη:
Γεξάθεο Σζαξκαληίδεο ζηα πλεπζηά (θιαξίλν, θαβάι, ηζακπνχλα, ηξαγνχδη), Γηψξγνο
Παξαπέξνγινπ ζην αθνξληεφλ θαη ζην ηξαγνχδη, Γηψξγνο Μίρνπ ζην ιανχην, Μειέηεο
Παληειίδεο ζηα θξνπζηά (ληανχιη, ηνπκπειέθη, ληέθη, γθξαλ θάζα), ηάζεο Γθαληίξεο
ζηε γθάηληα θαη ζην ηξαγνχδη, Αλαζηάζηνο Πεηξφπνπινο ζηελ πνληηαθή ιχξα θαη ζην
ηξαγνχδη, Βεξάλεο Καινγηάλλεο ζην βηνιί θαη ζηελ ηξνκπέηα.
Άιιεο Εθδειώζεηο
πίηη Πνιηηηζκνύ ΦΔΞ
17:00 Απνθξηάηηθεο πεξηπέηεηεο
Μπαιληαθάλ κε ην παηδηθό κνπζηθό ζέαηξν ηεο ΦΔΞ
Ζ ΦΔΞ μεηπιίγεη ην θνπβάξη ηνπ παξακπζηνχ θαη ζαο πξνζθαιεί ζηε ζεαηξηθή κνπζηθή
παξάζηαζε «Απνθξηάηηθεο πεξηπέηεηεο» ηνπ Παηδηθνχ Μνπζηθνχ ηεο Θεάηξνπ. Μηθξνί
παξακπζέληνη ήξσεο ζε κηα απνθξηάηηθε ηζηνξία πνπ ζπλέβε θάπνηε, ίζσο θαη εδψ... πνπ
θαηαιήγεη ζε έλα μέθξελν Μπαιληαθάλ!!!
θελνζεζία: Βάληα Φίηζεβα.
Γεληθή είζνδνο: 3€, κε ρπκφ θαη θαθέ, νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ Μνπζείνπ.
Πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ζέζεσλ - Κξαηήζεηο ζην ηει. 2541025421
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Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2017
Γεκνηηθό Ακθηζέαηξν Ξάλζεο
19:30 Μνπζηθνρνξεπηηθή βξαδηά - Παηδηθά ρνξεπηηθά
Οη κηθξνί ρνξεπηέο ησλ Λανγξαθηθψλ πιιφγσλ ηεο πφιεο, νη ζπλερηζηέο ηεο
παξάδνζήο καο, παξνπζηάδνπλ κε ράξε, ιεβεληηά θαη κεξάθη ρνξνχο απ‟ φιεο ηηο
πεξηνρέο ηεο Διιάδαο.
Αο ηνπο ρεηξνθξνηήζνπκε…
πκκεηέρνπλ: Λχθεην ησλ Διιελίδσλ Ξάλζεο, Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Αβάηνπ
«Άβαληεο», Πνιηηηζηηθφο Λανγξαθηθφο χιινγνο «Ζ Θξάθε», χιινγνο Πνληίσλ Ν.
Ξάλζεο, Φηινπξφνδε Έλσζε Ξάλζεο, χιινγνο Θξαθησηψλ Υξπζνχπνιεο.
Σνπο ρνξεπηέο πιαηζηψλεη ην κνπζηθφ ζρήκα «Μπάληα Σέηνηα»
άββαην 18 Φεβξνπαξίνπ 2017
Κεληξηθή Πιαηεία Ξάλζεο
11:00 Φηινμελνύκελα Υνξεπηηθά
Σν Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο παξνπζηάδεη ηα θηινμελνχκελα ρνξεπηηθά:
 Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Διιελνρσξίνπ Έβξνπ.
 χιινγνο Φίισλ Θεξκατθνχ «Απφιισλ».
 χιινγνο Γπλαηθψλ Σζαξηηζάλεο Διαζζφλαο.
 Πνιηηηζηηθφο Αζιεηηθφο θαη Σνπξηζηηθφο Οξγαληζκφο «Αλεκνπχιεο» Γ.
Καξχζηνπ.
13:00 πλαπιία Βόξεηεο Νόηεο
Σν μαλζηψηηθν κνπζηθφ ζπγθξφηεκα Βφξεηεο Νφηεο ζα καο δηαζθεδάζεη κε ειιεληθά
ηξαγνχδηα, θέθη θαη ρνξφ.
Βαζηθνί ζπληειεζηέο: Γεκήηξεο Πεηξφπνπινο (θηζάξα θαη ηξαγνχδη), Ζιίαο
Καξαρξηζηνδνχινπ (κπνπδνχθη θαη ηξαγνχδη), Βαζίιεο Υξήζηνπ Σζαξηζαθιήο
(κπνπδνχθη θαη ηξαγνχδη), Αζαλαζία Φπηνπνχινπ (ηξαγνχδη), Μάξηνο Κηνζέο (κπάζν)
Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Ξάλζεο «Υξ. Παπιίδεο» - Οξθέωο θαη Πηλδάξνπ (Π. Ξάλζε)
18:00 Δγθαίληα Eθζέζεωλ:
Αίζνπζα Κεληξηθή 1νο όξνθνο
Ζ Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε ζπκκεηέρεη θαη θέηνο ζηηο Λανγξαθηθέο Γηνξηέο, κε κηα
νκαδηθή έθζεζε δσγξαθηθήο κε ζέκα ειεχζεξν. Ζ πφιε καο έρεη αλαπηχμεη κηα
ζεκαληηθή εηθαζηηθή θίλεζε, κέζα απφ ηελ νπνία πνιινί πξνρψξεζαλ, θαζηέξσζαλ ην
δηθφ ηνπο ζηπι θαη ηελ δηθή ηνπο ζεκαηνγξαθία.
Οη δσγξάθνη είλαη Ξαλζηψηεο θαη αληαπνθξίζεθαλ κε θαιή δηάζεζε ζ‟ απηήλ ηε
ζπκκεηνρή.
ηελ έθζεζε απηή – πνπ ζα γίλεη ζηελ θεληξηθή αίζνπζα – ζπκκεηέρνπλ δψδεθα (12)
εθζέηεο.
. Κξπσλάο, Διπίδα Δπθξαηκίδνπ, Γηάλλεο Μελεζίδεο, ιγα Μπακπαλέιινπ, Γεκήηξεο
Μπνπληδνπθιήο, Καζίκ ακπξηέ, Γεκήηξεο ηαζφπνπινο, Καίηε ηαπξνπνχινπ, Πφπε
Σζανπζίδνπ, Αλδξέαο Σξηαληαθπιιίδεο, Αζελά Φπιαθηνχ θαη Αλατδα Υνπξζνπληηάλ.
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2νο όξνθνο
18:00 Ξάλζε: "Σν Σόηε θαη ην Σώξα"
Ο Πνιηηηζηηθφο χινγνο "Οη Απαξάδεθηνη" παξνπζηάδνπλ ηελ έθζεζε δσγξαθηθήο
(ειαηνγξαθίαο) ηνπ κέινπο ηνπο Μίιαλ Φάιηνπ Stanimirovic. ηνπο πίλαθεο, ην
παξειζφλ ζπλαληάεη ην ζήκεξα θαη νη αλακλήζεηο κπεξδεχνληαη ζε
έλα ζπλνλζχιεπκα κέζα απφ ηελ δεκηνπξγηθφηεηα, ηα πηλέια θαη ηα ρξψκαηα κε έλαλ
πξσηφηππν ηξφπν. Έλα φκνξθν ηαμίδη ζηελ ηζηνξία ηεο πφιεο καο κέζα απφ ηα κάηηα
ηνπ θαιιηηέρλε.
Γηάξθεηαο Δθζέζεσλ: απφ 18/2/2017 έσο 26/2/2017
Ώξεο ιεηηνπξγίαο: 10:00-14:00 θαη 18:00-21:00
Γεκνηηθό Ακθηζέαηξν Ξάλζεο
19:30 Μνπζηθνρνξεπηηθή ζεαηξηθή παξάζηαζε
ύιινγνο Δβξηηώλ Ξάλζεο - Φνξέαο κειέηεο θαη αλάδεημεο Θξαθηθνύ πνιηηηζκνύ
«Σελ μεληηηά, ηε γπκλωζηά, ηελ πίθξα, ηελ αγάπε,
ηα ηέζζεξα ηα δύγηζαλ, βαξύηεξα είλ’ ηα μέλα…..»
Μηα μερσξηζηή πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηεο ηξαγηθήο θπγήο ησλ Διιήλσλ ηνπ 19νπ - 20νπ
αηψλα πξνο ηηο ππεξπφληηεο ή ηηο βνξεηνεπξσπατθέο ρψξεο έσο θαη ην ζεκεξηλφ
αλαπφθεπθην- θνηλσληθφ θαηλφκελν, ηεο μεληηηάο κε ηηο βαξηέο πξαθηηθέο θαη ηηο εζηθέο
ηνπ ζπλέπεηεο. Έλα αθηέξσκα ζηηο κεηαβνιέο πνπ επέθεξε ν κηζεκφο ζηελ ηαπηφηεηα
ησλ κεηαλαζηψλ, ησλ απνγφλσλ ηνπο αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο απφ ηελ νπνία θαηάγνληαη,
ζηηο πξνζπάζεηεο δηαηήξεζεο ηεο Διιεληθφηεηαο ηνπο θαη ζηνπο αγψλεο γηα ηελ
επηβίσζε ηνπο.
Μηα εθδήισζε πνπ επηρεηξεί λα εθθξάζεη θαη λα απνηππψζεη ηνλ πφλν ηνπ μεξηδσκνχ, ην
αίζζεκα ηεο λνζηαιγίαο, ην ζαξάθη ηεο απνκάθξπλζεο θαη ηνλ πφζν ηεο επηζηξνθήο ησλ
μεληηεκέλσλ, αιιά θη εθείλσλ πνπ κέλνπλ πίζσ.
πκκεηέρνπλ:
 Σν ρνξεπηηθφ ηχξσλ ηνπ νξγαληζκνχ «ΑΝΔΜΟΠΤΛΔ» Καξχζηνπ
 Ο ζχιινγνο γπλαηθψλ Σζαξηηζάλεο Λάξηζαο
Δίζνδνο ειεχζεξε.
Άιιεο Εθδειώζεηο
πίηη Πνιηηηζκνύ ΦΔΞ
17:00 Απνθξηάηηθεο πεξηπέηεηεο
Μπαιληαθάλ κε ην παηδηθό κνπζηθό ζέαηξν ηεο ΦΔΞ
Ζ ΦΔΞ μεηπιίγεη ην θνπβάξη ηνπ παξακπζηνχ θαη ζαο πξνζθαιεί ζηε ζεαηξηθή κνπζηθή
παξάζηαζε «Απνθξηάηηθεο πεξηπέηεηεο» ηνπ Παηδηθνχ Μνπζηθνχ ηεο Θεάηξνπ. Μηθξνί
παξακπζέληνη ήξσεο ζε κηα απνθξηάηηθε ηζηνξία πνπ ζπλέβε θάπνηε, ίζσο θαη εδψ... πνπ
θαηαιήγεη ζε έλα μέθξελν Μπαιληαθάλ!!!
θελνζεζία: Βάληα Φίηζεβα.
Γεληθή είζνδνο: 3€, κε ρπκφ θαη θαθέ, νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ Μνπζείνπ.
Πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ζέζεσλ - Κξαηήζεηο ζην ηει. 2541025421
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Πνιηηηζηηθόο Πνιπρώξνο Η.Θ.Σ.Π. - Αίζνπζα Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ
«Η.Παπαραξίζε» - Καπλαπνζήθε «Π» - Καπλεξγαηώλ 9
17:30 (1ε παξάζηαζε), 19:30 (2ε παξάζηαζε)
Θίαζνο θηώλ «Σα Παξακύζηα ηνπ Καξαγθηόδε»
Παξαζηάζεηο Καξαγθηόδε: «Ο γάκνο ηνπ Μπαξκπαγηώξγνπ»
Ο γέξν ακπαλαγάο ζέιεη λα παληξέςεη ηελ θφξε ηνπ. Οη ππνςήθηνη γακπξνί είλαη
πνιινί, φκσο ε Φαηκέ δε ζέιεη θαλέλαλ. Σα πξάγκαηα κπιέθνπλ, φηαλ ν κπάξκπαΓηψξγνο δε δέρεηαη ηελ απφξξηςε θαη απνθαζίδεη λα ηελ παληξεπηεί κε ην δφξη. Πψο ζα
μεθχγεη ε Φαηκέ απφ ηνλ έξσηα ηνπ επίκνλνπ κπάξκπα-Γηψξγνπ; Ο Καξαγθηφδεο
έξρεηαη γηα λα δψζεη ηε ιχζε. Με πνηνλ ηξφπν; Απνθαζίδεη λα καζθαξεπηεί…
Ζ ζπλέρεηα ζην παλί!!!
Με ηελ ππνζηήξημε ηεο Αθαδεκίαο Πνίεζεο θαη Παξακπζηνχ
Γεληθή είζνδνο: 5€
Αίζνπζα Γεμηώζεωλ «Απόιιωλ» - 4ν ρικ. Ξάλζεο – Λάγνπο
21:00 Λύθεηνλ ηωλ Διιελίδωλ Ξάλζεο - Δηήζηνο απνθξηάηηθνο ρνξόο
Σν Λχθεηνλ ησλ Διιελίδσλ Ξάλζεο ζαο πξνζθαιεί ζηνλ εηήζην απνθξηάηηθν ρνξφ ηνπ.
Διάηε λα ρνξέςνπκε ζε παξαδνζηαθνχο ξπζκνχο κε ηε ζπλνδεία πνιπκεινχο νξρήζηξαο
θαη λα απνιαχζεηε ηηο αληηπξνζσπεπηηθέο ρνξεπηηθέο νκάδεο ηνπ Λπθείνπ ησλ
Διιελίδσλ Ξάλζεο ζε παξαδνζηαθνχο ρνξνχο, φπσο θαη ηελ ρνξεπηηθή νκάδα ηνπ
Δθπνιηηηζηηθνχ, Μνξθσηηθνχ Οκίινπ Αξκελίσλ Κνκνηελήο (ΔΜΟΑΚ). Μηα
ζπλεξγαζία ηνπ σκαηείνπ καο ηνλ Αξκεληθφ ηαπξφ Διένπο Ξάλζεο.
Σηκή εηζφδνπ: 17€ γηα ελήιηθεο θαη 10€ γηα παηδηά, κε πιήξεο κελνχ θαη πνηφ.
Ρεδεξβέ κε δηθή ζαο επζχλε ζηα ηει. 2541070777, 6944643310.
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Κπξηαθή 19 Φεβξνπαξίνπ 2017
Κεληξηθή Πιαηεία Ξάλζεο
11:30 Παηδηθή Καξλαβαιηθή Παξέιαζε
Ξπινπφδαξνη, Ενγθιέξ, ν Μίθπ θαη θιφνπλ μεθηλνχλ…
Γηα ηέηαξηε ζπλερφκελε θνξά ζηα πιαίζηα ηνπ ζεζκνχ ησλ Θξαθηθψλ Λανγξαθηθψλ
Δνξηψλ - Ξαλζηψηηθν Καξλαβάιη πξαγκαηνπνηείηαη ε παξέιαζε ησλ κηθξψλ
θαξλαβαιηζηψλ κε ηίηιν:
«θαη νη ηέζζεξηο επνρέο είλαη ππέξνρεο...»
Μάζθεο, γέιην, κνπζηθή, ληφκηλν θαη θνκθεηί
Μηα εηθφλα καγηθή, ζε κηα πφιε γηνξηηλή
Μηα ηξειή ζπκκεηνρή, καζεηή θαξλαβαιηζηή
Με ξπζκφ θαη κνπζηθή, αο ρνξέςνπκε καδί.
Καξλαβάιη νλεηξεκέλν, θάζε ρξφλν ζε πξνζκέλσ.
Μεο ηελ Ξάλζε γελλεκέλν, θαη ζηα ρξψκαηα ληπκέλν.
Πηζηνί ζηελ εκπηζηνζχλε κε ηελ νπνία πεξηβάιαηε ηελ παηδηθή θαξλαβαιηθή παξέιαζε,
αλαλεψλνπκε θαη θέηνο ην ξαληεβνχ καο, κε ηνλ ζεζκφ πνπ θεξδίδεη ηα ρακφγεια θαη ηνλ
ελζνπζηαζκφ ησλ παηδηψλ! Οη καζεηέο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ κε ηελ επζχλε ηεο
Έλσζεο πιιφγσλ & Κεδεκφλσλ καζεηψλ Γ. Ξάλζεο θαη ησλ πιιφγσλ Γνλέσλ θαη
Κεδεκφλσλ ζα παξειάζνπλ ζηνπ θεληξηθνχο δξφκνπο ηεο πφιεο γηα ηξίηε ζπλερφκελε
ρξνληά μεθηλψληαο απφ ηε δηαζηαχξσζε 28εο Οθησβξίνπ θαη Καβάιαο θαηαιήγνληαο
ζηελ θεληξηθή πιαηεία.
Μνπζηθή επέλδπζε απφ ην Νίθν Γθνηδηακάλε.
Σε πεξίπησζε θαθνθαηξίαο ε κεγάιε παηδηθή θαξλαβαιηθή παξέιαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ηελ Παξαζθεπή 24 Φεβξνπαξίνπ 2017θαη ώξα 15.30

Κεληξηθή Πιαηεία Ξάλζεο
13.00 πλαπιία Μαινύ
Ζ Μαινχ γηα πξψηε θνξά live ζηελ Ξάλζε θαη ζην Ξαλζηψηηθν Καξλαβάιη 2017.
Σν δξνζεξφ θνξίηζη κε ηελ ζπνπδαία θσλή θαη ε εμαηξεηηθή κπάληα ηεο καο πξνζθαινχλ
ζε έλα μέθξελν live party κε pop/rock απνρξψζεηο, latin ξπζκνχο θαη δπλαηέο
εξκελεπηηθέο ζηηγκέο.
Ζ Μαινχ, πνπ θιέβεη ηελ παξάζηαζε κε ηηο εκθαλίζεηο ηεο θαη ζα βξίζθεηαη θνληά καο
γηα λα καο ηξαγνπδήζεη ηηο επηηπρίεο ηεο «Μηα θνξά ζην ηφζν», «Σνπο είπεο πσο» θαη
«Γεο Με» αιιά θαη πνιιά αγαπεκέλα ηξαγνχδηα πνπ ζα θξαηήζνπλ ην θέθη ςειά θαη ζα
καο δηαζθεδάζνπλ κε ηξφπν κνλαδηθφ.

Γεκνηηθό Ακθηζέαηξν Ξάλζεο
20:30 πλαπιία «Μπάκπεο Κνύθνο θαη ΦΑ ΓΗΔΖ»
Αθηέξωκα ζηνλ ηαύξν Κνπγηνπκηδή
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Οη «ΦΑ ΓΗΔΖ» είλαη έλα αλνηρηφ κνπζηθφ ζρήκα, εδψ θαη πνιιά ρξφληα, απφ ην 1991,
γλσζηφ ηφζν γηα ηελ ηαθηηθή αληδηνηειή ζπκκεηνρή ηνπ ζηα πνιηηηζηηθά δξψκελα ηεο
πφιεο καο, φζν θαη γηα ηελ επαηζζεζία ηνπ πνπ επηιέγεη θαη παξνπζηάδεη ην πξφγξακκά
ηνπ.
Παίξλνπλ κέξνο: Μπάκπεο Κνχθνο (ηξαγνχδη), Ζιίαο Καξαρξηζηνδνχινπ (κπνπδνχθη),
ηέιηνο Κνινβφο (θηζάξα, νχηη θαη ηξαγνχδη), Βαζίιεο Υξήζηνπ Σζαξηζαθιήο
(κπνπδνχθη θαη ηξαγνχδη), ηαχξνο Φαξφο (αθνξληεφλ) Μάξηνο Κηνζέο (κπάζν),
Νεθηάξηνο Οπδνπλίδεο (ηχκπαλα), Μηράιεο Αξάπεο (πηάλν), ία Φπηνπνχινπ
(ηξαγνχδη), Βάγηα Γνχθα (ηξαγνχδη), Γεκήηξεο Πεηξφπνπινο (ηξαγνχδη).
Δλνξρήζηξσζε: Ζιίαο Καξαρξηζηνδνχινπ θαη ηέιηνο Κνινβφο
Πξνγξακκαηηζκφο – Δπηκέιεηα – πληνληζκφο: Μπάκπεο Κνχθνο
Παξνπζίαζε - Κείκελα: Σειέκαρνο Αξλανχηνγινπ.
Γεπηέξα 20 Φεβξνπαξίνπ 2017
Δκπνξηθή Λέζρε Ξάλζεο
16:00 ύιινγνο Γεκνηηθώλ Τπαιιήιωλ Ν. Ξάλζεο
Μπαιληαθάλ
Ο χιινγνο Γεκνηηθψλ Τπαιιήισλ Ν. Ξάλζεο θαιεί ηνπο κηθξνχο καο θίινπο - παηδηά
ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ - θαη ηνπο γνλείο ηνπο (πνπ κέλνπλ πάληα παηδηά) λα
κεηακθηεζηνχλ θαη λα ρνξέςνπλ ζε έλα απνθξηάηηθν μεθάλησκα θαη λα γηνξηάζνπκε ηελ
αγάπε καο γηα ηε δσή.
πλδηνξγάλσζε:
Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο - χιινγνο Γεκνηηθψλ Τπαιιήισλ Ν. Ξάλζεο.
Γεκνηηθό Ακθηζέαηξν Ξάλζεο
20:00 Μνπζηθνρνξεπηηθή βξαδηά ιανγξαθηθώλ ζπιιόγωλ
Ο ρνξφο, ε κνπζηθή θαη νη παξαδφζεηο θάζε ιανχ απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο
πνιηηηζηηθήο ηνπ θιεξνλνκηάο. Οη Λανγξαθηθνί χιινγνη ηεο πφιεο, σο ζπλερηζηέο ηεο
παξάδνζεο, παξνπζηάδνπλ έλα πξφγξακκα κε πινχζηεο κνπζηθνρνξεπηηθέο εθδειψζεηο
απ‟ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο.
πκκεηέρνπλ: Λχθεην ησλ Διιελίδσλ Ξάλζεο, Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Αβάηνπ
«Άβαληεο», χιινγνο Θξαθησηψλ Υξπζνχπνιεο, Φηινπξφνδε Έλσζε Ξάλζεο,
Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Δπκνίξνπ, χιινγνο Κηκκεξίσλ «Ο Ακθέξανο», χιινγνο
αξαθαηζάλσλ Ν. Ξάλζεο «Ο Λεπεληψηεο», Δλνξία Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ
Πεγαδίσλ – ρνξεπηηθφ ηκήκα ελειίθσλ «Υαηδεγπξηψηεο», χιινγνο Πνληίσλ Υνξεπηψλ
«Σξαληέιιελεο».
Σνπο ρνξεπηέο πιαηζηψλεη ην κνπζηθφ ζρήκα «Μπάληα Σέηνηα»
Άιιεο Εθδειώζεηο
πίηη πνιηηηζκνύ ηεο ΦΔΞ
22:00 Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε ηεο ΦΔΞ - Αθηέξωκα ν κύζνο ηνπ Οξθέα
Απφ ην αξρείν ηεο ΦΔΞ έλα αθηέξσκα ζην κχζν ηνπ Οξθέα.
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Ζ θηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε θαη ην ζεαηξηθφ εξγαζηήξη ηεο ΦΔΞ παξνπζηάδνπλ ηαηλίεο
πνπ νη δεκηνπξγνί ηνπο εκπλεχζηεθαλ απφ ην κχζν ηνπ Οξθέα. Απφ ηα Παξηζηλά θαθέ
ηνπ Jean Cocteau ζηνλ Ακεξηθάληθν λφην ηνπ Tennessee Williams θαη απφ ηελ ζθιεξή
Διιάδα ηνπ Νίθνπ Νηθνιατδε ζηε Βξαδηιία κε ηνπο μέθξελνπο ξπζκνχο ηνπ Marcel
Camus. Αθφκε ζηνπο 93,5 Ράδην Ξάλζε ζρφιηα, soundtrack, ζπδεηήζεηο…
Ζ Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε ηεο Φηινπξφνδεο Έλσζεο Ξάλζεο νξγαλψλεη ζεκηλάξηα,
εξγαζηήξην, δηαιέμεηο κε αλζξψπνπο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη πξνβνιέο ηαηληψλ. Κάζε
Γεπηέξα ζην ιανγξαθηθφ κνπζείν.
Πιεξνθνξίεο ζπκκεηνρέο ζην ηει. 2541025421
Οξγάλσζε: ΦΔΞ / Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε ΦΔΞ
Πνιηηηζηηθόο Πνιπρώξνο Η.Θ.Σ.Π. - Αίζνπζα Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ
«Η.Παπαραξίζε» - Καπλαπνζήθε «Π» - Καπλεξγαηώλ 9
17:30-19.00 Παίδεο ελ δξάζεη… ζε απνθξηάηηθε εηθαζηηθή έθθξαζε:
«Πξνζωπεία…»
Σα Δξγαζηήξηα Εσγξαθηθήο θαη Δηθαζηηθήο - Γεκηνπξγηθήο Έθθξαζεο ηνπ Ηδξχκαηνο
Θξαθηθήο Σέρλεο θαη Παξάδνζεο, πξνζθαινχλ ηνπο κηθξνχο ηνπο θίινπο λα εθθξαζηνχλ
θαιιηηερληθά θαη δεκηνπξγηθά. Διάηε λα γλσξίζνπκε ηνλ πνιππνίθηιν θφζκν ηεο κάζθαο
θαη ηνλ πνιιαπιφ ξφιν ηεο ζε δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο, ζηνλ εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν
ηεο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο γηα παηδηά, κε ηελ εηθαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ έκπεηξσλ
θαζεγεηψλ ηνπ Ηδξχκαηνο. Σα παηδηά ζα ηνικήζνπλ λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα
δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο κάζθα, ζπκκεηέρνληαο ζηε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο,
θαηαζθεπήο θαη δηαθφζκεζεο απνθξηάηηθεο κάζθαο.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε: θέθη, θαιή δηάζεζε, φξεμε θαη θαληαζία!!!
Δίζνδνο ειεχζεξε.
Σξίηε 21 Φεβξνπαξίνπ 2017
Δκπνξηθή Λέζρε Ξάλζεο
18:00 ώκα Διιεληθνύ Οδεγηζκνύ
Μπαιληαθάλ
Σν ψκα Διιεληθνχ Οδεγηζκνχ θαιεί ηνπο κηθξνχο θαη κεγάινπο θίινπο ηνπ ζε έλα
κνλαδηθφ θαη μέθξελν πάξηη. Κέθη, Υνξφο, Μνπζηθή θαη πνιιά Παηρλίδηα είλαη ιίγα απφ
απηά πνπ κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ έλα δηθφ καο πάξηη. Βάιηε ηα απνθξηάηηθά ζαο,
εμνπιηζηείηε κε ηελ πην ηξειή δηάζεζή ζαο θαη ειάηε λα δηαζθεδάζνπκε
Γεκνηηθό Ακθηζέαηξν Ξάλζεο
20:00 Μνπζηθνρνξεπηηθή βξαδηά ιανγξαθηθώλ ζπιιόγωλ
Ο ρνξφο, ε κνπζηθή θαη νη παξαδφζεηο θάζε ιανχ απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο
πνιηηηζηηθήο ηνπ θιεξνλνκηάο. Οη Λανγξαθηθνί χιινγνη ηεο πφιεο, σο ζπλερηζηέο ηεο
παξάδνζεο, παξνπζηάδνπλ έλα πξφγξακκα κε πινχζηεο κνπζηθνρνξεπηηθέο εθδειψζεηο
απ‟ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο.
πκκεηέρνπλ: Πνιηηηζηηθφο Λανγξαθηθφο χιινγνο «Ζ Θξάθε», ΣΔΗ Καβάιαο,
χιινγνο Μηθξαζηαηψλ Ν. Ξάλζεο, χιινγνο Λεχθεο «Οη Πξσηνπφξνη», χιινγνο
Πνληίσλ Ν. Ξάλζεο, Μνξθσηηθφο Πνιηηηζηηθφο χιινγνο ηαπξνχπνιεο «Οξθέαο»,
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Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Δξαζκίνπ «Γεψξγηνο Βηδπελφο», Υνξεπηηθφο κηινο Ξάλζεο.
Κξεηηθή αδειθφηεηα Ξάλζεο.
Σνπο ρνξεπηέο πιαηζηψλεη ην κνπζηθφ ζρήκα «Μπάληα Σέηνηα».
Άιιεο Εθδειώζεηο
Πνιηηηζηηθόο Πνιπρώξνο Η.Θ.Σ.Π. - Αίζνπζα Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ
«Η.Παπαραξίζε» - Καπλαπνζήθε «Π» - Καπλεξγαηώλ 9
18:00 Αθήγεζε απνθξηάηηθωλ παξακπζηώλ θαη όρη κόλν…
Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ κηα παξέα θίισλ πνπ αγαπά ηα ιατθά παξακχζηα έθηηαμε ηελ
νκάδα «ΠαξακπζνΘξάθεο». Απφ ηφηε αληακψλνπκε, κηθξνί θαη κεγάινη, θαη
αθεγνχκαζηε παξακχζηα, κε ην δηθφ καο ηξφπν θαη ηε δηθή ζαο βνήζεηα. Γηα λα γίλεη
αθνξκή ην παξακχζη λα δήζνπκε φινη θαιχηεξα...
Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ ΗΘΣΠ θαη ηεο Αθαδεκίαο Πνίεζεο θαη Παξακπζηνχ.
Δίζνδνο ειεχζεξε.
πίηη πνιηηηζκνύ ηεο ΦΔΞ
20:00 Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε ηεο ΦΔΞ - Αθηέξωκα ν κύζνο ηνπ Οξθέα
Απφ ην αξρείν ηεο ΦΔΞ έλα αθηέξσκα ζην κχζν ηνπ Οξθέα.
Ζ θηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε θαη ην ζεαηξηθφ εξγαζηήξη ηεο ΦΔΞ παξνπζηάδνπλ ηαηλίεο
πνπ νη δεκηνπξγνί ηνπο εκπλεχζηεθαλ απφ ην κχζν ηνπ Οξθέα. Απφ ηα Παξηζηλά θαθέ
ηνπ Jean Cocteau ζηνλ Ακεξηθάληθν λφην ηνπ Tennessee Williams θαη απφ ηελ ζθιεξή
Διιάδα ηνπ Νίθνπ Νηθνιατδε ζηε Βξαδηιία κε ηνπο μέθξελνπο ξπζκνχο ηνπ Marcel
Camus. Αθφκε ζηνπο 93,5 Ράδην Ξάλζε ζρφιηα, soundtrack, ζπδεηήζεηο…
Ζ Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε ηεο Φηινπξφνδεο Έλσζεο Ξάλζεο νξγαλψλεη ζεκηλάξηα,
εξγαζηήξην, δηαιέμεηο κε αλζξψπνπο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη πξνβνιέο ηαηληψλ. Κάζε
Γεπηέξα ζην ιανγξαθηθφ κνπζείν.
Πιεξνθνξίεο ζπκκεηνρέο ζην ηει. 2541025421
Οξγάλσζε: ΦΔΞ / Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε ΦΔΞ
Σεηάξηε 22 Φεβξνπαξίνπ 2017
Δκπνξηθή Λέζρε Ξάλζεο
15:00 Παηδηθό Μπαιληαθάλ
Ζ Θξαθηθή θελή - Carnival club δηνξγαλψλεη παηδηθφ Μπαιληαθάλ γηα ηα παηδάθηα
πξνζθέξνληαο ΓΧΡΔΑΝ έλα αλαςπθηηθφ θαη έλα γιχθηζκα.
Δίζνδνο ειεχζεξε.
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Γεκνηηθό Ακθηζέαηξν Ξάλζεο
20:00 Μνπζηθνρνξεπηηθή Δπηζεώξεζε
Ζ Θξαθηθή θελή - Θέαηξν παξνπζηάδεη ηε κνπζηθνρνξεπηηθή επηζεψξεζε «Μηα λύρηα
ζην Πηθαληίιη»
Γθεζη ζηαξ: Υαξνχια Λακπξάθε
θελνζεζία – Κείκελα Πάλνο Παπαδφπνπινο
Μνπζηθή επηκέιεηα: Γεκήηξεο Πεηξφπνπινο
θεληθά…Πεηξφπνπινο
Δίζνδνο ειεχζεξε.
Άιιεο Εθδειώζεηο
Πνιηηηζηηθόο Πνιπρώξνο Η.Θ.Σ.Π. - Αίζνπζα Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ
«Η.Παπαραξίζε» - Καπλαπνζήθε «Π» - Καπλεξγαηώλ 9
19:00 Δξγαζηήξη Capoeira ΗΘΣΠ: Παηρλίδη, Μάρε ή Υνξόο, ηη αθξηβώο είλαη ε
Capoeira;
Δίλαη έλα παηρλίδη πνπ εζηηάδεηαη θπξίσο ζηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ηνπ θάζε capoeirista;
Δίλαη κηα κνλαδηθή πνιηηηζκηθή έθθξαζε ζην ρψξν ησλ πνιεκηθψλ ηερλψλ; Ζ ηέρλε ηεο
Capoeira ζα θέξεη ζε ζαο πγεία, επηπρία θαη θαιή θπζηθή θαηάζηαζε;
Διάηε κηθξνί θαη κεγάινη λα γλσξίζεηε θαη λα ιχζεηε ηηο απνξίεο ζαο γηα ηελ Capoeira
ζε έλα απνθξηάηηθν κάζεκα επίδεημεο.
Δίζνδνο ειεχζεξε.
Πνιηηηζηηθόο Πνιπρώξνο Η.Θ.Σ.Π. - Αλαγλωζηήξην «Κπξηάθνο ηακαηηάδεο» Καπλαπνζήθε «Π» - Καπλεξγαηώλ 9
20:00 Σκήκα Ηζηνξίαο/Πνιηηηζκνύ Θξάθεο ΗΘΣΠ: «Παλαγήο Λεθαηζάο, από ην
Γηόλπζν ζην ζύγρξνλν πνιηηηζκό»
ηα πιαίζηα ησλ Θξαθηθψλ Λανγξαθηθψλ Δνξηψλ, ζηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε, ζα
παξνπζηάζνπκε ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ Παλαγή Λεθαηζά (1911-1970), ελφο απφ ηνπο
ζεκειησηέο ηεο ζξεζθεηνινγίαο θαη εζλνινγίαο ζηελ Διιάδα. Απφ ηελ πινχζηα
εξγνγξαθία ηνπ ζα θσηίζνπκε ηηο ζεκαληηθφηεξεο πιεπξέο ηνπ ελ πνιινίο αγλνεκέλνπ
έξγνπ ηνπ.
Δίζνδνο ειεχζεξε.
Happy Living
22:00 "Dress up like a movie" party! - Lindy Hop Xanthi
Απνθξηάηηθν πάξηη ηνπ Lindy Hop Xanthi κε ζέκα ραξαθηήξεο ηαηληψλ! 70's-80's
κνπζηθή, δηαγσληζκφο ρνξνχ, πνιχ γέιην θαη πνιιέο εθπιήμεηο!

23

Σν Lindy Hop είλαη ν πξψηνο αθξνακεξηθάληθνο ρνξφο ζε δεπγάξηα θαη αλαπηχρζεθε
ζηελ Ακεξηθή ηηο δεθαεηίεο '20-'40 κέζα απφ ηε swing κνπζηθή ησλ Big Bands θαη ηελ
αλάγθε ησλ αθξνακεξηθαλψλ λα μεθχγνπλ απφ ηηο δπζθνιίεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο.
Δίλαη έλαο ειεχζεξνο θαη απηνζρεδηαζηηθφο ρνξφο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ επηθνηλσλία
leader θαη follower θαζψο θαη ζηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ ρνξεπηή κέζα απφ
ηε κνπζηθή.
Οξγάλσζε ΦΔΞ / Δξγαζηήξη Lindy Hop [Swing]
Μνπζηθή Σαβέξλα Μπξνβόινο
22:00 Θξαθηθή θελή – Carnival Club
Βξαδηά ξεκπέηηθνπ θαη παιηνχ ειιεληθνχ ηξαγνπδηνχ – Σν ιατθφ πάξηη ηεο απνθξηάο
Γθεζη ζηαξ: Υαξνχια Λακπξάθε
πκκεηέρνπλ νη θαιιηηέρλεο ηεο ηαβέξλαο Μπξνβφινο
Δίζνδνο: 15€ πιήξεο κελνχ θαη πνηφ
Πέκπηε 23 Φεβξνπαξίνπ 2017
Δκπνξηθή Λέζρε Ξάλζεο
15:00 Παηδηθό Μπαιληαθάλ
Σν Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Ξάλζεο δηνξγαλψλεη
απνθξηάηηθν Μπαιληαθάλ γηα φια ηα παηδηά πνπ θηινμελνχληαη ζηα Σκήκαηα ησλ
Παηδηθψλ ηαζκψλ.
Διάηε λα κεηακθηεζηνχκε θαη λα δηαζθεδάζνπκε κε πνιχ κνπζηθή θαη θέθη.
πλδηνξγάλσζε:
Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο – Κέληξν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο
Γήκνπ Ξάλζεο
Κεληξηθή Πιαηεία Ξάλζεο
18.00 πλαπιία Γηώξγνο Παπαδόπνπινο
Αλακθίβνια είλαη έλαο απφ πην ηαιαληνχρνπο θαη αμηφινγνπο θαιηηέρλεο ηεο επνρήο
καο ,αθνχ πέξα απφ ηελ εξκελεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα ,έρεη γξάςεη θαη ηξαγνχδηα γηα
αξθεηνχο ζπλαδέιθνπο ηνπ, φπσο νη Ναηάζα Θενδσξίδνπ, Μειίλα Αζιαλίδνπ, Νφηεο
θαθηαλάθεο, Καίηε Γαξκπή, Έιελα Παπαξίδνπ, Πέγθπ Εήλα, Πάλνο Κηάκνο, Δπξπδίθε,
Γηψξγνο Μαδσλάθεο, Ραιιία Υξεζηίδνπ, Διέλε Φνπξέηξα θ.α.
Γεκνηηθό Ακθηζέαηξν Ξάλζεο
20.30 πλαπιία «Θξάθε - Πόιε, πνην θωο καο ελώλεη…»
Με ηνλ Γξεγόξε Παπαεκκαλνπήι
πκκεηέρνπλ: Ο Διιεληθφο Βπδαληηλφο Υνξφο «Οη Γνκέζηηθνη θαη ε Παξαδνζηαθή
Υνξσδία ηνπ Λπθείνπ Διιελίδσλ Γξάκαο. πκπξάηηεη 8κειέο Μνπζηθφ χλνιν
Παξαδνζηαθψλ & Λατθψλ Οξγάλσλ (Αλδξένγινπ Αληψλεο-θιαξίλν, Γηψξγνπ άθεονχηη, Γειεγηάλλεο Γηψξγνο-βηνιί, Κηνπιπηψηεο Θφδσξνο-ιανχην, Κνπιεληηαλφο
Θαλάζεο-θαλνλάθη, Σφηζηνο Κψζηαο-κπνπδνχθη, Σφηζηνο Υξήζηνο-θξνπζηά, Σζηφηζηνπ
ηέιια-βηνινληζέιν)

24

Ζ κνπζηθή απηή παξάζηαζε κε ηίηιν «Θξάθε-Πφιε, πνην θσο καο ελψλεη…», είλαη ν
θαξπφο ηεο ηξηαληάρξνλεο πνξείαο ηνπ Άξρνληνο Πξσηνςάιηνπ θαη εξκελεπηή Γξεγφξε
Παπαεκκαλνπήι ζηα κνλνπάηηα ηεο κνπζηθήο ησλ Διιήλσλ.
Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο παξάζηαζεο, πνπ ελζνπζίαζε θαη έιαβε ζεηηθέο θξηηηθέο φπνπ
παξνπζηάζηεθε (ε πξεκηέξα έγηλε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηελ Κπξηαθή ηεο Οξζνδνμίαο
20.3.2016), ζεσξνχκελε σο πξσηνπνξηαθή θαη εηιηθξηλήο κνπζηθή πξφηαζε ηδηαηηέξσο
έληερλε αιιά ηαπηφρξνλα θαη βαζηά ιατθή, θηλείηαη ζηηο δχν πιεπξέο ηεο ζάιαζζαο ηνπ
Αηγαίνπ θαη ζην κνπζηθφ ηφμν «κχξλε & Μηθξά Αζία, Κσλζηαληηλνχπνιε &
Πξνπνληίδα, Θξάθε θαη Καππαδνθία». Ζ παξάζηαζε ηνλίδεη ηε Μνπζηθή πέξα απφ είδε,
ηδηψκαηα θαη θαηεγνξηνπνηήζεηο, ζηέιλνληαο κελχκαηα εηξήλεο, αγάπεο, αιιειεγγχεο
θαη ζπλαδέιθσζεο ησλ ιαψλ!
θνπφο ηνπ πνιπηάιαληνπ θαη θαηαμησκέλνπ Γξεγφξε Παπαεκκαλνπήι είλαη ηα
ηξαγνχδηα θαη ηα νξρεζηξηθά ζέκαηα πνπ ζα αθνπζηνχλ απφ ηνλ επξχηεξν Διιεληθφ,
Βαιθαληθφ θαη Μεζνγεηαθφ ρψξν, λα πεηχρνπλ ηελ απελνρνπνίεζε ησλ πξνζψπσλ –
κνπζηθψλ θαη αθξναηψλ – απφ κνπζηθέο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο θαη ζηεγαλά,
παξαδνζηαθά ή αληί-παξαδνζηαθά, επηδηψθνληαο πάληα ηελ εζσηεξηθή αίζζεζε, ηε
ζπγθίλεζε, ηε ζπκκεηνρή θαη ηε γνεηεία ηεο Μνπζηθήο.
Άιιεο Εθδειώζεηο
Ξελαγήζεηο ζηελ παιηά Ξάλζε
Διάηε καδί καο ζηηο ζεκαηηθέο μελαγήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ παιηά Ξάλζε,
ψζηε λα γλσξίζεηε κε επαγγεικαηία μελαγφ ηηο νκνξθηέο θαη ηελ ηζηνξία ηεο πφιεο.
Γηάξθεηα μελαγήζεσλ 1,5 ψξα
Γήισζε πκκεηνρήο: 6976478073 - 2541091973
Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ ΗΘΣΠ θαη ηνπ πλδέζκνπ Ξελαγψλ Β. Διιάδαο
Λύθεηνλ ηωλ Διιελίδωλ Ξάλζεο – Αγ. Γεωξγίνπ 1
17:30 Μπαιληαθάλ
Σν Λχθεηνλ ησλ Διιελίδσλ Ξάλζεο θαιεί ηνπο κηθξνχο ηνπ ρνξεπηέο θαη θίινπο ζε
απνθξηάηηθν κπαιληαθάλ. Διάηε λα αλαβηψζνπκε παξαδνζηαθά παηρλίδηα θαη λα
δηαζθεδάζνπκε κε δηάθνξεο ςπραγσγηθέο δξάζεηο.
Λανγξαθηθό θαη Ηζηνξηθό Μνπζείν Ξάλζεο
20:00 Κάηη Παίδεη θαη ηηο Πέκπηεο ζην Μνπζείν - Αθηέξωκα ζην κύζν ηνπ Οξθέα.
Ζ θηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε ηεο ΔΛΜΔ Ξάλζεο θαη ηεο ΦΔΞ νξγαλψλνπλ έλαλ θχθιν
ηαηληψλ θαη ζπδεηήζεσλ κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο εθήβνπο θαη φρη κφλν. Με ηελ
ππνζηήξημε ηνπ πκβνπιεπηηθνχ ηαζκνχ Νέσλ Β΄ζκηαο Δθπαίδεπζεο.
Απφ ην αξρείν ηεο ΦΔΞ έλα αθηέξσκα ζην κχζν ηνπ Οξθέα.
Ζ θηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε θαη ην ζεαηξηθφ εξγαζηήξη ηεο ΦΔΞ παξνπζηάδνπλ ηαηλίεο
πνπ νη δεκηνπξγνί ηνπο εκπλεπζηήθαλ απφ ην κχζν ηνπ Οξθέα. Απφ ηα Παξηζηλά θαθέ
ηνπ Jean Cocteau ζηνλ Ακεξηθάληθν λφην ηνπ Tennessee Williams θαη απφ ηελ ζθιεξή
Διιάδα ηνπ Νίθνπ Νηθνιατδε ζηε Βξαδηιία κε ηνπο μέθξελνπο ξπζκνχο ηνπ Marcel
Camus. Αθφκε ζηνπο 93,5 Ράδην Ξάλζε ζρφιηα, soundtrack, ζπδεηήζεηο…
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην http://elmexanthis.blogspot.gr/ θαη ζηα ηει. 25410
25421- 6932451755
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Οξγάλσζε: ΦΔΞ / Δξγαζηήξη δσγξαθηθήο ηεο ΦΔΞ

Παξαζθεπή 24 Φεβξνπαξίνπ 2017
Κεληξηθή Πιαηεία Ξάλζεο
11:30 Μαζθέ πάξηη γηα ηε λενιαία
Έλα πάξηη γηα φινπο ηνπο καζεηέο ηεο Ξάλζεο. Ζ πφιε δσληαλεχεη απφ ην πξσί κε ην πην
δσεξφ θνκκάηη ηεο λα θαηαιακβάλεη ηελ θεληξηθή πιαηεία κε κνπζηθή, ρνξφ, θαληαζία
θαη ρξψκα, κε ζηφρν λα καο ζπκπαξαζχξεη φινπο ζην ξπζκφ ηνπ θαξλαβαιηνχ.
Κεληξηθή Πιαηεία Ξάλζεο
12:00 πλαπιία Kings
Οη Kings έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012 κε ην πξψην ηνπο single κε
ηίηιν "Γηα Μηα Φνξά" θαη αθνινχζεζε ην single "πνπ Με Παο" πνπ ηνπο νδήγεζε ζηελ
θνξπθή ησλ charts. Σνλ Απξίιην ηνπ 2013 νη Kings ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ Μηράιε
Σζανπζφπνπιν θαη δεκηνπξγνχλ ηελ international version ηνπ πνπ Με Παο κε ηίηιν
"Follow The Night". Σν 2014 θάλνπλ εκθαλίζεηο ζε φιε ηελ Διιάδα θη ην 2015 - 2016
αθνινπζνχλ νη επηηπρίεο ηνπο Mojito, Bikini, Παγσηφ θαη ε λέα ηνπο επηηπρία κε ηνλ
Γηάλλε Πινχηαξρν "ζν ζα ιείπεηο" .
Κεληξηθή Πιαηεία Ξάλζεο
18.00 πλαπιία Master Tempo
Σν group ζρεκαηίζηεθε ην 2004 απφ ηνλ Peter D θαη πήξε ην ηειηθφ ηνπ ζρήκα κε ηελ
ζπκκεηνρή ηνπ Zanis, ην 2006.Κάλνληαο είηε solo παξαγσγέο ή δηαζθεπέο απφ pop θαη R
and B επηηπρίεο ή ζπλεξγαζίεο κε κεγάια νλφκαηα, θαη κε ηελ πξνζζήθε ησλ
παξαγσγηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ Zanηs ην 2006, νη Master Tempo έγηλαλ ην πην θαπηφ
ζπγθξφηεκα ηνπ είδνπο.
Κεληξηθή Πιαηεία Ξάλζεο
20.00 πλαπιία Φαλή Γξαθνπνύινπ
Ζ Φαλή Γξαθνπνχινπ είλαη κία απφ ηηο θαηαμησκέλεεο ηξαγνπδίζηξηεο πνπ δηαπξέπεη
ζηνλ ρψξν ηνπ ειιεληθνχ ηξαγνπδηνχ, κε αξθεηέο επηηπρίεο θαη ζεκαληηθέο ζπλεξγαζίεο
(Γηάλλεο Πάξηνο, Νφηεο θαθηαλάθεο, Γηάλλεο Πινχηαξρνο, ηακάηεο Γνλίδεο,
Αξγπξφο, Φνπξέτξα θ.α.). ηα πιαίζηα ησλ ρεηκεξηλψλ ηεο εκθαλίζεσλ ζηελ Διιάδα θαη
εμσηεξηθφ ,ππφζρεηαη λα απνγεηψζεη ην θέθη θαη λα δηαζθεδάζεη ην θνηλφ, ηφζν κε ηηο
επηηπρίεο ηεο φζν θαη κε ην γλήζην ηακπεξακέλην πνπ δηαζέηεη.

Δκπνξηθή Λέζρε Ξάλζεο
21:30 Καηαζθελωηέο
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Οη Καηαζθελσηέο ζαο πξνζθαινχλ λα ηαμηδέςεηε καδί ηνπο πίζσ ζην ρξφλν ζε έλαλ
απνθξηάηηθν ρνξφ πνπ γηα ηέηαξηε ρξνληά δείρλεη ηε δπλακηθή ηνπ. Υσξίο ζπγθεθξηκέλν
ζέκα εκθάληζεο, απηνζρεδηάζηε θαη αλεθνξίζηε καδί καο ηηο κνπζηθέο δεθαεηίεο πνπ
επεξέαζαλ ηελ εμέιημε ηεο παγθφζκηαο κνπζηθήο.
Ζ ρξνλνκεραλή καο ζα βξίζθεηαη ζηελ Δκπνξηθή Λέζρε Ξάλζεο θαη είκαζηε ζίγνπξνη
πσο ζα ζαο παξαζχξεη ζε έλα αλεπαλάιεπην κνπζηθνρνξεπηηθφ ληειίξην.
Ζ κφλε καο ζπκβνπιή είλαη… „Κξαηεζείηε γεξά γηαηί ζα ππάξμνπλ έληνλεο κνπζηθέο
αλαηαξάμεηο‟. Go Campers!!!!
Ζ είζνδνο είλαη ειεχζεξε θαη σξαία.
Άιιεο Εθδειώζεηο
Η.Θ.Σ.Π. - Κηήξην 1 - 12 Απνζηόιωλ 45
17:00 Παίδεο ελ δξάζεη… ζε απνθξηάηηθε ρνξεπηηθή έθθξαζε
Σα Δξγαζηήξηα χγρξνλνπ-Μνληέξλνπ Υνξνχ γηα παηδηά 4-9 ηνπ Ηδξχκαηνο Θξαθηθήο
Σέρλεο θαη Παξάδνζεο, παξνπζηάδνπλ κία ρνξεπηηθή παξάζηαζε, έλα ηαμίδη ζηε
θαληαζκαγνξία ηνπ ρνξνχ κε πξσηαγσληζηέο παηδηά θαη εθήβνπο θαη πξνζθαιεί ηνπο
κηθξνχο ηνπ θίινπο, λα εθθξαζηνχλ θαιιηηερληθά. Διάηε λα αθνχζνπκε κνπζηθή, λα
ρνξέςνπκε θαη λα γίλνπκε… «Μηθξνί ρνξεπηέο ελ δξάζεη…»
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε: θέθη, θαιή δηάζεζε, φξεμε θαη θαληαζία!
Δίζνδνο ειεχζεξε.
πίηη Πνιηηηζκνύ ΦΔΞ
17:00 Μπαιληαθάλ κε ην παηδηθό κνπζηθό ζέαηξν ηεο ΦΔΞ
Ζ ΦΔΞ, μεηπιίγεη ην θνπβάξη ηνπ παξακπζηνχ θαη ζαο πξνζθαιεί ζηε ζεαηξηθή κνπζηθή
παξάζηαζε «Απνθξηάηηθεο πεξηπέηεηεο» ηνπ Παηδηθνχ Μνπζηθνχ ηεο Θεάηξνπ. Μηθξνί
παξακπζέληνη ήξσεο ζε κηα απνθξηάηηθε ηζηνξία πνπ ζπλέβε θάπνηε, ίζσο θαη εδψ... πνπ
θαηαιήγεη ζε έλα μέθξελν Μπαιληαθάλ!
θελνζεζία Βάληα Φίηζεβα.
Γεληθή είζνδνο: 3€, κε ρπκφ θαη θαθέ, νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ Μνπζείνπ.
Πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ζέζεσλ - Κξαηήζεηο ζην ηει. 2541025421
Πνιηηηζηηθόο Πνιπρώξνο Η.Θ.Σ.Π. - Κεληξηθή Αίζνπζα - Καπλαπνζήθε «Π» Καπλεξγαηώλ 9
18:30 Μνπζηθέο Απν-Γξάζεηο
Ζ Μνπζηθή ρνιή “ΖΡ-ΧΓΔΗΟ” θαη ην studio MUSIC BOX (καζεηέο θαη θαζεγεηέο)
απνδερφκελνη ηελ πξφζθιεζε ηνπ ΗΘΣΠ, δηνξγαλψλνπλ πλαπιία – Party θαη κέζα απφ
pop-rock, έληερλνπο θαη ιατθνχο δξφκνπο, ππνδέρνληαη ηελ Απνθξηά!!!
Δίζνδνο ειεχζεξε.
Ξελαγήζεηο ζηελ παιηά Ξάλζε
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Διάηε καδί καο ζηηο ζεκαηηθέο μελαγήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ παιηά Ξάλζε,
ψζηε λα γλσξίζεηε κε επαγγεικαηία μελαγφ ηηο νκνξθηέο θαη ηελ ηζηνξία ηεο πφιεο.
Γηάξθεηα μελαγήζεσλ 1,5 ψξα
Γήισζε πκκεηνρήο: 6976478073 - 2541091973
Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ ΗΘΣΠ θαη ηνπ πλδέζκνπ Ξελαγψλ Β. Διιάδαο
Λανγξαθηθό θαη Ηζηνξηθό Μνπζείν Ξάλζεο
19:00 Δξγαζηήξη δωγξαθηθήο θαη θαηαζθεπήο κάζθαο Η
Σν εξγαζηήξην δσγξαθηθήο ηεο ΦΔΞ θαιεί ηνπο κηθξνχο ηνπ θίινπο λα θαηαζθεπάζνπλ
θαη λα δσγξαθίζνπλ ηηο κάζθεο πνπ ζα θνξέζνπλ ζηε κεγάιε παξέιαζε ηεο Κπξηαθήο.
Σν εξγαζηήξη δσγξαθηθήο ηεο ΦΔΞ νξγαλψλεη θάζε ρξφλν έλα ελδηαθέξνλ πξφγξακκα
γηα κηθξέο ειηθίεο, φπνπ κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηή, γλσξίδνπλ ηνλ ρψξν ησλ
εηθαζηηθψλ ηερλψλ, ρξεζηκνπνηψληαο παξαδνζηαθά, αιιά θαη ζχγρξνλα κέζα. ην
ηκήκα νη κηθξνί καο ζα γλσξίζνπλ αθφκε ηελ ηέρλε θαη ηελ ηερληθή ηεο θσηνγξαθίαο,
ραξαθηηθήο, γιππηηθήο.
Τπεχζπλε: Μαξθέηα παλνχ – πιεξνθνξίεο: 25410 25421
Δίζνδνο κφλν κε πξνζθιήζεηο.
Οξγάλσζε ΦΔΞ - Λανγξαθηθφ θαη Ηζηνξηθφ Μνπζείν Ξάλζεο
Κεληξηθή πιαηεία Ξάλζεο
20:00 Νπρηεξηλή Καξλαβαιηθή Πνδειαηνβόιηα
Ο Πνδειαηηθφο χιινγνο Ξάλζεο Ο ΠΖΓΑΟ, Δπίζεκν Μέινο Σεο Διιεληθήο
Οκνζπνλδίαο Πνδειαζίαο, ζηα πιαίζηα ησλ Θξαθηθψλ Λανγξαθηθψλ ΔνξηψλΞαλζηψηηθν Καξλαβάιη 2017, δηνξγαλψλεη Νπρηεξηλή Καξλαβαιηθή Πνδειαηνβφιηα.
Μηθξνί θαη κεγάινη καζθαξάδεο πάξηε φινη ην αγαπεκέλν ζαο πνδήιαην θαη ειάηε ζηελ
θεληξηθή πιαηεία ζηηο 8:00 ην βξάδπ.

Κέληξν δηαζθέδαζεο «Απόιιωλ»
20:00 αξαθαηζάληθε Βξαδηά
Ο χιινγνο αξαθαηζάλσλ Ξάλζεο «Ο Λεπεληψηεο», ζαο πξνζθαιεί ζηε
αξαθαηζάληθε Βξαδηά κε ηνπο Γηψξγν Γξαβάλε, Κσλζηαληίλν Μπαληψηε, Παλαγηψηε
Οχην θαη Δπάγγειν Σζηιηγγίξε ζην θιαξίλν.
Δίζνδνο: 15 επξψ (κε θαγεηφ θαη πνηφ)
Σει. Δπηθνηλσλίαο : 6983 727204
άββαην 25 Φεβξνπαξίνπ 2017
Κεληξηθή Πιαηεία Ξάλζεο
13.00 πλαπιία Κωλζηαληίλνο Κνπθόο
Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2015 ν Κσλζηαληίλνο Κνπθφο μεθίλεζε ηηο εκθαλίζεηο ηνπ
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απνζπψληαο ηδηαίηεξα ζεηηθέο θξηηηθέο. ηηο αξρέο ηνπ 2016 θπθινθφξεζε ην δεχηεξν
ηξαγνχδη ηνπ κε ηίηιν "Μεηξψ Αληίζηξνθα (5,4,3,2,1)" ζε κνπζηθή θαη ζηίρνπο ηνπ ίδηνπ
θαη έγηλε γξήγνξα δεκνθηιέο. Πξφθεηηαη κάιηζηα γηα ηελ πξψηε θπθινθνξία ηνπ κε ην
πξαγκαηηθφ ηνπ φλνκα, αθνχ φπσο δήισζε ν ίδηνο ην "PersonaS" δήισλε απιά ην group
ζην νπνίν ήηαλ κέινο πξηλ μεθηλήζεη ηε solo θαξηέξα ηνπ. Δλψ έθαλε ζηε ζπλέρεηα
ζεκαληηθέο ζπλεξγαζίεο κε άιινπο θαιιηηέρλεο.
19:30 Βξαδηλή Καξλαβαιηθή Παξέιαζε
Σα απνθξηάηηθα πιεξψκαηα πνπ ζα πάξνπλ κέξνο ζηελ κεγάιε θαξλαβαιηθή παξέιαζε
ηεο Κπξηαθήο, μεθηλψληαο ζηηο 19:30 απφ ηελ δηαζηαχξσζε 28εο Οθησβξίνπ θαη
Καβάιαο, ζα παξειάζνπλ ρνξεχνληαο ζε μέθξελνπο θαξλαβαιηθνχο ξπζκνχο. Ζ
παξέιαζε ζα θαηαιήμεη ζηελ Κεληξηθή Πιαηεία φπνπ ην γιέληη ζα ζπλερηζηεί κ‟ έλα
μέθξελν πάξηη. Μνπζηθή επέλδπζε απφ ηνλ Θέκε Γεσξγαληά θαη ηνλ Joe Vida.
Βξαβεχζεηο
Ο Γήκνο Ξάλζεο θαη ην Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο βξαβεχνπλ κε απφθαζε ηεο
επηηξνπήο ηνλ χιινγν «Καηαζθελσηέο» γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ηνλ
Πνιηηηζηηθφ χιινγν «Θάκπξηο» γηα ηελ θαιχηεξε ζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπο, ζηε κεγάιε
θαξλαβαιηθή παξέιαζε ησλ Θξαθηθψλ Λανγξαθηθψλ Δνξηψλ - Ξαλζηψηηθν Καξλαβάιη
2016.
Άιιεο Εθδειώζεηο
Λανγξαθηθό θαη Ηζηνξηθό Μνπζείν Ξάλζεο
10:00 Δξγαζηήξη δωγξαθηθήο θαη θαηαζθεπήο κάζθαο (ΗΗ)
Σν εξγαζηήξην δσγξαθηθήο ηεο ΦΔΞ θαιεί ηνπο κηθξνχο ηνπ θίινπο λα θαηαζθεπάζνπλ
θαη λα δσγξαθίζνπλ ηηο κάζθεο πνπ ζα θνξέζνπλ ζηε κεγάιε παξέιαζε ηεο Κπξηαθήο.
Σν εξγαζηήξη δσγξαθηθήο ηεο ΦΔΞ νξγαλψλεη θάζε ρξφλν έλα ελδηαθέξνλ πξφγξακκα
γηα κηθξέο ειηθίεο, φπνπ κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηή, γλσξίδνπλ ηνλ ρψξν ησλ
εηθαζηηθψλ ηερλψλ, ρξεζηκνπνηψληαο παξαδνζηαθά αιιά θαη ζχγρξνλα κέζα. ην ηκήκα
νη κηθξνί καο ζα γλσξίζνπλ αθφκε ηελ ηέρλε θαη ηελ ηερληθή ηεο θσηνγξαθίαο,
ραξαθηηθήο, γιππηηθήο.
Τπεχζπλε: Μαξθέηα παλνχ - πιεξνθνξίεο: 25410 25421
Δίζνδνο κφλν κε πξνζθιήζεηο.
Οξγάλσζε ΦΔΞ - Λανγξαθηθφ θαη Ηζηνξηθφ Μνπζείν Ξάλζεο
Λύθεηνλ ηωλ Διιελίδωλ Ξάλζεο – ζηε ζπκβνιή ηωλ νδώλ Αγ. Γεωξγίνπ θαη
Βεληδέινπ γωλία, ζηνλ 1ν όξνθν
18:30 έωο 22:00
Σν Λχθεηνλ ησλ Διιελίδσλ Ξάλζεο αλνίγεη ην Μνπζείν Ηζηνξίαο Διιεληθήο Δλδπκαζίαο
ζην ρψξν ηνπ.
«Κέληξν Απόιιωλ»
20:00 Δηήζηνο ρνξόο πιιόγνπ Δβξηηώλ Ξάλζεο
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Σε ζηηγκή πνπ ε πφιε ηεο Ξάλζεο, γηα κηα αθφκα ρξνληά παξαδίδεηαη ζηνπο ξπζκνχο ηνπ
ζχγρξνλνπ Ξαλζηψηηθνπ Καξλαβαιηνχ, ν χιινγνο Δβξηηψλ Ξάλζεο επηκέλεη λα
εκπινπηίδεη ην πνιηηηζηηθφ γίγλεζζαη ηεο πεξηνρήο καο κε παξαδνζηαθνχο παικνχο.
Γηα ηνπο Δβξίηεο, ε παξάδνζε κπνξεί λα απνηειέζεη αλεπαλάιεπην αληίδνην ζηε
ζεκεξηλή γθξίδα πξαγκαηηθφηεηα θαη λα εκπλεχζεη αηζηφδνμα κελχκαηα γηα κηα
αλζξψπηλε θαη θαιχηεξε επφκελε κέξα. Με απηήλ ηελ πίζηε, καο θαινχλ ζε έλα
εθζηαηηθφ απνθξηάηηθν μεθάλησκα κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ αξρέγνλσλ ήρσλ ηνπ
κνπζηθνχ ζπγθξνηήκαηνο "Δβξίηηθε Επγηά", πνπ εηδηθά ηελ βξαδηά απηή ζα ζπλππάξμεη
κε ηνπο βηξηνπφδνπο κνπζηθνχο Νίθν Μπφδνγινπ ζην αθνξληεφλ θαη Νίθν Εάξθν ζην
θιαξίλν. Μαδί ηνπο ζα γίλνπκε φινη κηα παξέα, ζα ηαμηδέςνπκε κε ηξφπν κνλαδηθφ θαη
αλεπαλάιεπην ζηε ρψξα ηνπ Γηνλχζνπ, ζηε ρψξα ηνπ αέλανπ θεθηνχ, ηεο δηαζθέδαζεο
θαη ηεο απφδξαζεο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Οη Απνθξηέο ην επηβάινπλ.
Δίζνδνο: Πιήξεο κελνχ, απεξηφξηζην πνηφ 15€.
Κέληξν Γηαζθέδαζεο «Γηνγέλεο»
21:00 Απνθξηάηηθνο ρνξόο Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ «Γηόλπζνο»
Λπζηζηξάηε
Ζ πην δηαζθεδαζηηθή δηαζθεπή ηεο Λπζηζηξάηεο, παξνπζηάδεηαη απφ ηα κέιε ηνπ
πιιφγνπ καο ζηελ πην αλαηξεπηηθή εθδνρή ηεο γλσζηήο θσκσδίαο ηνπ Αξηζηνθάλε.
Πξνζνρή φκσο γηαηί ηα δξψκελα είλαη αθαηάιιεια γηα αλειίθνπο!
Σειέθσλα επηθνηλσλίαο: 6947202843 άθεο.
Καπλαπνζήθε ηεο ΦΔΞ – (Πιάηωλνο 27)
22:30 Color Milonga – TangoAires
Ζ νκάδα TangoAires ηεο ΦΔΞ, δηνξγαλψλεη «color milonga» κε show απφ ηνπο Lucas
Gauto θαη Νατκα Γεξαζνπνχινπ! Φνξέζηε ηηο κάζθεο ζαο θαη ειάηε λα ρνξέςνπκε ζε
ξπζκνχο Tango, ηνπ πην εξσηηθνχ ρνξνχ!
Ζ νκάδα TangoAires ηεο ΦΔΞ νξγαλψλεη καζήκαηα εθκάζεζεο Αξγεληίληθνπ Tango γηα
αξράξηνπο θαη πξνρσξεκέλνπο, ρνξνχο – milonga – πνηεηηθέο βξαδηέο θαη άιιεο δξάζεηο
θέξνληαο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνληά ζηελ αξγεληίληθε θνπιηνχξα.
Οξγάλσζε ΦΔΞ / Δξγαζηήξη TangoAires ηεο ΦΔΞ
πίηη Πνιηηηζκνύ ΦΔΞ
22:30 Carnival Latin Party
Σν εξγαζηήξη latin ηεο ΦΔΞ, δηνξγαλψλεη ην Carnival Latin Party κε πνιχ θέθη θαη ρνξφ.
ην εξγαζηήξην δηδάζθνληαη νη ρνξνί Salsa Cubana, Rueda de Casino, Bachata,
Merengue, Rumba Cubana, Reggaeton, Kizomba, Paso Doble, Samba, Cha-cha.
αο πεξηκέλνπκε ζην πάξηη καο…
Οξγάλσζε ΦΔΞ / Δξγαζηήξη Latin Salsa ηεο ΦΔΞ
22:00 Factory Art House - Βνπιγαξνθηόλνπ 35
Beach party!! Πνιηηηζηηθνί ύιινγνη Απαξάδεθηνη & Νενιαίξα
- Θα θάλνπκε ην κεγαιχηεξν πάξηη ηνπ θαινθαηξηνχ!
- Καξλαβάιη είλαη Απαξάδεθηε!
- Δ! ηη ηέζζεξηο επνρέο ιέλε ηφηε βξε Νενιαίξα;
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- Απηφ είλαη ην ζέκα ηεο παξέιαζεο!
- Θα θάλνπκε Beach Party ζην Factory Art House!
- Beach Party; ην Factory Art House;
- Έια ξεεε εδψ γάκν θάλακε!
Οη πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη Απαξάδεθηνη θαη Νενιαίξα μαλαρηππνχλ θαη ζαο πξνζθαινχλ
ζην πάξηη πνπ ζα αθήζεη επνρή γηαηί ζα αιιάμεη επνρή. Beach Party!
Dress Code: beach chic, beach formal, beach casual, beach cocktail….. γεληθά beach!
Δίζνδνο Διεχζεξε

Κπξηαθή 26 Φεβξνπαξίνπ 2017
Δίζνδνο Πόιεο (από Καβάια)
13.30 «Μεγάιε Καξλαβαιηθή Παξέιαζε»
Σν απνθνξχθσκα ησλ Θξαθηθψλ Λανγξαθηθψλ Δνξηψλ, ε Μεγάιε Καξλαβαιηθή
Παξέιαζε είλαη πηα γεγνλφο… Μηα πφιε κε αζηείξεπην θέθη, ρνξφ θαη ηξαγνχδη
ππνδέρεηαη πιήζνο θφζκνπ. Άξκαηα, ρηιηάδεο θαξλαβαιηζηέο, κηθξνί, κεγάινη
μερχλνληαη ζηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο ζε μέθξελνπο ξπζκνχο, ζε κία παλδαηζία
ρξσκάησλ, ήρσλ θαη γιεληηνχ. ε κνπζηθή επέλδπζε απφ ηνλ Dj Joe Vida. Ζ Ξάλζε
ζπλερίδεη λα δηαηεξεί ηελ πξσηνπνξία ηνπ απνθξηάηηθνπ μεθαληψκαηνο. Ζ παξέιαζε
μεθηλάεη απφ ηελ είζνδν ηεο πφιεο, ην γλσζηφ Φφξν, θαη κέζσ ηεο 28εο Οθησβξίνπ
πεξλάεη απφ ηελ Κεληξηθή Πιαηεία γηα λα θαηαιήμεη ζην ρψξν ηνπ γεπέδνπ ηνπ
ΑΟΞάλζεο, φπνπ βξίζθνληαη ηα ζηέθηα ησλ ζπιιφγσλ. Δθεί μεθηλάεη έλα μέθξελν γιέληη,
έλα κεγάιν πάξηη ζην πάξθν απέλαληη απφ ην γήπεδν κε ηε ζπκκεηνρή φρη κφλν ησλ
Καξλαβαιηζηψλ αιιά θαη ηνπ θφζκνπ.
Μνπζηθή απφ ηνλ Dj Morrello, ππξνηερλήκαηα, άθζνλν θξαζί θαη ρνξφο.
Σελ Καξλαβαιηθή Παξέιαζε γηα ηε Γεκφζηα Σειεφξαζε ζα παξνπζηάζεη ν Θέκεο
Γεσξγαληάο θαη ε Μαξία Παπαδνπνχινπ.
18:00 Γέθπξα Πνηακνύ Κόζπλζνπ
Μία αθφκε Καξλαβαιηθή Παξέιαζε έθηαζε ζην ηέινο! Καη φπσο θάζε ρξφλν έηζη θαη
θέηνο αλαβηψλεη ην Ξαλζηψηηθν έζηκν «ην θάςηκν ηνπ Σδάξνπ» ζηνλ πνηακφ Κφζπλζν.
Έλα θαληαζκαγνξηθφ ππεξζέακα ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ηνπ θαξλαβαιηνχ. Πιήζνο
θφζκνπ, ληφπηνη θαη επηζθέπηεο, παξαθνινπζνχλ ηε ιήμε ησλ Θξαθηθψλ Λανγξαθηθψλ
Δνξηψλ θάησ απφ ηε ιάκςε ελφο εληππσζηαθνχ ζφνπ κε ππξνηερλήκαηα.
Ο «Τδάξνο» ή ε «Τδάξνπο» θαηά ηνπο θαηνίθνπο ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο, ήηαλ έλα
θαηαζθεπαζκέλν αλζξώπηλν νκνίσκα, ηνπνζεηεκέλν πάλσ ζε έλαλ ζσξό από πνπξλάξηα.
Τελ ηειεπηαία Κπξηαθή ηεο Απνθξηάο θαηγόηαλ ζην θέληξν αιάλαο, πιαηείαο ή ζε
πςώκαηα, γηα λα κελ έρνπλ ην θαινθαίξη ςύιινπο. Τν έζηκν απηό ην έθεξαλ νη πξόζθπγεο
από ην Σακαθώβ ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο θαη αλαβηώλεη θάζε ρξόλν από ηνπο θαηνίθνπο
ηνπ νκώλπκνπ ζπλνηθηζκνύ, ν νπνίνο βξίζθεηαη θνληά ζηε γέθπξα ηνπ πνηακνύ Κόζπλζνπ
ηεο Ξάλζεο.
Άιιεο Εθδειώζεηο
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Λύθεηνλ ηωλ Διιελίδωλ Ξάλζεο – ζηε ζπκβνιή ηωλ νδώλ Αγ. Γεωξγίνπ θαη
Βεληδέινπ γωλία, ζηνλ 1ν όξνθν
18:30 έωο 22:00
Σν Λχθεηνλ ησλ Διιελίδσλ Ξάλζεο αλνίγεη ην Μνπζείν Ηζηνξίαο Διιεληθήο Δλδπκαζίαο
ζην ρψξν ηνπ.
Καζαξή Γεπηέξα 27 Φεβξνπαξίνπ 2017
Γεκνηηθή Δλόηεηα ηαπξνύπνιεο
Λανγξαθηθέο εθδειώζεηο Καζαξήο Γεπηέξαο
Καη θέηνο ηελ Καζαξή Γεπηέξα φινη δξφκνη νδεγνχλ ζηε Γ.Δ. ηαπξνχπνιεο Ξάλζεο.
Κάηνηθνη θαη πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη ηεο πεξηνρήο, πεξηκέλνπλ λα ππνδερζνχλ ηνπο
θαξλαβαιηζηέο ηεο θπξηαθάηηθεο παξέιαζεο, άιια θαη φζνπο ζέινπλ λα πεξάζνπλ ηελ
εκέξα ηνπο ζε έλαλ ηφπν κε κνλαδηθά πνιηηηζηηθά, ιανγξαθηθά θαη αξρηηεθηνληθά
ζηνηρεία, ζηελ θαξδηά ελφο θπζηθνχ παξάδεηζνπ ηεο θνηιάδαο ηνπ πνηακνχ Νέζηνπ.
Πξόγξακκα
Οηθηζκόο ηαπξνύπνιεο
11:00 Κεληξηθή Πιαηεία ηαπξνύπνιεο
Έλαξμε Δθδειώζεωλ
Απφ ην πξσί θαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εθδειψζεσλ, παξαδνζηαθνί ήρνη ζα
πιαηζηψλνπλ ηα δξψκελα θαη ν Μνξθσηηθφο Πνιηηηζηηθφο χιινγνο ηαπξνχπνιεο
«Οξθέαο» ζα κνηξάδεη ζηνπο παξεπξηζθνκέλνπο δσξεάλ λεζηίζηκα εδέζκαηα θαη άθζνλν
θξαζί. Παξάιιεια ε Έλσζε Παιαηψλ Γαζνπξνζθφπσλ Ξάλζεο ζα απαζρνιεί ηνπο
κηθξνχο καο θίινπο ζην ζξαθηψηηθν έζηκν «Κξέκαζκα ηνπ Υαιβά».
12:00 Κεληξηθή Πιαηεία ηαπξνύπνιεο
Έλαξμε Δζίκνπ ηεο Κακήιαο
ηελ θεληξηθή πιαηεία ηνπ νηθηζκνχ ηεο ηαπξνχπνιεο, νη θάηνηθνί ηεο καδί κε ηνπο
επηζθέπηεο, κεηακθηεζκέλνη θαη θάλνληαο δηάθνξνπο ήρνπο ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα
παξέιαζε ρξσκάησλ θαη ραξάο, κε νδεγφ έλα νκνίσκα θακήιαο θαη έλαλ ελήιηθν λα
παξηζηάλεη ηνλ θακειηέξε Άξαβα.
Σν έζηκν ηεο θακήιαο αξρηθά είρε παγαληζηηθφ ραξαθηήξα, ηεινχληαλ θαη ζπκβφιηδε ηελ
δέεζε ησλ θαηνίθσλ γηα ηε γνληκφηεηα ηεο γεο, αθνχ ε ρξνληθή ζηηγκή ζπλέπηπηε κε ηνλ
εξρνκφ ηεο άλνημεο θαη ηελ έλαξμε ησλ αγξνηηθψλ εξγαζηψλ. Αξγφηεξα ζε ζπλδπαζκφ
κε ηελ Οξζφδνμε πίζηε θαη ζξεζθεία πνπ ζέηεη ηελ εκέξα απηή σο ηελ Αξρή ηεο
αξαθνζηήο, άιιαμε ραξαθηήξα θαη ζπκβνιίδεη πηα ζην λνπ ησλ θαηνίθσλ ην ηέινο ησλ
ενξηψλ ηνπ θαξλαβαιηνχ θαη ηελ αξρή ηεο λεζηείαο.
12:30 Κεληξηθή Πιαηεία ηαπξνύπνιεο
Έλαξμε πνληηαθνύ ιαϊθνύ δξώκελνπ ηωλ Μωκόγεξωλ
Σν Κέληξν πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δπηκνξθσηηθφ χιινγν
Σέρλεο θαη Παξάδνζεο ηεο Γ.Δ. ηαπξνχπνιεο θαη ηελ πξφηππε θαιιηηερληθή νκάδα
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ρνξνχ ηνπ Κσλζηαληίλνπ Νηθνιαΐδε «΄Δθλεπζηο», ζα παξνπζηάζνπλ ην ιατθφ πνληηαθφ
δξψκελν ησλ Μσκφγεξσλ.
Σν εληαγκέλν απφ ην ππνπξγείν πνιηηηζκνχ ζηνλ θαηάινγν ηεο άπιεο θιεξνλνκηάο ηεο
αλζξσπφηεηαο (ΟΤΝΔΚΟ – 2016) έζηκν ησλ Μσκφγεξσλ, ζθνπφ έρεη λα παξνπζηάζεη
κε ηξφπν ζαηηξηθφ ηελ αλαγέλλεζε ηεο θχζεο κε ηελ αιιαγή ηνπ έηνπο.
Οη ζπκκεηέρνληεο ληπκέλνη κε ηνκάξηα δψσλ ή κε ζηνιέο αλζξψπσλ νπιηζκέλσλ κε
ζπαζηά θαη κνξθή γεξνληηθψλ πξνζψπσλ, ζα ηξηγπξλνχλ ζηελ πιαηεία ηεο
ηαπξνχπνιεο θαη ζα πιαηζηψλνπλ ηνπο ηξεηο πξσηαγσληζηέο ηνπ δξψκελνπ, ηνλ γέξν
Κηηί Γνηζά (ζπκβνιίδεη ηνλ παιηφ ρξφλν), ηε λχθε (ζπκβνιίδεη ηελ θχζε θαη ηελ
γνληκφηεηα) θαη ηνλ "αξάπε" (ζπκβνιίδεη ηνλ θαηλνχξην ρξφλν), κε ελαιιαζζφκελεο
αξπαγέο ηεο λχθεο, πφηε απφ ηνλ "αξάπε" θαη πφηε απφ ηνλ γέξν Κηηί Γνηζά.
ην ηέινο ζα αθνινπζήζεη πνιχο ρνξφο, ηξαγνχδη θαη πνληηαθφ γιέληη.
Οηθηζκόο Κνκλελώλ
12:00 Πνληηαθό γιέληη
ηνλ νηθηζκφ Κνκλελψλ, ζηελ θεληξηθή πιαηεία, ζπλνδεία πνληηαθήο ιχξαο, θάηνηθνη
θαη επηζθέπηεο, κπνξνχλ λα ρνξέςνπλ ζε κία γηνξηή βαζηζκέλε ζηελ ηνπηθή παξάδνζε.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ γιεληηνχ, κνηξάδεηαη ζηνπο παξεπξηζθνκέλνπο δσξεάλ ε
παηξνπαξάδνηε θαζνιάδα, ζπλνδεπκέλε απφ ηνπξζί, ειηέο, ραιβά θαη ιαγάλα.

Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Κηκκεξίωλ
Οηθηζκόο Κηκκεξίωλ
11:00 Πλεπκαηηθό Κέληξν ηνπ Η.Ν. Αγ. Γεκεηξίνπ Κηκκεξίωλ
Ο Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Γπλαηθψλ Κηκκεξίσλ Ζ ΕΧΟΓΟΥΟ ΠΖΓΖ γηνξηάδεη ηα
Κνχινπκα, κε αρληζηή θαζνιάδα, ιαγάλεο θ.ά. λεζηίζηκα εδέζκαηα, παξαδνζηαθή
κνπζηθή, κνπηδνπξψκαηα θαη ραξηαεηνχο.
αο πεξηκέλνπκε λα πεηάμνπκε ηα «ηζεξθέληα» ησλ κπξληψλ, ηνπο «νπηζνπξκάδεο»
ησλ Κσλζηαληηλνππνιηηψλ, ηα «πνπιία» ησλ Πνληίσλ, ηα «πεηάθηα» ησλ Θξαθησηψλ θαη
λα μεηπιίμνπκε καδί, ηελ… θαινχκπα ηεο ηζηνξίαο ηνπο.
Οηθηζκόο Λεύθεο
11.00 Πξναύιην Πνιηηηζηηθνύ θαη Πεξηβαιινληηθνύ πιιόγνπ Λεύθεο «Οη
Πξωηνπόξνη».
Ο Πνιηηηζηηθφο θαη Πεξηβαιινληηθφο χιινγνο Λεχθεο «Οη Πξσηνπφξνη» φπσο θάζε
ρξφλν, έηζη θαη θέηνο ηελ Καζαξά Γεπηέξα, νξγαλψλεη θαη παξαζέηεη ζηνλ πξναχιην
ρψξν ηνπ πιιφγνπ (αιιά θαη εληφο ησλ αηζνπζψλ ηνπ αλ ρξεηαζηεί), ηελ παξαδνζηαθή
θαζνιάδα, αιιά θαη θάζε γλσζηφ ζαξαθνζηηαλφ έδεζκα, καδί κε άθζνλν θξαζί,
ηζίπνπξν θαη αθνχζκαηα πνπ αξκφδνπλ ζε κηα ηέηνηα γηνξηή. Διάηε λα πεηάμεηε ηνλ
ραξηαεηφ ζαο ςειά θαη κεηά ειάηε λα απνγεηψζεηε ην θέθη ζαο ζηα χςε καδί καο, πξηλ
έιζεη... ε Μεγάιε αξαθνζηή.
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Θξαθηθέο Λανγξαθηθέο Δνξηέο 2017
«4 Δπνρέο»
εηξά θαξλαβαιηθήο παξέιαζεο
 Γήκνο Χξαηνθάζηξνπ
1. Κππξηαθή Έλσζε Φνηη. θαη Φίισλ – Μειέληνη
2. Καηαζθελσηέο – There is magic in the air (league of legends)
3. Θάκπξηο – Crazy rabbits
4. Mπξσδάην «Οη Απίζαλνη» - Απίζαλα γαηάθηα
5. Οδξχζζεο – Who let the dogs out?
6. Δξγαδνκέλσλ ΔΚΔ – Ο θήπνο ηνπ παξαδείζνπ - Λνπινχδηα
7. πάξηαθνη 82 - Cupcakes
8. Άηιαο – Frozen… Παγψζακε θαη πσο ζα δεζηαζνχκε…
9. Νενιαί®α – Trolls - Δπρνχιεδεο
10. Γηφλπζνο – Κφηεο
11. Οη Φίινη - …ηνλ θάκπν πέθηεη ρηφλη (Υηνλάλζξσπνο)
12. πιι. Γαθλησηψλ «Ζ Γήκεηξα» - Γελ θάλεη θξχν ζηα νξεηλά Νεζηνρψξηα
13. Ακθηηξχσλεο - Pacman
14. Κάβεηξνη – Assasin‟s Greed ΑΑΗΝΟΗ – Σαγκέλνη ζε έλαλ αλειέεην
αγψλα θεθηνχ θαη γιεληηνχ ελάληηα ζηελ θξίζε θαη ζηα δεζκά ηεο
15. πιι. Θξαθησηψλ Υξπζνχπνιεο – Ζ λχθε ην ΄ζθαζε
16. Άλνημε – Οη θπλεγνί ηνπ ρξφλνπ…
17. Αηίζαζνη – Κιφνπλ
18. Βίζησλεο - Πφθεκνλ
19. Σrel@cademy.kom – Σξel@candy Crush
20. Απαξάδεθηνη – Απαξάδεθηεο Μπάκπνπζθεο
21. ψκα Διιεληθνχ Οδεγηζκνχ – Έλα μσηηθφ δελ θέξλεη ηελ άλνημε
22. πιι. Φνηηεηψλ «Ζ Γέθπξα» - M & M‟s
23. Βάηξαρνη – Greek horror story
24. Θξαθηθή Θεαηξηθή θελή –ΞΧΣΗΚΑ…Σαμίδη ζην παξακχζη!
25. Ξεληηεκέλνη – Υνξεχνπκε Samba γηα λα κελ Κάλνπκε TRAMP-ΠΑΑΑΑ
26. πιι. Κξεηψλ Φνηη. «Ο Φεινξείηεο» - Μαδαγαζθάξε
27. πιι. Ηάζκνπ - Αγξφηεο
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Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο
e-mail: deax@otenet.gr, kentropoilitismouxanthis@gmail.com
ηει. 2541073640 – 2541072554
ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΗ ΤΛΛΟΓΟΗ
Κππξηαθή Έλσζε Φνηη. θαη Φίισλ Παλαγηψηεο Νηθνιάνπ
Καηαζθελσηέο
Αλέζηεο Κνπηζνχδεο
Θάκπξηο
Μηράιεο Εακπάξαο
Μπξσδάην «Οη Απίζαλνη» Αλέζηεο Σεξδίδεο
Οδξχζζεο
Γεψξγηνο Σαγθιήο
πιι. Δξγαδ. ΔΚΔ
Ρνχια Κεπνπξνχ
πάξηαθνη 82΄
Μαλψιεο Απνθνξσληνηάθεο
πιι. ειίλνπ «Ο Άηιαο»
Γηάλλεο Γαιαθνχξαο
Νενιαί®α
Δπάγγεινο Κειγηψξγεο
Γηφλπζνο
άθεο Υαηδεαλησλίνπ
Οη Φίινη
Αθξνδίηε Κσλζηαληηλίδνπ
πιι. Γαθλησηψλ «Ζ Γήκεηξα» Νηθφιανο Δπθξαηκίδεο
Ακθηηξχσλεο
Διπηλίθε Πεηξνπνχινπ
Κάβεηξνη
Ησάλλεο Μέιηδεο
πιι. Θξαθ. Υξπζνχπνιεο άθεο Παπαδάθεο
Άλνημε
Μίκεο Μίιθνγινπ
Αηίζαζνη
Νίθε Αβξακίδνπ
Βίζησλεο
Άλλα Γήκηηζα
Σξel@cademy.kom
Σδσξηδίλα Δμακειηψηνπ
Απαξάδεθηνη
Υαξά Σζαθίξε
ψκα Διιεληθνχ Οδεγηζκνχ Μαξία Παπαδνπνχινπ
Ζ Γέθπξα
Υξηζηίλα Δπαγγεινπνχινπ
Βάηξαρνη
Μηράιεο Σζέπειεο
Θξαθηθή Θεαηξηθή θελή
Σφξεο Παπαδήκαο
Ξεληηεκέλνη
Βαζίιεο Μπαξζεγηαλλίδεο
πιι. Κξεηψλ Φνηη. «Ο Φεινξείηεο» Υξηζηίλα Γξαγαηάθε
πηηηθφγαηνη
Γηάλλεο Ακπαηδήο
πιι. Ηάζκνπ
Νίθνο Μελάο

6946619989
6936974386
6930457457
6946811020
6978007107
6933066223
6987102008
6948728081
6987104944
6947202843
6974370347
6977682334
6937071406
6973439747
6931028293
6932417070
6937113499
6937414652
6983088015
6936063020
6937156299
6987891460
6942840233
6989593404
6937141103
6933192889
2541074316
6987877034

…………………………………………………………………………………….
ψκα Διιήλσλ Πξνζθφπσλ
σηήξεο ηφηθνο
Λεχθεο «Οη Πξσηνπφξνη»
Γεκήηξηνο Σέηνο
Κξεηηθή Αδειθφηεηα Ξάλζεο Μαλψιεο Δγγιεδάθεο
Λχθεην ησλ Διιελίδσλ Ξάλζεο Δπηέξπε ηάληζηνπ
Φηινπξφνδε Έλσζε Ξάλζεο
Ησάλλεο Γθνξφγηαο
πιι. Δβξηηψλ Ν. Ξάλζεο
Απφζηνινο Πνιπκέλεο
πιι. Μηθξαζηαηψλ Ν. Ξάλζεο «Αιεζκφλεηεο Παηξίδεο»
Γφλε Βιαρνπνχινπ
πιι. Πνληίσλ Ν. Ξάλζεο
Μηιηηάδεο Απνζηνιίδεο
πιι. αξαθαηζάλσλ Ν. Ξάλζεο «Ο Λεπεληψηεο»
Γεψξγηνο Μπίθνο
χιι. Κηκκεξίσλ «Ο Ακθέξανο» Γέζπνηλα Μπνπγηνπθιή

6993956668
6936545658-59
6976974579
6974586742
6945837013
6937219384
6980014663
6977983901
6944876300
6932399693
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Πνι. Λανγξ. χιι. «Ζ Θξάθε»
Βαγγέιεο Γσξφπνπινο
6972275052
πιι. Κππξίσλ Ν. Ξάλζεο
Διέλε Υαηδεγεσξγίνπ
6977458109
Υνξεπηηθφο κηινο Ξάλζεο
Νηθφιανο Σζαξδίδεο
6984098010
πιι. ηαπξνχπνιεο
Παλαγηψηεο Παλαγησηίδεο 6938952905
πιι. Πνληίσλ Υνξεπηψλ «Σξαληέιιελεο» Γεκήηξεο Σεξδαλίδεο 6973382036
Πνι. χιι. Δπκνίξνπ
Έιζα Ραπηνπνχινπ
6972404314
πιι. Αβάηνπ «Άβαληεο»
Υάξεο Βαραξέιεο
6974360695
Δλνξία Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ Πεγαδίσλ Ησάλλεο Βαξζάκεο
6974901763
πιι. Γπλαηθψλ Κηκκεξίσλ Εσνδφρνο Πεγή καξψ Φαιηνπνχινπ 6983772227
πιι. Δξαζκίνπ
Υξηζηφδνπινο Γθξίηδεο
6981076762
Ίδξπκα Θξαθηθήο Σέρλεο θ Παξάδνζεο Αληψλεο Βαξβαηζνχιηαο 2541029282
Διιεληθφο Δξπζξφο ηαπξφο
Υαξίθιεηα Μαξγαξηηνπνχινπ 2541023995
……………………………………………………………………………………………
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ΥΑΡΣΖ Ο ΗΓΗΟ
«ΚΑΘΑΡΑ ΓΔΤΣΔΡΑ»
"Καζαξά Γεπηέξα - Έζηκν ηεο Κακήιαο - Έζηκν ησλ Μσκφγεξσλ - Κνχινπκα Παξαδνζηαθή θαζνιάδα - αξαθνζηηαλά εδέζκαηα"
ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα ηαπξνχπνιεο (νηθηζκφ ηαπξνχπνιεο θαη νηθηζκφ
Κνκλελψλ), ζηε δεκνηηθή Κνηλφηεηα Κηκκεξίσλ, ζηνλ νηθηζκφο Λεχθεο, ηα δεκνηηθά
δηακεξίζκαηα Γαιάλεο, Οιβίνπ, Αβάηνπ, Δξαζκίνπ θαη Μαγγάλσλ, κεηά ηελ παξέιαζε
ησλ θαξλαβαιηζηψλ, πξνζθέξεηαη παξαδνζηαθή θαζνιάδα καγεηξεκέλε ζε ηεξάζηηα
θαδάληα απφ ηηο γπλαίθεο ησλ νηθηζκψλ θαη ρεηξνπνίεηε ιαγάλα ςεκέλε ζε
παξαδνζηαθνχο ππαίζξηνπο θνχξλνπο. Αθνινπζεί ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο γιέληη κε
παξαδνζηαθνχο ρνξνχο θαη δηνξγαλψλνληαη δηαγσληζκνί θαιχηεξνπ ραξηαεηνχ.
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