καταγράμμα 27420 29333

Το δ.σ
του Χορευτικού & Λαογραφικού
Συλλόγου «θυαμις»
σας ευχαριστεί για την παρουσία σας
και σας εύχεται
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Χορευτικός &
Λαογραφικός Σύλλογος
Στιμάγκας “ΘΥΑΜΙΣ”
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Παιδικό
Φεστιβάλ
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Διεθνές
Φεστιβάλ

28|7 - 29|7

Παραδοσιακών Χορών & Μουσικής

Πέμπτη

Καλό Καλοκαίρι

Παρασκευή

Με αγάπη για τον τόπο μας, την Στιμάγκα.
Με σεβασμό στην παράδοση και τον λαογραφικό μας πλούτο.
Με μεράκι για όλα εκείνα τα μικρά πράγματα που μας ενώνουν με το παρελθόν και που είναι φωτεινός
δρόμος για όλους μας μέσα στην σκληρή καθημερινότητα... ιδρύσαμε το 2001 τον

Χορευτικό και Λαογραφικό Σύλλογο Στιμάγκας “ΘΥΑΜΙΣ”
Ξεκινήσαμε ενα δύσκολο και επίπονο ταξίδι για να ανακαλύψουμε ξανά τις ρίζες μας,
τις παραδόσεις μας, τα έθιμά μας και, τελικά, να κάνουμε λίγο πιο όμορφη την ζωή μας
μέσω της γνωριμίας με τα αγνά και όμορφα απλά πράγματα.
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Το ταξίδι μας αυτό έχει καλύψει ήδη μια πορεία
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10 ετών και συνεχίζεται...

Παιδικό Φεστιβάλ

Παραδοσιακών Χορών & Μουσικής

Πρόγραμμα

Πέμπτη 28|7|2011

Έναρξη εκδήλωσης - Χαιρετισμοί.
Χοροί από την Ήπειρο με το Α’ Παιδικό Τμήμα του Χορευτικού
& Λαογραφικού Συλλόγου Στιμάγκας «ΘΥΑΜΙΣ».
Χοροί από Κυκλάδες με το Παιδικό Τμήμα του Χορευτικού του
Δήμου Νεμέας.
Χοροί από την Θράκη με το Παιδικό Τμήμα του Εκπολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Ισθμίας.
Χοροί από την Ρούμελη με το Παιδικό Τμήμα του Πολιτιστικού
Συλλόγου Κορινθίων «Τερψιχόρη».
Χoροί από την Αλμωπία (Μακεδονία) με το Παιδικό Τμήμα του
Πνευματικού – Πολιτιστικού Κέντρου Κορίνθου.
Χοροί από τα Δωδεκάνησα με το Β’ Παιδικό Τμήμα του Χορευτικού
& Λαογραφικού Συλλόγου Στιμάγκας «ΘΥΑΜΙΣ».
Απονομές - λήξη της εκδήλωσης με Καλαματιανό από όλα τα
χορευτικά τμήματα.

Ακολουθεί κέρασμα-catering για τα φιλοξενούμενα συγκροτήματα.
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Διεθνές Φεστιβάλ

Παραδοσιακών Χορών & Μουσικής

Πρόγραμμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29|7|2011

Παρέλαση των χορευτικών συγκροτημάτων.
Έναρξη εκδήλωσης - χαιρετισμοί.
Χοροί από την Κίνα με το συγκρότημα «hubei ethnic song
& dance ensemble».
Χοροί από την Ρουμανία με το συγκρότημα «doina timisului».
Χοροί από την Κύπρο με το συγκρότημα Λευκωσίας «το αγερι».
Χοροί από την Άνδρο με τον Σύλλογο Γυναικών Άνδρου.
Χοροί από την Θεσσαλία με το ΚΕΧΛΠ (Κέντρο Ελληνικού
Χορού & Λαϊκού Πολιτισμού).
Χοροί από την Κορινθία με τον Χορευτικό & Λαογραφικό Σύλλογο
Στιμάγκας «ΘΥΑΜΙΣ» και μαθητές του Θεάτρου «Δόρα Στράτου».
Απονομές – λήξη εκδήλωσης με καλαματιανό από όλα τα
χορευτικά τμήματα.
Συνοδεύει η παραδοσιακή ορχήστρα με
Τραγούδι
λαλεζας παναγιωτης
Κλαρίνο
γιαννακοπουλος κωστας
Λαούτο
κουζηνοπουλος ιορδανης
Κρουστά
οικονομου βασιλης
είσοδος ελεύθερη

Ακολουθεί δείπνο για τα φιλοξενούμενα συγκροτήματα.

