ΑΛΑΠΘΝΞΖΠΖ ΦΔΠΡΗΒΑΙ 2011
Ζ δσδέθαηε δηνξγάλσζε ηνπ Φεζηηβάι ηεο Κνλήο Ιαδαξηζηώλ έθηαζε ζην ηέινο ηεο, ηελ
Παξαζθεπή 25 Λνεκβξίνπ, κεηά από έμη κήλεο γεκάηνπο κνπζηθή, ζέαηξν, ρνξό θαη άιιεο
πνηθίιεο εθδειώζεηο, παξακέλνληαο ην κεγαιύηεξν θεζηηβάι ζε δηάξθεηα θαη πξόγξακκα ζηε
Θεζζαινλίθε.
Πάλσ από 200 θαιιηηέρλεο θαη 60 ζρήκαηα εκθαλίζηεθαλ ζηνπο ρώξνπο ηεο Κνλήο Ιαδαξηζηώλ
από ηελ Διιάδα, ηηο ΖΠΑ, ηελ Θνύβα, ηελ Αίγππην, ηελ Σζερία θ.α. θαιύπηνληαο έλα επξύ θάζκα
ηεο ηέρλεο θαη πνιηηηζκνύ.
Πάξα ηελ δύζθνιε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα, ην Φεζηηβάι Κνλή Ιαδαξηζηώλ
2011 επεθηάζεθε θαη πάιη, ζεκεηώλνληαο αύμεζε ζηηο εθδειώζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
θαζώο θαη ζην ζύλνιν ησλ ζεαηώλ πνπ ην παξαθνινύζεζαλ. Πάλσ από 30.000 ζεαηέο, ελώ
ζπλνιηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ 30 ζπλαπιίεο, 16 παξαζηάζεηο θαη 4 εθζέζεηο εηθαζηηθώλ ζε
δηάθνξνπο ρώξνπο ηεο Κνλήο Ιαδαξηζηώλ.
Σν πξόγξακκα αλαιπηηθά είρε σο εμήο:
20 Ηνπλίνπ
Ζ Διεπζεξία Αξβαληηάθε, κηα εξκελεύηξηα πνπ μερσξίδεη γηα ηελ εθθξαζηηθόηεηα ηεο θσλήο
ηεο θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηινγώλ ηεο έζηεζε έλα κνλαδηθό ηαμίδη κέζα από µία παξάζηαζε κε
ζπνπδαία ηξαγνύδηα θαη δπλαηέο ζηηγκέο. Χσξίο ελνξρεζηξσηηθέο πνιππινθόηεηεο, ρσξίο
ειεθηξηζκό θαη ινύπεο.

22 Ηνπλίνπ
Οη Locomondo μεζήθσζαλ ην θνηλό κε ηε γλσζηή ηνπο ελέξγεηα, ζπλδπάδνληαο ηνπο ήρνπο θαη
ηελ αηζζεηηθή ηεο Θαξατβηθήο µε ηνλ ειιεληθό ζηίρν αιιά θαη µε ζηνηρεία από ηελ ειιεληθή
κνπζηθή παξάδνζε.
23 Ηνπλίνπ
Σν παγθνζκίσο γλσζηό έξγν ηεο παηδηθήο θαη θαληαζηηθήο ινγνηερλίαο ηνπ Lewis Carroll, “Ζ
Αιίθε ζηε ρώξα ησλ ζαπκάησλ” δσληάλεςε ζηα µάηηα µαο µε ηε καγεία ηνπ Δζληθνύ Καύξνπ
Θεάηξνπ ηεο Ξξάγαο. Οη παξαδνζηαθέο ζεαηξηθέο ηερληθέο ηνπ Καύξνπ Θεάηξνπ, ζε ζπλδπαζκό
µε παξάιιειε πξνβνιή, ππεξκεγέζεηο καξηνλέηεο θαη εληππσζηαθά εθέ ηαμίδεςαλ ην θνηλό ζηνλ
θόζκν ηεο θαληαζίαο, ηεο καγείαο θαη ηνπ νλείξνπ.

24 Ηνπλίνπ
Ζ δηαθεθξηκέλε ζπλζέηεο Δπαλζία Οεπνύηζηθα, µε ηηο νξρεζηξηθέο ηεο δεκηνπξγίεο θαη ηελ
ζπλνδεία ηνπ βηνιηνύ ηεο, πξνζέθεξε ζην θνηλό µηα μερσξηζηή κνπζηθή εκπεηξία κε ήρνπο ηεο
Διιάδαο θαη ηεο Θσλζηαληηλνύπνιεο.

27 Ηνπλίνπ
Ζ αγαπεκέλε εξκελεύηξηα ηνπ έληερλνπ θαη ιατθνύ ηξαγνπδηνύ Διέλε Ρζαιηγνπνύινπ
παξνπζίαζε ην θαηλνύξγην ηεο άικπνπκ πάλσ ζε δηθή ηεο κνπζηθή. Κηα κνπζηθή γηνξηή ζηελ
νπνία ζπκκεηείραλ ηξαγνπδνπνηνί θαη κνπζηθνί πνπ όινη ηνπο έρνπλ ραξαθηεξίζεη αλεμίηεια ην
πνηνηηθό ειιεληθό ηξαγνύδη: Κειίλα Θαλά, Καλώιεο Ιηδάθεο, Γηώξγνο Αλδξένπ, Θώζηαο
Ιεηβαδάο, Αλδξηάλλα Κπάµπαιε θαη νη Κίθξν.
28 & 29 Ηνπλίνπ
ARK Festival
Έλα δηήκεξν Φεζηηβάι πνπ παξνπζίαζε κεξηθά από ηα θαιύηεξα νλόκαηα ηεο ζύγρξνλεο
ειιεληθήο κνπζηθήο ζθελήο. Δκθαλίζηεθαλ: Σεηκεξηλνί Θνιπκβεηέο, Maraveyas Ilegal,
Ξάλνο Κνπδνπξάθεο, Ιεωλίδαο Κπαιάθαο, Ska Bangies / Κonika, Xaxakes, The Burger
Project, Ηmam Baildi, 63 High

5 Ηνπιίνπ
Ζ Διεωλόξα Ενπγαλέιε εκθαλίζηεθε γηα µία εμαηξεηηθή ζπλαπιία µε ηξαγνύδηα πέξα από όξηα
θαη ζύλνξα. Κε αθεηεξία ηα ηξαγνύδηα ηεο από ηα άικπνπκ «Έμνδνο 2» θαη «Έια», θαζώο θαη µε
δηαζθεπέο αγαπεκέλσλ ηξαγνπδηώλ ηνπ ειιεληθνύ θαη μέλνπ ξεπεξηνξίνπ µαο ηαμίδεςε κ‟ έλα
κνλαδηθό ηξόπν.

6 Ηνπιίνπ
Ζ ζξπιηθή νξρήζηξα ηεο Θνύβαο, Orquestra Buena Vista Social Club, έλα παγθόζκην
θαηόξζσκα ηεο θνπβαλέδηθεο µνπζηθήο µε εθαηνµµύξηα θίινπο ζε όιν ηνλ θόζµν εκθαλίζηεθε
γηα κία κνλαδηθή παξάζηαζε ζην Φεζηηβάι ηεο Κνλήο Ιαδαξηζηώλ. Οη θνξπθαίνη µνπζηθνί ηηο
Αβάλαο ζπλδπάδνπλ ηνπο ήρνπο son montunos, danzon, cha cha cha, boleros θαη Cuban Jazz
παξνπζηάδνληαο έλα µνλαδηθό απνηέιεζµα.

11 Ηνπιίνπ
Ζ Ράληα Ρζαλαθιίδνπ, καδί µε ηελ παξέα ηεο, “βγήθε” ζην δξόκν θαη θαισζόξηζε ην θνηλό ηεο
µε έλα πξνζσπηθό κήλπκα θαη µηα αμέραζηε ζπλαπιία.
13 Ηνπιίνπ
Οη Thievery Corporation, έλα από ηα αγαπεµέλα ζπγθξνηήµαηα ηνπ ειιεληθνύ θνηλνύ πνπ ζε
θάζε επίζθεςε ηνπο ζηε ρώξα µαο, δηθαηνινγνύλ απόιπηα ηνλ ραξαθηεξηζµό ηεο θνξπθαίαο live
µπάληαο έδσζε ην παξόλ ζην Φεζηηβάι ηεο Κνλήο Ιαδαξηζηώλ θαη κάγεςε ην θνηλό ηνπ.

18 Ηνπιίνπ
ΚΗΘΟΖ ΠΘΖΛΖ
Ζ Άιιε ζθελή ηεο Κνλήο Ιαδαξηζηώλ
Ζ
γλσζηή
αθνξληενλίζηαο
Εωή
Ρεγαλνύξηα παξνπζίαζε ηνλ “Θώδηθα ηεο
Εσήο”,
κηα
κνπζηθή
παξάζηαζε
κε
νξρεζηξηθέο ζπλζέζεηο από ην πέµπην ηεο
άιµπνπµ θαη δηαζθεπέο γλσζηώλ ζπλζεηώλ,
όπσο: Astor Piazzolla, Carlos Garden,
Mariano Mores, Βαζίιε Σζηηζάλε, Κάξθν
Βαµβαθάξε, Goran Bregovic θαη Καλώιε
Χηώηε.

19 Ηνπιίνπ
Ζ µεγάιε εξµελεύηξηα ηεο ιάηηλ µνπζηθήο
ζθελήο θαη έλα από ηα ζπνπδαηόηεξα
ηαιέληα ηεο Αξγεληηλήο, Barbara Luna
παξνπζίαζε ηηο ζπλζέζεηο ηεο, όπνπ ε ιάηηλ
δηαζηαπξώλεηαη µε ηνπο ήρνπο ηεο Creole
θαη ηεο Ρνύµπα, ζε µηα µνλαδηθή ζπλαπιία
ζηε Κηθξή θελή ηεο Κνλή Ιαδαξηζηώλ.

20 Ηνπιίνπ
Σν ζπγθξόηεµα “ΑΤΗΙΗΔΠ” θαη νη θίινη ηνπο Διέλε Σζαιηγνπνύινπ, Θαλάζεο
Παπαθσλζηαληίλνπ θαη Αξγύξεο Κπαθηξηδήο παξνπζίαζαλ ηε κνπζηθή παξάζηαζε «Ρξαγνύδηα
παιηά λα ζνπ πω» κε ηξαγνύδηα ησλ µηθξαζηαηηθώλ παξαιίσλ µε πίζηε ζηε µεισδηθή γξαµµή
θαη επαλεθηέιεζε θνµµαηηώλ ηνπ πξνπνιεµηθνύ ιατθνύ ξεπεξηνξίνπ.
21 Ηνπιίνπ
Οη Motel Selenic, κηα παξέα µνπζηθώλ πνπ όινη ηνπο ζπγθπξηαθά βξέζεθαλ ζηε Θεζζαινλίθε
θαη πιένλ ηαμίδεςαλ ην θνηλό ζε αλαηνιίηηθνπο, ηζηγγάληθνπο θαη ηζπαληθνύο ξπζκνύο θαη
κνπζηθέο ρσξίο ζύλνξα.
22 Ηνπιίνπ
Ο θαηαμησµέλνο ζπλζέηεο, Γηώξγνο Πηαπξηαλόο, έδσζε ην παξόλ ζηε Κηθξή θελή ηεο Κνλήο
Ιαδαξηζηώλ κε ηε κεισδηθή κνπζηθή παξάζηαζε «Λπρηεξηλέο εμνκνινγήζεηο».

23 – 25 Απγνύζηνπ
ΦΔΠΡΗΒΑΙ ΣΝΟΝ
Χνξόο, αθξνβαζία, δσληαλή κνπζηθή, video, dance performance θαη απηνζρεδηαζκόο. Έλα κηθξό
αιιά ραξαθηεξηζηηθό δείγκα ηεο ειιεληθήο ρνξεπηηθήο ζθελήο.
Θη όκωο θηλείηαη / “Il paraiso”
Κία ρνξνζεαηξηθή παξάζηαζε, κε ζηνηρεία ελαέξηαο αθξνβαζίαο εκπλεπζκέλε από ην ηξίην κέξνο
ηεο Θείαο Θσκσδίαο ηνπ Γάληε. Έλαο κεραληζκόο από ζώκαηα θηλνύκελα αξκνληθά ζε
αζύκπησηεο ηξνρηέο ζην έδαθνο θαη ηνλ αέξα.
“Χωπίρ”
Έλαο απηνζρεδηαζκόο ρσξίο νδεγό θαη δνκή. Κία έξεπλα πάλσ ζην πσο κία θίλεζε, έλαο ήρνο,
κία θαηάζηαζε, ή έλαο ραξαθηήξαο εμειίζζεηαη κέζα από ηελ εμάληιεζε, ηελ αληίδξαζε ή ηελ
παξόξκεζε.
Γξώζα Κάδα / “Dark and Shadows”
Κία παξάζηαζε πνπ βαζίδεηαη ζηηο αληηζέζεηο ηεο ζύγρξνλεο εηθόλαο. Έλα δηαδξαζηηθό πείξακα
κε ηελ θαληαζία θαη ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ην θσο θαη ην ζθνηάδη.

VIS MOTRIX / «In Between the Meeting Point»
Κία παξάζηαζε βαζηζκέλε ζε κία ηδέα ηνπ Χάξε Περιηβαλίδε. Χξεζηκνπνηώληαο ηνλ ρνξό θαη
ηνλ ιόγν δηαπξαγκαηεύηεθε ηελ ηπραία ζπλάληεζε θαη ηε γλσξηκία δπν αλζξώπσλ.
kukulaND / “Time”
Κηα παξάζηαζε όπνπ κέζα από ηηο 4 βαζηθέο θάζεηο ηεο δσήο ηνπ αλζξώπνπ, πξνζπάζεζε λα
παξνπζηάζεη κία πηπρή ηνπ ρξόλνπ.
“Υδπάπγςπορ”
όιν ρνξεπηηθή παξάζηαζε από ηελ Γέζπνηλα Θαπνπιίηζα. Κία θίλεζή γεκάηε αληηζέζεηο, όπσο
θαη ν άλζξσπνο ηνπ νπνίνπ ε αληηθαηηθή ζπκπεξηθνξά ραξαθηεξίδεη ηε θύζε ηνπ.
Οήμε Νθιαδόλ θαη Θαιιηηερληθό αίζξην ζύξκα / “0,2 (Θύλαξ)”
Σν ηαμίδη κηαο ζύγρξνλεο γπλαίθαο, αλάκεζα ζε δνμαζίεο, ζθηέο, θαη ζεσξίεο, κε ρηνύκνξ θαη
θαληαζία.
29 Απγνύζηνπ – 1 επηεκβξίνπ
ANOIXTH ΠΘΖΛΖ
Ζ “Αλνηρηή θελή” επέζηξεςε ζην Φεζηηβάι ηεο Κνλήο Ιαδαξηζηώλ κε κία “γηνξηή” αθηεξσκέλε
ζην ειιεληθό ηξαγνύδη. Όια ηα ζρήκαηα πνπ ζπκκεηείραλ είραλ σο ζθνπό ηελ πξνώζεζε ηνπ
ειιεληθνύ ηξαγνπδηνύ ζε όιεο ηηο εθδνρέο ηνπ (έληερλα, ιατθά, ζαηπξηθά θαη πξσηόηππα
αθνύζκαηα) θάλνληαο παξάιιεια κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή από ην “λέν θύκα” έσο ζήκεξα.
Μελωδιζηέρ & Ξαλαγηώηεο Θαξαδεκήηξεο ζε ηξαγνύδηα ηνπ Κίθε Θενδσξάθε. (29
Απγνύζηνπ)
Ο Εαθ Πηεθάλνπ θαη ν Dennis Konstantinidis άθεζαλ γηα ιίγν ηα ειεθηξηθά ηνπο όξγαλα θαη
νξγάλσζαλ έλα "κηθξό αθνπζηηθό" ζεη. Ο λένο δεκηνπξγόο Άθεο Κπαξνύηαο (θηζάξα θαη

θσλή) ζε δηθέο ηνπ ζπλζέζεηο κε ηνλ Θώζηα Γηαλλνπζίδε (θηζάξα) θαη νη Κπνξληώ ην λέν
πεληακειέο ελαιιαθηηθό ζπγθξόηεκα ηεο πόιεο ζε ξνθ θαη electro ξπζκνύο εκθαλίζηεθαλ ζηελ
Αλνηρηή θελή ηεο Κνλήο Ιαδαξηζηώλ. (30 Απγνύζηνπ)
Ο κεγάινο ζπλζέηεο Γηάλλεο Ππαλόο καδί κε ηνπο Θώζηα Ρδηαγθνύια θαη Ληίλα Γηαθνπµάθνπ
βξέζεθαλ επί ζθελήο γηα λα καο ηαμηδέςνπλ κε ηηο κεισδίεο ηνπ έληερλνπ ιατθνύ ηξαγνπδηνύ. Σν
κνπζηθό ζρήκα "Αλλα-Καξία and find the fish" κε ηελ Άλλα Καξία Αγγειίδνπ (ηξαγνύδη) θαη
ηνπο Χξήζην Θνζκά θαη Γηώξγν Καπξνκαηίδε ζηηο θηζάξεο θαη ηα θσλεηηθά, ζε έλα πξόγξακκα κε
standards and covers. (31 Απγνύζηνπ)

Ο Κπάκπεο Κπαηκαλίδεο and band ζε θάιη αηζζεηηθή θαη ιατθά αθνύζκαηα ζε ζπλδπαζκό κε
θαπζηηθή ζάηηξα ζηελ Αλνηρηή θελή. Οη Lemonostifel, ζε κνπζηθή πνπ ηε ραξαθηεξίδνπλ κε
ρηνύκνξ "ςπρνινγηθή ππνζηήξημε κε βαζηά θαηαλόεζε", ζπλδπάδνληαο ην θέθη κε ηελ έκπλεπζε
ζε έλα κείγκα πνπ, ηδαδ, θαλθ θαη ιάηηλ, καο πξνζθάιεζαλ ζε έλα ηαμίδη πξσηόηππσλ κνπζηθώλ
αθνπζκάησλ. (1 επηεκβξίνπ)
ΞΑΟΑΙΙΖΙΔΠ ΔΘΓΖΙΥΠΔΗΠ
Γηα έλαλ µήλα ζηελ θεληξηθή είζνδν ηεο Κνλήο Ιαδαξηζηώλ παξνπζηάζηεθαλ «νη Ππλαληήζεηο
γηα ηελ Ρέρλε» έξγα ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπ Σµήµαηνο Εσγξαθηθήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Δηθαζηηθώλ
Σερλώλ ΓΖ.Θ.Δ.. „„Ίξηο‟‟ (Γήµνπ Παύινπ Κειά) θαη έξγα ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπ ηµήµαηνο
Χαξαθηηθήο από ηα Δξγαζηήξηα Δηθαζηηθώλ & Δθαξµνζµέλσλ Σερλώλ «ΖΙΗΟ» ηνπ Γήµνπ
Λεάπνιεο πθεώλ. (Έλαξμε:21 Ηνπλίνπ)
«Ρα Διγίλεηα επηζηξέθνπλ»
Έθζεζε ηξηζδηάζηαησλ θσηνγξαθηώλ ηνπ δεµνζηνγξάθνπ Θώζηα Θξηθέιε πνπ πεξηιάκβαλε 50
ηξηζδηάζηαηεο θσηνγξαθίεο µεγάισλ δηαζηάζεσλ ηηο νπνίεο έβιεπε θαλείο θνξώληαο εηδηθά
γπαιηά. (Έλαξμε:21 Ηνπλίνπ)
Κε αθνξµή ηελ Παγθόζµηα Hµέξα Mνπζηθήο, νη Swing „N Classic Band παξνπζίαζαλ έλα
πξόγξακκα µε έξγα ησλ Claude Bolling, Manfred Schmitz θαη Astor Piazzolla. (21 Ηνπλίνπ)
Open Milonga κε Tango Argentino. Χνξεπηηθή παξάζηαζε µε νµάδεο πνπ παξνπζίαζαλ
ρνξνγξαθίεο ζηα βαζηθά είδε ηνπ αξγεληίληθνπ ηαγθό (tango, vals, milonga) µε δσληαλή µνπζηθή
από ηνπο Locos De Atar ζε ζπλεξγαζία µε ηνπο Γξεγόξε εµαδόπνπιν (πηάλν) θαη ηνλ πύξν
Κειηζζαλίδε (αθνξληεόλ). (1 Ηνπιίνπ)

Οη Big Band S, κηα 25µειήο µπάληα πλεπζηώλ µε µνπζηθνύο από ην Γεµνηηθό Ωδείν
ηαπξνύπνιεο, πνπ απνηειείηαη από ηηο ηέζζεξεηο νηθνγέλεηεο νξγάλσλ: ζαμόθσλα, ηξνµπέηεο,
ηξνµπόληα θαη ηα ξπζµηθά όξγαλα. Σν ξεπεξηόξην πεξηιάκβαλε θπξίσο ηδαδ µνπζηθή αιιά θαη
γλσζηά µνπζηθά ζέµαηα από ηνλ θηλεµαηνγξάθν. (8 Ηνπιίνπ)
Οη Concerto Quartet, έλα θνπαξηέην εγρόξδσλ, παξνπζίαζαλ µεισδίεο ζύγρξνλσλ ζπλζεηώλ,
γξαµµέλεο γηα ηνλ θηλεµαηνγξάθν. Κηα βξαδηά κε θηλεκαηνγξαθηθή κνπζηθή κε παλζέιελν θαη
πξνβνιέο ηαηληώλ. (15 Ηνπιίνπ)
+1 “ΔΓΘΑΟΓΗΔΠ ΞΟΑΜΔΗΠ”
Δηθαζηηθά,
Ζκεξίδεο,
Θέαηξν,
Performances, Xνξόο, Ππλαπιίεο
+1 και κάηι ακόμη εξ απσήρ και εκ
ππομελέηηρ
+1 Εγκάπδιερ ππάξειρ, επειζόδια ζκιώδοςρ
ππόκληζηρ, εναύζμαηα μνήμηρ, αθοπμέρ
λόγος.
+1 Παισνίδι παπαπλάνηζηρ, πποζδιοπιζμού
ηος πποθανούρ μέζω ζειπάρ επωηημάηων,
διζηαγμών, λαθών, ζςγσύζεων, αναηποπών
και αγωνιώδοςρ ςπέπβαζηρ
Σν Φεζηηβάι ηεο Κνλήο Ιαδαξηζηώλ,
νινθιεξώλνληαο ην πξόγξακκα θαη ηεο
θεηηλήο πεξηόδνπ, νξγάλσζε από 5 έσο 25
Λνεκβξίνπ εθδειώζεηο κε ηνλ γεληθό ηίηιν:
+1 “Δγθάξδηεο Πξάμεηο”, όπνπ θαιιηηέρλεο,
εζνπνηνί, εηθαζηηθνί, ρνξεπηέο, κνπζηθνί
ζπλέπξαμαλ ζ' έλα ''αληί θηλάιε''.
Γηα 20 κέξεο ζε δηάθνξνπο ρώξνπο ηεο
Κνλήο Ιαδαξηζηώλ (θεληξηθόο δηάδξνκνο
ηνπ παιηνύ θηηξίνπ, είζνδνο Β, Αίζνπζα ηνπ
1νπ νξόθνπ) πάλσ από 50 δεκηνπξγνί
απέδεημαλ όηη ε αλάγθε γηα έκπλεπζε,
πεηξακαηηζκό, δεκηνπξγία θαη πνιηηηζκό
είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ
θαζεκεξηλνύ καο βίνπ.
Κε ηνλ ηίηιν +1 “Δγθάξδηεο Ξξάμεηο” θαη
ηελ
ελόηεηα
ησλ
εθδειώζεσλ
πνπ

πεξηιάκβαλε, ην Φεζηηβάι ηεο Κνλήο
Ιαδαξηζηώλ επέθηεηλε ηηο δξαζηεξηόηεηεο
ηνπ θαη άλνημε λένπο ηξόπνπο πξνζέγγηζεο
ηνπ εθήκεξνπ.
Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ εθδειώζεσλ
δεκηνπξγήζεθαλ
κε
ηε
βνήζεηα
δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ ε Τεθηαθή
Ξηλαθνζήθε ηνπ +1“Δγθάξδηεο Πξάμεηο”
(www.sinena.tumblr.com)
θαη
ην
δηαδηθηπαθό
θαλάιη
fakachannel
(www.youtube.com/user/fakachannel)
. Ζ είζνδνο ζηηο εθδειώζεηο ήηαλ ειεύζεξε
γηα ην θνηλό. Δπηκέιεηα +1: ΄Διιε
Σξπζίδνπ,
εηθαζηηθόο/
Θενθάλεο
Λνύζθαο, εηθαζηηθόο

Ρν Φεζηηβάι ηεο Κνλήο Ιαδαξηζηώλ γηα ηα έηε 2011-2015 είλαη έξγν εληαγκέλν ζην
Δπηρεηξεζηαθό πξόγξακκα Καθεδνλίαο-Θξάθεο ηνπ ΔΠΞΑ θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη από
ηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε (Δπξωπαϊθό Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο).

