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*english text follows 
 
Dance Throughout the Year 
 
To Dance Throughout The Year ζχει ςαν βαςικό ςτόχο τθν ςυμπλιρωςθ του 
προγράμματοσ τθσ Πλατφόρμασ φγχρονου Χοροφ, εμπλουτίηοντασ τθν όλθ 
διοργάνωςθ με χορογραφικά ζργα που παρουςιάςτθκαν ςτθν Κφπρο τθν χρονιά 
που μασ πζραςε, ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθ ςτιριξθ και προϊκθςθ του καλλιτεχνικοφ 
ζργου των δθμιουργϊν. 
 
Η τζγθ φγχρονου Χοροφ Λεμεςοφ από το 2016 ςυμπεριλαμβάνει ςτο πρόγραμμα 
του Dance Throughout The Year, το πρότηεκτ “Blast from the past: Α retrospective to 
the future”, τθσ Ομάδασ Blast. 
 
 
2-3.3.18 
Παραςκευι και άββατο | 18:00 – 22:00 
Mνθμείο τθσ Πλατείασ Ηρώων  
Evergreen 
Λία Χαράκθ/Χριςτόδουλοσ Παναγιώτου   
 
το πλαίςιο του πρότηεκτ Blast from the past: Α retrospective to the future. 
Kαλλιτεχνικι επιμζλεια Oμάδα Blast / blastcollective.org 
  
Η Λία Χαράκθ και ο Χριςτόδουλοσ Παναγιϊτου επιςτρζφουν ςτο 2003, και 
ξανακυμοφνται τθν πρϊτθ τουσ ςυνεργαςία, “Evergreen”, ςε διάλογο με τον 
Δθμιτρθ Χειμϊνα. Προςεγγίηουν το ζργο με μια διαφορετικι οπτικι και μασ δίνουν 
τθν ευκαιρία να ρίξουμε μια ματιά "πίςω από τθ ςκθνι", ςε ζνα ζργο που, 15 
χρόνια μετά, παραμζνει επίκαιρο. 
  
Από το πρόγραμμα του 2003: "Σοπογραφία. το ςπίτι μου λζνε ότι ηει ζνα δάςοσ. 
Κάποτε το ςπίτι ηοφςε ς' ζνα δάςοσ. Η απομάκρυνςθ μασ από τθ φφςθ φαίνεται να 
είναι κακοριςτικι και θ νοςταλγία χαρακτθρίηεται από το παράλογο τθσ 
αντικατάςταςθσ. Σο "χάνω" είναι αναμφιςβιτθτα ριμα που ςυνοδεφει (ίςωσ και 
προςδιορίηει) τθν ιςτορία τθσ ανκρωπότθτασ. Σα ωδικά πουλιά το ξζρουν καλά. 
Εγκαταλείπω τα ςπίτια και τ' άλλα κτιρια τθσ γεωμετρικισ μασ ςυνικειασ. υχνά 
παραςφρομαι από τισ ευαίςκθτεσ φωνζσ των δεινοςαφρων. Μεταφζρομαι ςε 
ξεχαςμζνα ιςτορικά και γεωγραφικά τοπία. 
 
Φτιάχνω ζνα δάςοσ-μπιμπελό. Μπαίνω ςε μια παρζνκεςθ. Η ομορφιά μασ ςκοτϊνει 
από αγάπθ. 
 
Σο κζατρο τελικά είναι ζνασ πρωτόγονοσ ιόσ με τθν εξυπνάδα τθσ μετατροπισ και 
τθσ προςαρμογισ. Αντίκετα ο κεατρικόσ χϊροσ χαρακτθρίηεται από μια 
ςυγκεκριμζνθ δυναμικι, αρχιτεκτονικά προςδιοριηόμενθ (δφςκαμπτθ ςίγουρα). Ο 
"μικροχϊροσ" τθσ ςκθνισ κζλει απελπιςμζνα να λειτουργιςει ςαν το "μακροχϊρο" 
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τθσ πραγματικότθτάσ μασ. Η "εικονικι" λειτουργία του video ίςωσ να επιτρζψει 
αυτι τθ μετάςταςθ. Σο ςϊμα μου τϊρα γίνεται μια ιεραρχθμζνθ και ταξινομθμζνθ 
αποκικθ γνϊςεωσ και λεπτομζρειασ." 
 
υντελεςτζσ 
Χορογραφία-Ερμθνεία: Λία Χαράκθ  
κθνοκεςία-κθνικά-Κουςτοφμια-Κείμενο: Χριςτόδουλοσ Παναγιϊτου  
Βίντεο (μελζτθ-εκτζλεςθ): Χριςτίνα Ολφμπιου  
Kαταςκευι κουςτουμιϊν: Ρζνα Περδίκθ 
Φωτιςμοί: Παναγιϊτθσ Μανoφςθσ 
υμμετζχει: Αλζξανδροσ Μιχαιλ 
Μουςικι-  John Dowland (Flow my tears), Henry Purcell (The plaint/Fairy Queen), 
Tobias Hume (Captain Humes Pavan) 
 
2-3.3.18  
Παραςκευι και άββατο | 18:00 – 22:00 
Φουαγιζ Θζατρο Ριάλτο και τζγθ Χοροφ Λεμεςοφ 
Αποςκότθςoν με | βιντεοπροβολι  
Mαρία Καςάπθ  
 
Η αρχαία ζκφραςθ “Αποςκότθςον με” του κυνικοφ φιλόςοφου Διογζνθ, 410-323 π.Χ 
υποδθλϊνει “Βγάλε με από το ςκοτάδι”. Οι τρεισ ερμθνεφτριεσ που παρουςιάηονται 
ςτθ χορογραφία αντιπροςωπεφουν τρεισ διαφορετικζσ γενιζσ (γιαγιά, μθτζρα, κόρθ) 
όπωσ και βιϊματα και ςυμβοφλεσ που μεταφζρονται απο γενιά ςε γενιά. 
 
υντελεςτζσ 
Χορεφτριεσ/Ερμθνεφτριεσ: Μαρία Θεοδϊρου, Ιωάννα Θεοδϊρου, Μαρία Καςάπθ 
Φωτογράφοσ: Χρίςτοσ Καςάπθσ  
 
 
3.3.18 
άββατο | 15:00 – 20:30 
Θζατρο Ριάλτο 
In Situ | performance μακράσ διάρκειασ  
Ζλενα Αντωνίου  
 
Σο In Situ προτείνει ςτο κεατι/επιςκζπτθ να αντιμετωπίςει το κζατρο ςαν 
εκκεςιακό χϊρο, να παρακολουκιςει το ζργο για όςθ χρονικι διάρκεια επικυμεί, 
να αποχωριςει και να επιςτρζψει ςτθν αίκουςα όςεσ φορζσ κζλει. 
 
The performance In Situ encourages the spectator/visitor to approach the theatre 
auditorium as an exhibition space, to experience the performance as long as it 
needed, to exit and return in the space as many times as one wishes.  
 
Η καλλιτζχνθσ χοροφ και performance Ζλενα Αντωνίου, παρουςιάηει τθν 
performance μακράσ διάρκειασ "In Situ". Μετά από 9 μζρεσ, και ςυνολικά 56 ϊρεσ 
ςτο Neues Museum του Βερολίνο και ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο τθσ Επαρχίασ 
Λεμεςοφ, θ καλλιτζχνθσ προτείνει τθν παρουςίαςθ του ζργου εκτόσ μουςειακοφ 
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χϊρου, με μοναδικό ζκκεμα τον άνκρωπο/δθμιουργό. Σοποκετθμζνθ ςε μια βάςθ 
για 6 ϊρεσ, επιχειρεί να δθμιουργιςει ζνα ηωντανό ζκκεμα ςτο "εδϊ τϊρα", όπου 
το ςϊμα και γενικά θ ανκρϊπινθ παρουςία ανάγεται ςε ζνα αζναο ζργο τζχνθσ. Η 
ενεργι παρουςία του επιςκζπτθ/κεατι ενεργοποιεί το εικαςτικό και θχθτικό 
περιβάλλον, ενϊ θ διάρκεια του ζργου προκαλεί μετάλλαξθ ρόλων και ςχζςεων, 
κακϊσ το πλαίςιο και το περιεχόμενο τθσ δράςθσ επαναπροςδιορίηεται. 
 
υντελεςτζσ 
Ιδζα/ Performance: Ζλενα Αντωνίου 
Ηχθτικι φνκεςθ: ταφροσ Γαςπαράτοσ 
Φωτογράφοσ: τζλιοσ Καλλινίκου 
Θερμζσ ευχαριςτίεσ ςτο γλφπτθ Γιάννθ Γιάννθ, ςτο Γεϊργιο Μακρίδθ και ςτον Πόλυ 
Πεςλίκα. 
elenantoniou.art 
 
3.3.18 
άββατο | 19:00 
τζγθ Χοροφ Λεμεςοφ  
The Nature of the Beast | 20΄ 
Αριάνα Μαρκουλίδου  
 
Η ανάγκθ τθσ κακθμερινισ επιβίωςθσ και οι τρόποι που το πετυχαίνουμε αυτό, ςε 
ςυνδυαςμό με τθ διαβίωςι μασ ςε ςτενι εγγφτθτα με άλλουσ ανκρϊπουσ, φζρνει 
ςτθν επιφάνεια τθ ηωϊκι/ηωϊδθ μασ πλευρά. Πϊσ ζχουμε πραγματικά αλλάξει ωσ 
είδοσ από τότε που πρωτοεμφανιςτικαμε και εξελιχκικαμε ςε homo sapiens; Πϊσ ο 
προμετωπιαίοσ φλοιόσ μασ βοικθςε πραγματικά να εξελιχκοφμε και να μασ αλλάξει 
για το καλφτερο;  
 
Η Αρίανα Μαρκουλίδου ιταν φιλοξενοφμενθ καλλιτζχνθσ τθσ τζγθ φγχρονου 
Χοροφ Λεμεςοφ το 2015 δθμιουργϊντασ το ζργο “In Another’s Shoes” και το 2017 
για τθ δθμιουργία του ζργου “The Nature of the Beast”. Και οι δφο φιλοξενίεσ 
εντάςςονται ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Moving the New, τθσ τζγθσ Χοροφ 
Λεμεςοφ.  
 
υντελεςτζσ 
Ερμθνεία/Χορογραφία: Αριάνα Μαρκουλίδου 
υνεργάτθσ/χεδιαςτισ Ήχου: Πάνοσ Μπάρτηθσ 
Φωτογράφοσ: Παφλοσ Βρυωνίδθσ 
bythewayproductions.com 
 
3.3.18 
άββατο | 19:30 
τζγθ Χοροφ Λεμεςοφ  
When it turns red | 18’ 
Εφθ Δθμθτρίου  
 
Η νζα δουλειά τθσ Εφθσ Δθμθτρίου ζχει ωσ ζναυςμα τον αςταμάτθτα "πολυάςχολο 
κόςμο" ςτον οποίο ηοφμε, τον κόςμο ο οποίοσ απαιτεί από τα άτομα που τον 
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κατοικοφν να είναι ι να δθλϊνουν διαρκϊσ ”very busy”. Μζςω ζντονθσ 
ςωματικότθτασ, αφαίρεςθσ και αφιγθςθσ θ παράςταςθ διερευνά τισ ςυνζπειεσ 
αυτοφ του φαινομζνου πάνω ςτο ςϊμα και ςτον εαυτό μασ.  
 
υντελεςτζσ  
Χορογραφία/Περφόρμανσ: Εφθ Δθμθτρίου 
φμβουλοσ: Tabea Martin 
χεδιαςμόσ Φωτιςμοφ: Alexander Jotovic 
τυλιςτικι Επιμζλεια: Κριςτια Μιχαθλίδου 
Φωνθτικι κακοδιγθςθ: Cathryn Robson 
Μουςικι: “For Teda” Olafur Arnalds, “Spanish Flea” Herb Alpert & the Tihuana Brass 
Φωτογραφία: Μιχάλθσ Παπαμιχαιλ 
Παραγωγι: Ομάδα Εν δράςει 2017 
τθρίηει θ τζγθ Χοροφ Λεμεςοφ 
Eυχαριςτίεσ: Ζμιλυ Παπαλοίηου, Μάριοσ Ιωάννου, Λουίηα Παπαλοίηου, Άντθσ 
Ιακϊβου 
www.eviedemetriou.com 
 
3.3.18 
άββατο | 22:00 
τζγθ Χοροφ Λεμεςοφ  
Πάρτυ λιξθσ/Closing Party 
 
4.3.18  
Κυριακι | 11:00 – 13:00 
τζγθ Χοροφ Λεμεςοφ  
Aνοιχτι ςυηιτθςθ/Brunch 
Πλατφόρμα φγχρονου Χοροφ: Η επόμενθ μζρα 
 
Είςοδοσ ελεφκερθ 
25 340618 
info@dancehouselemesos.com 
FB: Dance House Lemesos 
Insta: @dancehouselemesos 
www.dancehouse.com.cy 
www.cyprusdanceplatform.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cyprusdanceplatform.com/
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Dance Throughout the Year 
 
 
Dance Throughout the Year aims to adjoin the Cyprus Contemporary Dance Platform 
by enriching the festival’s programme with works that were presented during 2017 
in Cyprus and therefore support and promote, alongside with the Platform, the 
artistic work of the creators. 
 
Since 2016, Dance House Lemesos collaborates with Blast Collective for the project 
“Blast from the past: Α retrospective to the future”, within the frame of the 
programme Dance Throughout The Year.  
 
2-3.3.18 
Friday and Saturday | 18:00 – 22:00 
Monument at Heroes’ square 
Evergreen 
Lia Haraki/Christodoulos Panayiotou 
 
In the framework of the project Blast from the Past: A retrospective to the future 
Curated by Blast Collective / blastcollective.org 
  
Lia Haraki and Christodoulos Panayiotou remember their first collaboration, 
“Evergreen” (2003) in dialogue with Dimitris Chimonas. They revisit the work with a 
different perspective, and they invite us to have a "backstage" sneak pick on a 
performance that still remains current. 
 
From the programme of 2003: “Topography. They say that a forest lives inside my 
house. Once, my house used to live in a forest. Our moving away from nature seems 
to be significant and nostalgia is characterized by the paradox of replacement. The 
verb “lose”: undeniably accompanies (perhaps even determines) the history of 
humanity. Singing birds know this well.  
 
I abandon the houses and other buildings of our geometrical certainty. I am often 
drawn to the sensitive voices of dinosaurs. I am transported into forgotten historical 
and geographical landscapes. I create a forest – bibelot. I enter a parenthesis. Beauty 
kills us out of love.  
 
Theatre is, after all, a primitive virus with the intelligence to mutate and adapt. On 
the contrary, theatrical space is characterized by a specific dynamic, which is 
architectonically determined (hardly flexible). The “microspace” of the stage 
desperately wants to function like the “macrospace” of our reality. The “virtual” 
nature of the video might allow for this modification to happen. My body is now 
becoming a storage space for classifies knowledge and detail.” 
 
Credits 
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Choreography-performance: Lia Haraki 
Director-Set design-Costumes design-Text: Christodoulos Panayiotou  
Video (study-execution): Christina Olympiou 
Costumes: Rena Perdiki 
Lighting design: Panayiotis Manousis 
Appearing: Alexander Michael  
Music: John Dowland (Flow my tears), Henry Purcell (The plaint/Fairy Queen), Tobias 
Hume (Captain Humes Pavan) 
 
2-3.3.18  
Friday and Saturday | 18:00 – 22:00 
Rialto Theatre Foyer and Dance House Lemesos 
Aposkotison me | video projection 
Maria Kasapi 
 
The ancient expression “Aposkotison me’’,Diogenis, 410-323 BC indicates “Take me 
out of darkness’’. The three performers are presenting three different generations 
(grandmother, mother, daughter), with their experiences and advices that pass 
through generation to generation. 
 
Credits 
Dancers/Performers: Maria Theodorou, Ioanna Theodorou, Maria Kasapi 
Photographer: Christos Kasapis 
 
3.3.18 
Saturday | 15:00 – 20:30 
Rialto Theatre 
In Situ | long durational performance 
Elena Antoniou 
 
Dance and performance artist Elena Antoniou presents the long durational 
performance "In Situ". After performing for 9 days, for a total of 56 hours at the 
Neues Museum in Berlin and the Archaeological Museum of the Lemesos District, 
the artist introduces her work involving the human/ creator in a space disassociated 
to the museum. Placed on a plinth for 6 hours the artist operates on the creation of a 
live exhibit at "here now", whereby the body and the human presence is elevated to 
an everlasting artefact. The presence of the beholder activates the transition 
between the sound and visual environment while the long duration of her presence 
in the space evokes a transformation of roles and relationships, as the context and 
content of the act is being constantly redefined. 
 
Credits 
Concept/ Performance: Elena Antoniou 
Sound Composition: Stavros Gasparatos 
Photographer: Stelios Kallinikou 
Special thanks to the sculptor Yiannis Yiannis, Georgios Makridis and to Polys 
Peslikas. 
elenantoniou.art 



Στέγη Σύγχρονου Χορού Λεμεσού                            Dance House Lemesos 
Aνδρέα Δρουσιώτη 17, Λεμεσός                                                  Andrea Drousioti 17, Limassol 
Τηλ: +357  25 340618              Tel: +357 25 340618 
Email: info@dancehouselemesos.com         Email: info@dancehouselemesos.com 
www.dancehouse.com.cy               www.dancehouse.com.cy 

 

 
 
 
 
3.3.18 
Saturday | 19:00 
Dance House Lemesos 
The Nature of the Beast | 20΄ 
Arianna Marcoulides  
 
We need to survive every day and how we do it in relation to living in close proximity 
with other humans brings out our animalistic/bestial side. How have we really 
changed as a species from when we first broke off and evolved into homo sapiens? 
How has our prefrontal cortex really helped to evolve and change us for the better?  
 
Arianna Marcoulides was a resident artist at Dance House Lemesos in 2015 where 
she created the work “In Another’s Shoes” and in 2017 where she created the piece 
“The Nature of the Beast”. Both residencies reside within the framework of the 
programme Moving the New created by Dance House Lemesos.  
 
Credits 
Performer/Dance maker: Arianna Marcoulides 
Collaborator/Sound Designer: Panos Bartzis 
Photographer: Pavlos Vrionides 
bythewayproductions.com 
 
3.3.18 
Saturday | 19:30 
Dance House Lemesos 
When it turns red | 18’ 
Evie Demetriou  
 
Does being constantly busy or declaring we are constantly busy symbolizes 
something? Is “being busy” related to our self-worth? Is it a status symbol? Playing 
with both abstraction and narration the new work of Evie Demetriou questions the 
consequences of being busy on the body and the self. 
 
Credits 
Choreography/ Performance: Evie Demetriou 
Advisor: Tabea Martin 
Lighting Designer: Alexander Jotovic 
Styling: Kristia Michaelidou 
Voice Coach: Cathryn Robson 
Music: “For Teda” Olafur Arnalds, “Spanish Flea” Herb Alpert & the Tijuana Brass 
Photography: Michael Papamichael 
Production: En drasi 2017 
Supported by Dance House Lemesos 
Thanks to Emily Papaloizou, Marios Ioannou, Louiza Papaloizou, Antis Iakovou  
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www.eviedemetriou.com 
 
 
 
3.3.18 
Saturday | 22:00 
Dance House Lemesos  
Closing Party 
 
4.3.18  
Sunday  | 11:00 – 13:00 
Dance House Lemesos 
Οpen discussion/Brunch 
Contemporary Dance Platform:The Day After 
 
Free entrance 
25 340618 
info@dancehouselemesos.com 
FB: Dance House Lemesos 
Insta: @dancehouselemesos 
www.dancehouse.com.cy 
www.cyprusdanceplatform.com 
 


