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The Cyprus Wine Museum 
42 Knights & Pafos Street, P.O.Box 23 

4630 Erimi, Limassol, Cyprus 
Tel: 00357 25873808 / Fax: 00357 25821718 

Mob: 00357 99907636 
orchestra@cypruswinemuseum.com / 
cypruswinemuseum@cytanet.com.cy  

www.cypruswinemuseum.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Press release in English follows: 

 
Δελτίο Τφπου 
 
Μουςικι Ραράςταςθ 
Νίκοσ Καββαδίασ 
“Θα μεταλάβω με νερό θαλασσινό” 
 
Έλενα Χατηθαυξζντθ, Ερμθνεία 
Ανδρζασ Παπαπζτρου, Ριάνο 
 
Παραςκευι 8 Ιουνίου 2018 
Κυπριακό Οινομουςείο 
Ώρα: 20:00 
Eιςιτιρια 12€ 
 
Πάυοσ 42 και Ιπποτών Γωνία, Β6, 4630, Ερήμη, Λεμεσός 
 
Κρατήσεις: 25873808 / 99907636 ή orchestra@cypruswinemuseum.com 
Εισιτηρία: www.cypruswinemuseum.com 

 
Μια ιδιαίτερθ μουςικι παράςταςθ με μανιαςμζνο 

καλαςςινό αζρα να φυςά και τθν τρικυμία ν’ αρχίηει.   

mailto:orchestra@cypruswinemuseum.com
mailto:cypruswinemuseum@cytanet.com.cy
http://www.cypruswinemuseum.com/
http://www.cypruswinemuseum.com/


 2 

Οι προςωπικζσ ιςτορίεσ του Νίκου Καβαδία για τον εαυτό 
του κακώσ και για τα μζρθ και τουσ ανκρώπουσ που ςυνάντθςε 
ηωντανεφουν μουςικά και κεατρικά από τθν Ζλενα Χατηθαυξζντθ 
και τον Ανδρζα Ραπαπζτρου.   

Μαηί με τον ποιθτι τθσ “υγρισ ζκταςθσ” κα  μεταλάβουμε με 
νερό καλαςςινό τθ λαχτάρα για το ταξίδι, τον ζρωτα, τισ ανθςυχίεσ, 
και τουσ φόβουσ που ςυνκζτουν το ςπουδαίο ποιθτικό του ζργο.   

Θα παρουςιαςτοφν μελοποιθμζνα του ποιιματα από 
ςυνκζτεσ όπωσ ο Θάνοσ Μικροφτςικοσ, θ Μαρίηα Κωχ, ο Γιάννθσ 
Σπανόσ, οι αδελφοί Κατςιμίχα, ο Δθμιτρθσ Ηερβουδάκθσ, οι 
Ξζμπαρκοι αλλά και κα δθμιουργθκοφν με ςφγχρονα θχοτοπία 
ςυνομιλίεσ με τθ Fata Morgana και αφθγιςεισ για τθ βάρδια , το 
ποφςι, το τραβζρςο και το Μαραμποφ. 

Θ παράςταςθ είναι ςτα πλαίςια τθσ ςειράσ ςυναυλιών τθσ 
Ορχιςτρασ Κουμανδαρία και Φίλοι τθσ και ςυνδιοργανώνεται με 
τον Ρνευματικό Πμιλο Λεμεςοφ. 
 
Συντελεςτζσ 
 
Έλενα Χατηθαυξζντθ: απαγγελία / αφιγθςθ / τραγοφδι 
Ανδρεασ Παπαπζτρου: πιάνο / διαςκευζσ / τραγοφδι 
 
Ενδυματολογικι επιμζλεια: Μιράντα Θεοδωρίδου 
Σχεδιαςμόσ Αφίςασ: Χριςτόδουλοσ Ράρμασ 
_____________________________________________________ 

 
Press Release 
 
Musical Performance 
A tribute to poet Nikos Kavvadias  
 
Elena Hadjiafxendi, Narration & Vocals 
Andreas Papapetrou, Piano 
 
Friday 8th of June 2018 
Starts: 20:00 
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Ticket: €12 
Cyprus Wine Museum 
42 Pafos and Ippoton Street Corner,  
B6, 4630, Erimi Village, Limassol  
 

Reservations@Tel: 25873808 / 99907636 or orchestra@cypruswinemuseum.com 
www.cypruswinemuseum.com 

 
A musical journey into the wondrous and mysterious seascapes described in 

the poetry of Greek poet, writer and seafarer Nikos Kavvadias. 

 

Elena Hadjiaxendi and Andreas Papapetrou present Kavvadias’ deeply 

personal stories about his life, the places and people he encountered in his 

travels all over the world in a musical and theatrical performance. Join us for 

an eclectic mix of spoken word and song based on Kavvadias’ poetry, 

painting detailed images of a difficult life at sea, exotic places, memories of 

the War, prostitutes, captains gone mad, undying love and a solitary mind 

travelling beyond the horizon. 

 

The performance is presented in the framework of the Commandaria 

Orchestra and Friends’ Concert Series and is co-organised with the Limassol 

Literary Society  

 
 
Elena Hadjiafxendi:  Narration & Vocals 
Andreas Papapetrou: Piano & Vocals 
 
Costume Design: Miranda Theodoridou 
Poster Design: Christodoulos Parmas 

 

mailto:orchestra@cypruswinemuseum.com
http://www.cypruswinemuseum.com/

