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Δελτίο Τύπου 6/12/2018
Με επιτυχία στέφθηκε το Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ “Choral Crossroads 2018”
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ “Choral Crossroads 2018” το οποίο
διοργάνωσε η Πολιτιστική Κίνηση “Επιλογή” Λεμεσού και πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό από τις 30
Νοεμβρίου μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου. Το Φεστιβάλ ήταν αφιερωμένο στον Ευρω-Αραβικό και διαΜεσογειακό διάλογο, στη φιλία, τη συνεργασία και την Ειρήνη.
Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών του Φεστιβάλ πραγματοποιηθήκαν εκδηλώσεις και δραστηριότητες,
οι οποίες αναπτύχθηκαν σε διαφορετικούς χώρους στο κέντρο της πόλης μας, με πρωταγωνιστές 250
χορωδούς από τα Χορωδιακά τμήματα της Πολιτιστικής Κίνησης “Επιλογή” Λεμεσού, τη Χορωδία του
Πολιτιστικού Ομίλου «Ερμής» Αραδίππου, τη Χορωδία του Πολιτιστικού Ομίλου Μόρφου, τη Χορωδία
“Robert Fuchs Kirchenchor Frauenthal”, από την Αυστρία, τη Χορωδία “The Amaan Choir”, από την
Ιορδανία, τη Χορωδία “St. Rafqa Institute Choir” από τον Λίβανο και τη Χορωδία “Teachers’ Chamber
Choir of Komló”, από την Ουγγαρία.
Τη Κυριακή 2/12/18 πραγματοποιήθηκε η τελική συναυλία του Φεστιβάλ στο Θέατρο Ριάλτο, στην οποία
έλαβαν μέρος και οι εννέα χορωδίες. Επιστέγασμα της συναυλίας ήταν το τραγούδι «WE ARE BRIDGES»,
σύνθεση του διάσημου Αμερικανού καλεσμένου μας, κου Steve Dobrogosz, το οποίο τραγούδησαν μαζί
250 χορωδοί, υπό τη διεύθυνση της μαέστρου της Πολιτιστικής Κίνησης “Επιλογή”, κας Αγγελίνας
Νικολαΐδου.
Η τελική συναυλία «WE ARE BRIDGES» ήταν ενταγμένη στους εορτασμούς για την Παγκόσμια Μέρα
Χορωδιακής Μουσικής (World Choral Day), η οποία έχει καθιερωθεί από τη Διεθνή Ομοσπονδία
Χορωδιακής Μουσικής (International Federation of Choral Music), από το 1990 .
Με την έναρξη της συναυλίας διαβάστηκε η προκήρυξη της Παγκόσμιας Μέρας Χορωδιακής Μουσικής,
μεταφέροντας το μήνυμα και τη θέληση μας για ειρήνη και συνεργασία με όλους τους λαούς του κόσμου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της, Πολιτιστικής Κίνησης “Επιλογή”, θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους μαζί και
τον καθένα ξεχωριστά, τους εθελοντές που εργάστηκαν στη διοργάνωση του Φεστιβάλ, τον Δήμο
Λεμεσού και τον Δήμαρχο για την φιλοξενία του Φεστιβάλ στη πόλη μας, την εταιρεία “The Prosperity
Group” για την ευγενή παραχώρηση της Α’ Δημοτικής Αγοράς Λεμεσού, την εταιρεία “OPINION” για την
προβολή και προώθηση των εκδηλώσεων, και το θέατρο ΡΙΑΛΤΟ για τη συνεργασία μας.
Θερμές ευχαριστίες στους χορηγούς μας:
Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού
και Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου-Χορηγός επικοινωνίας

Πολιτιστική Κίνηση “Επιλογή”, Λεμεσού

