
 
 

 Η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου αποτελεί την εξέλιξη της «Πλατφόρμας Σύγχρονου 
Χορού Κύπρου», η οποία με τις 18 διοργανώσεις της έχει συμβάλει σημαντικά στην 
ανάπτυξη και προώθηση του σύγχρονου χορού στον τόπο μας. Η διαχρονική φιλοδοξία 
της διοργάνωσης να προσφέρει ευκαιρίες στους χορογράφους που δραστηριοποιούνται 
στην Κύπρο να πειραματιστούν με νέες μορφές έκφρασης και να δημιουργήσουν 
καινούργια έργα, διευρύνεται με τον εξειδικευμένο στόχο της ανάπτυξης και καθιέρωσης 
της χορογραφίας ως βασικής προϋπόθεσης για την ανάπτυξη του σύγχρονου χορού στην 
Κύπρο. 
 
Από το 2008, το κεντρικό πρόγραμμα παραστάσεων πλαισιώνουν και εμπλουτίζουν 
παράλληλες εκδηλώσεις τις οποίες διοργανώνει η Στέγη Χορού Λεμεσού κάτω από τον 
τίτλο “Dance Throughout the Year”.  
 
Πρόγραμμα 
 
1 – 3.11 Βίντεο @ Oθόνες Ριάλτο 
Ιδέα / Χορογραφία: Άντρια Μιχαηλίδου  
(IN)VISIBLE 4’ 
 
2.11 Σάββατο @ Στέγη Χορού Λεμεσού 
 
19:30 Ομάδα Εν δράσει Εύη Δημητρίου  
genes and tonic 30’ 
(Eλεύθερη Είσοδος / Free Entrance) 
 
http://www.eviedemetriou.com/portfolio/genesandtonic/ 
 

https://dancehouse.us7.list-manage.com/track/click?u=32009ecb90641c38adae4ac1f&id=f33dce5af3&e=52967d8cf0


 

 
The Cyprus Choreography Platform marks the evolution of the “Contemporary Dance 
Platform” which has, across 18 editions, contributed greatly to the development and 
promotion of contemporary dance in the country. The organizers have always aspired to 
provide choreographers active in Cyprus with opportunities to experiment with new forms 
of expression and create new projects. Now, this aspiration is enriched by the specific 
objective of developing and establishing choreography as the foremost requirement for 
the evolution of contemporary dance in Cyprus. 
 
Since 2008, the core programme of performances is supplemented and enriched by 
parallel events organized by Dance House Lemesos under the title “Dance Throughout 
the Year”. 
 
Programme 
 
1 – 3.11 Video @ Rialto screens 
Idea / Choreography: Andria Michaelidou 
(IN)VISIBLE 4’ 
 
2.11 Saturday @ Dance House Lemesos 
 
19:30 Omada En drasei, Evie Demetriou 
genes and tonic 30’ (Free Entrance) 
 
http://www.eviedemetriou.com/portfolio/genesandtonic/ 
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https://dancehouse.us7.list-manage.com/track/click?u=32009ecb90641c38adae4ac1f&id=8db2e12355&e=52967d8cf0
https://dancehouse.us7.list-manage.com/track/click?u=32009ecb90641c38adae4ac1f&id=1d06981049&e=52967d8cf0

