
«ΦΩΝΕΣ» 

  

 
  

H  παιδική χορωδία  της «Διάστασης»  με το Στέφανο Γεωργιάδη συναντούν  το 
«Καραγκιόζη» και τη παρέα του στη σκηνή. 
  
Στις  12 & 13 Φεβρουαρίου,  στις  8:00 το βράδυ, στο Κέντρο Ευαγόρα Λανίτη 
στο Χαρουπόμυλο στη Λεμεσό,   έδωσαν υπόσχεση για να συναντηθούν και να 
τραγουδήσουν μαζί περνώντας με τους θεατές  δύο ώρες γεμάτες μουσική και 
τραγούδια των σύγχρονων δημιουργών  της ελληνικής μουσικής.  Οι 
εκδηλώσεις πραγματοποιούνται μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ 
Λεμεσού και στα πλαίσια της έκθεσης του Θεάτρου Σκιών Ευγένιου Σπαθάρη. 
  
«Φωνές»,  παιδικές, γέλια, τραγούδια, αφηγήσεις και μουσικά παραμύθια με τον 
 «Καραγκιόζη» οικοδεσπότη   και καλεσμένους τη Παιδική Χορωδία της 
 «Διάστασης» και το Στέφανο Γεωργιάδη,  περιμένουν τους νεαρούς ακροατές 
για να τους μεταφέρουν στο  μαγικό  παιδικό κόσμο  της μουσικής .     
  
Η παιδική χορωδία της «Διάστασης»  συνεχίζει μια πορεία που εδώ και χρόνια 
μας δίνει χαρές,  ελπίδα, και την ευτυχία της δημιουργίας  μέσα από πολύ 
ωραίες παραστάσεις. Έτσι και τώρα ετοιμάσανε  μια παράσταση με τραγούδια 
σημερινά, τραγούδια των νέων δημιουργών , τραγούδια με παραμύθια,  για να 
τα μεταφέρουν σε σας με το μοναδικό τρόπο που μόνο  
τα παιδιά ξέρουν.    
  
Μαζί τους ο Στέφανος Γεωργιάδης,  ένας ταλαντούχος νέος τραγουδιστής και 
υπέροχος δημιουργός  που πέρασε από την Παιδική Χορωδία, πού θήτευσε σε 
αυτό το υπέροχο σχολείο της τέχνης που ονομάζεται «Διάσταση», θα 
τραγουδήσει  με τη κιθάρα του γνωστά τραγούδια νέων συνθετών, όπως των 
Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα, του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, του Νίκου 
Πορτοκάλογλου, Διονύση Σαββόπουλου, Αλκίνοου Ιωαννίδη, Γιάννη 



Ζουγανέλλη κα. Συμμετέχει  ο Καραγκιοζοπαίκτης  Γιάννης Νταγιάκος .  
Μουσική διεύθυνση  και στα  ακκορντεόν   Χριστίνα Πισσουρίου Ιωάννου και 
Δήμητρα Πισσουρίου  Κλουβάτου.  Στο πιάνο  συνοδεύει η  Ελίνα Σαββίδου  και 
στα πνευστά   ο Αχιλλέας Ιωάννου.  
  
Συμμετέχει  η εφηβική ομάδα χορού της «Διάστασης» σε χορογραφίες της 
 Ελένης Ο’Κeef. 
  
Τα εισιτήρια προπωλούνται από το ταμείο της Οδού Ειρήνης 158  τηλ:  25 87 87 
44   και στο Χαρουπόμυλο  στο ταμείο της εισόδου της έκθεσης.   Οι 
παραστάσεις αρχίζουν  στις  20:00.   
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