
                                                                                                                 

Ημερομηνία: 15 Μαΐου 2014 

Μουσικά Αποτυπώματα 2014 από την Πολιτιστική Κίνηση Λεμεσού «Επιλογή» 

Με σύνθημα «Μια πόλη για όλους», η Επιλογή σας προσκαλεί και φέτος στην εκδήλωση - 

θεσμό «Μουσικά Αποτυπώματα 2014», που θα γίνει το Σάββατο 24 Μαΐου στη Λεμεσό, 

στην Πλατεία Ηρώων, από τις 19.00 μέχρι τις 21.30. 

Η εκδήλωση, η οποία κάθε χρόνο σημειώνει τεράστια επιτυχία με συμμετοχή πλήθους 

κόσμου, στοχεύει στην ανάδειξη της πολιτιστικής ποικιλομορφίας της πόλης, φέρνοντας σε 

επαφή κοινότητες και εθνικές ομάδες που ζουν στη Λεμεσό, δίνοντας έμφαση στον 

πολιτισμό και τις παραδόσεις στους τομείς της μουσικής, του χορού, της γαστρονομίας και 

της χειροτεχνίας! 

Πέραν του ποικιλόμορφου μουσικοχορευτικού προγράμματος, θα λειτουργήσει υπαίθρια 

έκθεση με την παρουσία διαφόρων εθνικών ομάδων, που θα προσφέρουν δωρεάν φαγητό, 

ποτό και ενημερωτικό υλικό από τη χώρα καταγωγής τους! Θα παρουσιαστεί η Μικτή 

Χορωδία και η μπάντα της Επιλογής, η Εlena Istomina με σόλο τραγούδι από τη Ρωσία, το 

μουσικοχορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού Κέντρου Κουρδιστάν «Θεόφιλος» και το 

Λαογραφικό Σχήμα Βουλγαρίας. 

Στη βραδιά θα συμμετάσχουν ο Κύπρο - Ουγγρικός Σύνδεσμος Φιλίας και Πολιτιστικών 

Σχέσεων, ο Σύνδεσμος Φιλίας Κύπρου - Σλοβακίας, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Αποδήμων 

και Φίλων Τσεχίας, ο Σύνδεσμος Βουλγάρων Κύπρου, το Πολιτιστικό Κέντρο Κουρδιστάν 

«Θεόφιλος», ο Σύλλογος Ελλαδιτών Λεμεσού, το Russian House, ο Ρωσικός Γυναικείος 

Όμιλος Κύπρου, ο Σύνδεσμος Φιλιππίνων, η Πολιτιστική Κίνηση Λεμεσού «Επιλογή» και 

ομάδες εκπροσώπων της Ιταλίας, της Σερβίας και της Γερμανίας. 

Σας περιμένουμε! Είσοδος ελεύθερη. Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 25580650 / 

99327082. 

 

Η Πολιτιστική Κίνηση Λεμεσού Επιλογή (www.epilogi.info) είναι ένας μη κερδοσκοπικός, εθελοντικός 

οργανισμός που έχει ως όραμα την ανάπτυξη της κοινωνίας μέσω της καλλιέργειας πολιτιστικής 

κουλτούρας, δίνοντας την ευκαιρία σε νεαρά άτομα να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να 

καλλιεργήσουν τα ταλέντα τους. Διαθέτει πέραν των 300 ενεργών μελών τα οποία συμμετέχουν στις 

τέσσερις χορωδίες, οι οποίες λαμβάνουν μέρος σε μουσικές παραστάσεις, κονσέρτα, διαγωνισμούς 

ταλέντων και εργαστήρια. Η Επιλογή πέραν της συμμετοχής της σε όλο το φάσμα της πολιτιστικής ζωής 

της Λεμεσού, έχει μεγάλο αριθμό συμμετοχών σε μουσικές παραστάσεις και διαγωνισμούς στο 

εξωτερικό, έχοντας λάβει πολλά διεθνή βραβεία αναγνώρισης και συνεργασίας με άλλες χώρες.  

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 

Αχιλλέας Αχιλλέως 
Υπευθυνος Τύπου και Επικοινωνίας 
Πολιτιστική Κίνηση Λεμεσού Επιλογή  

http://www.epilogi.info/


 

  

 


