10 χρόνια Στέγη Σύγχρονου Χορού Λεμεσού!
Dance House Lemesos 10th year anniversary!

Η Στέγη Σύγχρονου Χορού Λεμεσού κλείνει 10 χρόνια ζωής και το γιορτάζει
με διάφορες εκδηλώσεις. Σημειώστε τις ημερομηνίες!

Dance House Lemesos celebrates its 10th year with an exciting lineup of
events. Save the dates!

Φεβρουάριος-Δεκέμβριος / February-December
Εργαστήρια (κίνηση/περφόρμανς) / Workshops
(movement/performance)
Ακριβείς ημερομηνίες και περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σε
μεταγενέστερο στάδιο.
More details and exact dates will be announced at a later stage.

Μάρτιος / March
3-5

Dance Throughout the Year.
Παράλληλες εκδηλώσεις/Parallel events

17η Πλατφόρμα Σύγχρονου Χορού
17th Contemporary Dance Platform
Tο Dance Throughout the Year έχει σαν βασικό στόχο τη συμπλήρωση του
προγράμματος της Πλατφόρμας Σύγχρονου Χορού, εμπλουτίζοντας την όλη
διοργάνωση με χορογραφικά έργα που παρουσιάστηκαν στην Κύπρο τη χρονιά που
μας πέρασε και, σε συνδυασμό με την Πλατφόρμα, τη στήριξη και την προώθηση του
καλλιτεχνικού έργου των δημιουργών.

Dance Throughout the Year aims to adjoin the Cyprus Contemporary Dance Platform
by enriching the festival’s programme with works that were presented during 2016 in
Cyprus and therefore support and promote, alongside with the Platform, the artistic
work of the creators.

Μάρτιος-Δεκέμβριος / March-December
Moving the New-Πρόγραμμα καλλιτεχνικής ανάπτυξης
Artistic development programme
Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.
More details will be announced at a later stage.

Απρίλιος / April
8-9

Mind your Step.
Can dance get into a dialogue with urban planning?
A project conceived and curated by Giulia Galvan and co-curated and managed by
Argyris Argyrou.
Site specific πρότζεκτ στην Πάφο- Μούταλλο. Στο πλαίσιο του προγράμματος Πάφος
2017-Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης.
Mέγας χορηγός: Πάφος 2017-Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης.
Υποστηρικτές και χορηγοί: Στέγη Σύγχρονου Χορού Λεμεσού, Dance Culture Paphos,
Ιταλική πρεσβεία στη Λευκωσία.

A site specific event in Pafos—Mouttallos. In the frame of the programme of the
European Capital of Culture- Pafos 2017

Main sponsor: European Capital of Culture- Pafos 2017.

Supporters and sponsors: Dance House Lemesos, Dance Culture Paphos and the
Italian Embassy in Nicosia.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ / More info here

photo by Nadia Gativa of the performance The River will still run to the Sea
by Catherine Young in 2015 at Mind your step Dublin

Ιούνιος / June
9
Human in balance
DON GNU PHYSICAL THEATRE & FILM.
H παράσταση θα ενταχθεί στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Πολιτιστικής
πρωτεύουσας της Ευρώπης Πάφος 2017.
Μια συνεργασία των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης Πάφος 2017, Aarhus
2017 και της Στέγης Σύγχρονου Χορού Λεμεσού.

Part of the programme of the European Capital of Cultural Pafos 2017.
A collaboration of the European Cultural Capitals Pafos 2017, Aarhus 2017 and Dance
House Lemesos.

Πληροφορίες / Information: dongnu.dk & pafos2017.eu

Φωτογραφία / Photo: Christofer Brekne

Ιούνιος / June
10
Flash Dance
Το Flash Dance είναι μια πλατφόρμα που δίνει την ευκαιρία σε καλλιτέχνες των
παραστατικών τεχνών (με βασικό εργαλείο την κίνηση), να μοιραστούν τις ιδέες τους
μπροστά από κοινό μέσα από ένα πλαίσιο όπου η τεχνοτροπία και το στυλ δεν έχουν
σημασία αλλά η χρονική διάρκεια της παράστασης (μέχρι 10’).
Tο Flash Dance διοργανώνεται από την Στέγη Σύγχρoνου Χορού Λεμεσού σε

συνεργασία με το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ στα πλαίσια του
theYard.Residency.17.
Το ανοικτό κάλεσμα θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο του 2017 και απευθύνεται σε νέους και
έμπειρους καλλιτέχνες.

Flash Dance is a platform that offers the opportunity to artists in the fields of performing
arts (with movement as the basic tool) to share their ideas to an audience in a context
where craft and style are not a criterion but duration is (up to 10’).

Flash Dance is organized by Dance House Lemesos in collaboration with the Center of
Performing Arts MITOS as part of theYard.Residency.17.
The call will be announced in March 2017 and it is open to both young and
experienced artists.

Φωτογραφία: Στέλιος Καλλινίκου / Photo: Stelios Kallinikou

Αύγουστος / August

Dying on Stage
Στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού.
Σε συνεργασία με τη Στέγη Σύγχρονου Χορού Λεμεσού.
Μια περφόρμανς-διάλεξη του Χριστόδουλου Παναγιώτου, με τη συμμετοχή του
χορευτή Jean Capeille. Ένας στοχασμός για την αδυναμία σκηνικής αναπαράστασης
του θανάτου.

At Lemesos International Documentary Festival.
In collaboration with Dance House Lemesos.
Taking as starting point Rudolf Nureyev’s 1991 staging of the classical ballet La
Bayadère, choreographed while his health was critically deteriorating, Panayiotou’s
lecture-performance Dying on Stage is a meditation on the impossible theatrical
representation of death. Exploring various literal, metaphorical, and symbolic deaths,
the artist is examining the vicious relationship between the spectator, the actor and the
characters trapped in the action.
Οι ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.
The exact date will be announced soon.

Φωτογραφία / Photo: The Parting Discourse, Performance at Teatro Goldoni, Venice, 2015, Photo by
Aurelien Mole/The Cyprus Pavilion.

Οκτώβριος / October
6-8

8th Open House Festival
Η Στέγη Σύγχρονου Χορού Λεμεσού διοργανώνει για 8η χρονιά το διεθνές φεστιβάλ
χορύ και περφόρμανς Open House. Στο φεστιβάλ έχουν παρουσιαστεί έργα για τους
καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό, δίνοντας την ευκαιρία σε Κύπριους
δημιουργούς να παρουσιάσουν τη δουλεία τους και στο κοινό να έρθει σε επαφή με
έργα της διεθνούς σκηνής.

Dance House Lemesos has been organising the Open House International Festival
since 2010. Choreographers from Cyprus and abroad participate in this festival where

the audience is given the opportunity to experience both local and international works.
Το πρόγραμμα του φεστιβάλ θα ανακοινωθεί τον Μάιο.
The festival's programme will be announced in May.

Φωτογραφία: Στέλιος Καλλινίκου / Photo: Stelios Kallinikou

Δεκέμβρης / December
Performing the New
Παρουσιάσεις έργων από τους φιλοξενούμενους καλλιτέχνες της Στέγης Σύγχρονου
Χορού Λεμεσού (Πρόγραμμα καλλιτεχνικής ανάπτυξης Moving the New 2017).

Presentation of works by the residence artists of Dance House Lemesos (Artistic
programme Moving the New 2017).
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