
Πρόγραμμα δραστηριοτήτων Καλοκαίρι/Φθινόπωρο  
Στέγη Σύγχρονου Χορού Λεμεσού 

 
 
 

Mαθήματα Ιουνίου και Ιουλίου 
 

Τρίτη & Παρασκευή 09:00-10:30  
μαθήματα σύγχρονου χορού με το Χάμιλτον Μοντέιρο 

 
Δευτέρα & Πέμπτη 08:30-09:30 

Stretch it (μαθήματα βασισμένα σε διάφορες τεχνικές που έχουν ως στόχο τη μυική 
τόνωση, την ελαστικότητα / ευλυγισία και τη σκελετική ευθυγράμμιση) με τη Julia 

Brendle. Για όλα τα επίπεδα και ηλικίες. 
  
 
 

Δραστηριότητες Ιουλίου 
 

One Day Express Lab Δύο άτομα από διαφορετικές επιστημονικές ή/και 
καλλιτεχνικές ειδικότητες συναντούνται για μια και μόνο μέρα με σκοπό να 
ερευνήσουν ένα θέμα της επιλογής τους. Ελάτε να παρακολουθήσετε τα 

αποτελέσματα της συνάντησης αυτής και να ζήσετε την εμπειρία 
09/07/2016 στις 20:30 
Είσοδος ελεύθερη 

 
 

Choreocut  Σειρά διαλέξεων από φιλοξενούμενους/προσκεκλημένους χορογράφους 
οι οποίοι παρουσιάζουν την έρευνά τους και τη χορογραφική τους δουλειά. Μετά από 

κάθε διάλεξη θα ακολουθεί ανοικτή συζήτηση. 
20/07/2016 Χοροθέατρο Ομάδα Πέντε στις 20:30 

Είσοδος ελεύθερη 
 
 

Moving the New 
First Look 

23/07/2016 στις 18:00 
  
 

Video Nights  Προβολές ταινιών. H κάθε ταινία έχει επιλεγεί και από διαφορετικό 
καλλιτέχνη. 

31/07/2016 στις 20:30. Επιλογή ταινίας: Αθηνά Κάσιου 
Είσοδος ελεύθερη. 

 
 
 
 
 
 
 



Mαθήματα Σεπτεμβρίου 
 

Τρίτη & Παρασκευή 09:00-10:30  
μαθήματα σύγχρονου χορού  

 
Τετάρτη 18:30-20:00  

Wednesday Dance/μαθήματα αυτοσχεδιασμού με τη Χλόη Μελίδου 
 

Δευτέρα & Πέμπτη 08:30-09:30 
Stretch it (μαθήματα βασισμένα σε διάφορες τεχνικές που έχουν ως στόχο τη μυική 

τόνωση, την ελαστικότητα / ευλυγισία και τη σκελετική ευθυγράμμιση) με τον 
Παναγιώτη Τοφή. Για όλα τα επίπεδα και ηλικίες. 

  
 
 

Mαθήματα Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 
 

Τρίτη & Παρασκευή 09:00-10:30  
μαθήματα σύγχρονου χορού  

 
Τετάρτη 18:30-20:00  

Wednesday Dance/μαθήματα αυτοσχεδιασμού με την Αριάνα Μαρκουλίδου 
 

Δευτέρα & Πέμπτη 08:30-09:30 
Stretch it (μαθήματα βασισμένα σε διάφορες τεχνικές που έχουν ως στόχο τη μυική 

τόνωση, την ελαστικότητα / ευλυγισία και τη σκελετική ευθυγράμμιση) με τον 
Παναγιώτη Τοφή. Για όλα τα επίπεδα και ηλικίες. 

  
 

 
Δραστηριότητες Σεπτεμβρίου/Οκτωβρίου/Νοεμβρίου 

 
One Day Express Lab Δύο άτομα από διαφορετικές επιστημονικές ή/και 

καλλιτεχνικές ειδικότητες συναντούνται για μια και μόνο μέρα με σκοπό να 
ερευνήσουν ένα θέμα της επιλογής τους. Ελάτε να παρακολουθήσετε τα 

αποτελέσματα της συνάντησης αυτής και να ζήσετε την εμπειρία 
03/09/2016 και 05/11/2016 στις 20:30 

Είσοδος ελεύθερη 
 
 

Choreocut  Σειρά διαλέξεων από φιλοξενούμενους/προσκεκλημένους χορογράφους 
οι οποίοι παρουσιάζουν την έρευνά τους και τη χορογραφική τους δουλειά. Μετά από 

κάθε διάλεξη θα ακολουθεί ανοικτή συζήτηση. 
                                     07/09/2016 Έλενα Αντωνίου στις 20:30 

02/11/2016 Ασώματες Δυνάμεις Ομάδα Χορού Μάχη  
                                 Δημητριάδου Lindahl 

    Είσοδος ελεύθερη 
 
 
 



Moving the New 
Second Look 

08/10/2016 στις 18:00 
 
  

Video Nights  Προβολές ταινιών. H κάθε ταινία έχει επιλεγεί και από διαφορετικό 
καλλιτέχνη. 

25/09/2016 Επιλογή ταινίας: Μάριος Κωνσταντίνου στις 20:30 
27/11/2016 Επιλογή ταινίας: Στέλιος Καλλινίκου στις 20:30.  

Είσοδος ελεύθερη.  
 
 

7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ OPEN HOUSE  
7-9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016  

 

 


