
Alliance Française Λεμεσού 

1. ΓΑΛΛΟΦΩΝΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ  

 Η Alliance Française Λεμεσού σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ, διοργανώνει Γαλλοφωνο Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου για τρείς μέρες απο τη Δευτέρα 2 έως και την Πέμπτη 5 Μαρτίου.  Κατά τη διάρκεια 
αυτών των τεσσάρων ημερών θα προβάλλεται μια ταινία κάθε βράδυ.  Τα εγκαίνια του φεστιβάλ θα 
πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 2 Μαρτίου. Θα ακολουθήσει κοκτέιλ.   ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ  !!! 

 Place: TEPAK University (Building Andreas Themistokleous / Amphitheatre Pefkios Georgiades) 

Πρόγραμμα: 

Δευτέρα 2 Μαρτίου (8.00μμ): "Block 12" (Cyprus) 
Τρίτη 3 Μαρτίου (8.00μμ): "Tango libre" (Belgium) 
Τετάρτι 4 Μαρτίου (8.00μμ): "Petites vacances à Knokke-le-Zoute" (Switzerland) 
Πέμπτη 5 Μαρτίου (8.00μμ): "9 mois ferme" (France) 

2.  ΕΚΘΕΣΗ "Cartooning for Peace" 

Date : απο τις 20 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου 
Place: TEPAK University 

Έκθεση αφίσας με θέμα “Design for Peace-Σχεδιάζοντας για την Ειρήνη”, με αφορμή την νομαδική 
έκθεση του καταξιωμένου σκιτσογράφου Plantu.    http://www.cartooningforpeace.org/en 

Date (2) : Παρασκευή 20 Μαρτίου 
Opening Cocktail with the participation of various Cypriot cartoonists.  

A call has been launched by the Department of Multimedia and Graphic Arts of TEPAK : « Με την παρούσα 
επιστολή επιθυμούμε να σας προσκαλέσουμε σε ομαδική έκθεση αφίσας με θέμα “Design for Peace-
Σχεδιάζοντας για την Ειρήνη”, με αφορμή την νομαδική έκθεση του καταξιωμένου σκιτσογράφου Plantu* η 
οποία θα αποτελείται από 10 banners (2mx1m) με δείγματα της δημιουργικής του εργασίας και θέμα 
“Cartooning for Peace”. Η παράλληλη έκθεση αφίσας στην οποία καλείστε να συμμετάσχετε θα αποτελείται 
από ποικιλία τεχνοτροπιών και δεν υπάρχει περιορισμός στη σχεδιαστική προσέγγιση. Η συνδυασμένη 
έκθεση θα διεξαχθεί στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσκαλώντας 15 σχεδιαστές, σε συνεργασία 
με την Alliance Francaise και το ερευνητικό εργαστήριο Σημειωτικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Τμήματος 
Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ από 20 Μαρτίου έως 6 Απριλίου 2015. » 

3. ΤΟΥΡΝΟΥΑ Pétanque 

Date : Κυριακή 22 Μαρτίου 

Η Alliance Française Λεμεσού φέρνει κοντά σας το λατρεμένο εθνικό άθλημα διοργανώνοντας 
τακτικά τουρνουά Pétanque για όλους. Είτε απλοί αματέρ είτε εξπέρ της Pétanque ελάτε να παίξετε 
μαζί μας.  Την Κυριακή 22 Μαρτίου, ραντεβού στην Αγιας Παρασκευης στις 11.00 π.μ. για το έκτο 
τουρνουά Pétanque. 

Πρόγραμμα: Petanque και Barbecue 

4. ΒΡΑΔΙΑ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ με Ζωντανή μουσική 

Date : Σάββατο 29 Μαρτίου 
Place : VinArte Wine Bar (Limassol) 

http://www.cartooningforpeace.org/en

