ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ
Το Δημοτικό Κέντρο Χορού παρουσιάζει και φέτος ένα δημιουργικό Καλοκαιρινό Εργαστήρι
με τη συμμετοχή καλλιτεχνών από την Κύπρο και το εξωτερικό, υπό την καλλιτεχνική
διεύθυνση του Λάμπρου Λάμπρου.
Το Εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί από τις 25-30 Ιουλίου περιλαμβάνει μαθήματα
Μπαλέτου, Σύγχρονου Χορού, Αυτοσχεδιασμού και άλλα, ενώ χωρίζεται σε τρία τμήματα:

Επίπεδο 1: παιδιά 8-11 χρονών
Επίπεδο 2: παιδιά 12-15 χρονών
Επίπεδο 3: παιδιά 16+ χρονών (η γνώση μπαλέτου και σύγχρονου χορού είναι απαραίτητη)

Δάσκαλοι:

Jason Mabana (Βέλγιο)
Πάνος Μαλακτός (Κύπρος)
Rachael Peters (ΗΒ/Κύπρος)

Βοήθεια:

Έλενα Γαβριήλ (Κύπρος )

Κόστος Συμμετοχής:

Επίπεδο 1 - €50 (5 μέρες)
Επίπεδο 2 - €55 (6 μέρες)
Επίπεδο 2 - €60 (6 μέρες)

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΠΟΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 1 & 2. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΠΑΝΟ ΜΑΛΑΚΤΟ ΣΤΟ panosmalactos@gmail.com ή με τις
Πολιτιστικές Υπηρεσίες στο culturaldep@limassolmunicipal.com.cy

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ….ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ…
Αν βρεθείτε στο Royal Danish Theatre στην Κοπεγχάγη την 1η Αυγούστου και θελήσετε να δείτε μερικές από τις πιο
ταλαντούχες και ανερχόμενες χορεύτριες της Ευρώπης, τότε θα γνωρίσετε την Abby Mattox, την Άννα Μαρία
Παπαϊακώβου και την Ιωάννα Μελανθίου – τις τρεις φοιτήτριες και αποφοίτους του Δημοτικού Κέντρου Χορού του
Δήμου Λεμεσού, οι οποίες κέρδισαν επάξια μια θέση για τα Θερινά Εντατικά Μαθήματα της σχολής Royal Danish
Ballet School στη Δανία, υπό τη διεύθυνση του Alexander Staeger, ο οποίος έλαβε μέρος δύο φορές στις χορευτικές
παραστάσεις του Κέντρου μας στη Λεμεσό.
Όσοι από εσάς βρεθείτε στο Λονδίνο στις 5 Ιουλίου και επιθυμείτε να δείτε νέα και φρέσκα πρόσωπα να κοσμούν τη
σκηνή, τότε σίγουρα θα δείτε την Abby Mattox, η οποία από το Μάρτιο έγινε δεκτή στο The New English Ballet
Theatre στο Λονδίνο.
Και τέλος, εάν είστε μακριά από τον καύσωνα της νότιας Ευρώπης και σχεδιάζετε ένα ταξίδι στη Σουηδία, μην
παραλείψετε να επισκεφθείτε τη σχολή School of the Royal Swedish Ballet στη Στοκχόλμη. Εκεί θα συναντήσετε
τόσο την Abby Mattox, όσο και την Άννα-Μαρία Παπαϊακώβου, οι οποίες έχουν επιλεγεί μεταξύ πολλών
ταλαντούχων κοριτσιών για να περάσουν ένα χρόνο στις εγκαταστάσεις της σχολής με υποτροφία ως συνέχεια της
εκπαίδευσής τους!
Εννοείται βέβαια ότι στις 5 Ιουλίου δεν πρέπει να λείψετε από το Ριάλτο, για να χαρείτε ΟΛΟ το ταλέντο που έχει να
αναδείξει η Κύπρος κατά τη χορευτική παράσταση του Δημοτικού Κέντρου Χορού της Λεμεσού (LMDC) από πολλές
οπτικές γωνίες, όπως προδίδει και το λογοπαίγνιο που εμπίπτει από το όνομα της παράστασης MOVE..meant. Η
παράσταση περιλαμβάνει νέες χορογραφίες από τους Σαμάνθα Μωυσή και Πάνο Μαλακτό (πρώην μαθητής του
Κέντρου μας που τώρα φοιτά στη σχολή Rambert School of Ballet and Contemporary Dance), όπως και ένα σύντομο
κομμάτι από τον Ισραηλινό χορογράφο Barak Marshal και ένα πολύ ιδιαίτερο ντουέτο με χορευτές μιας από τις πιο
σημαντικές Ομάδες Μπαλέτου στην Ευρώπη, για να γιορτάσουμε το 9ο έτος λειτουργίας του Κέντρου Χορού με το
Λάμπρο Λάμπρου στο πηδάλιό του!
Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΧΕΙ ΤΑΛΕΝΤΟ…!!!

ΩΣ ΕΙΔΗΣΗ
10 Αυγούστου 2012

ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ
Τo ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ θα πραγματοποιήσει ακροάσεις για τη χρονιά
2012‐13 με τη μορφή ανοικτών μαθημάτων. Αυτά θα διεξαχθούν στο Κέντρο την περίοδο 27‐
31 Αυγούστου με σκοπό την αξιολόγηση της ικανότητας και των επιπέδων των
ενδιαφερόμενων σπουδαστών.
Όλα τα κορίτσια πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 χρονών και να έχουν ήδη περάσει με
επιτυχία το Grade 4 του Royal Academy Examination ή άλλου ισοδύναμου εξεταστικού
συστήματος.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται καθημερινά (απογεύματα) και συμπεριλαμβάνουν τεχνική
του κλασικού μπαλέτου, point work (άρση στις μύτες των ποδιών), κλασικό ρεπερτόριο,
βασική θεωρία για την ιστορία του χορού, σύγχρονος χορός.
Τα κανονικά μαθήματα ξεκινούν στις 3 Σεπτεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 24745919 (μόνο πρωινές ώρες) ή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: Lambros.56@hotmail.co.uk.

