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φτουκαιβγαινω
Στο πλαίσιο του Active Paphos, του
μεγαλύτερου καθιερωμένου ετήσιου
αθλητικού γεγονότος φιλανθρωπικού χαρακτήρα, που διοργανώνεται
σε συνεργασία με το Paphos Thai
Boxing Fight Club του Κύπριου
πρωταθλητή Χρήστου Νικολάου και
το Cybex Gym, δίνεται η ευκαιρία
στο κοινό που αγαπά τις πολεμικές
τέχνες να απολαύσει ένα υπερθέαμα τεχνικής κατάρτισης και μια
εμπειρία που ανεβάζει την αδρεναλίνη στα ύψη. Το «Summer
Knockouts» είναι ένα διεθνές
αθλητικό γεγονός με αγώνες Muay
Thai και MMA (Mixed Martial Arts),
που διοργανώνεται υπό την αιγίδα
της Παγκύπριας Ομοσπονδίας
Παραδοσιακού Muay Thai. Το όλο
θέαμα ή μάλλον υπερθέαμα, θα λάβει χώρα στις 13 Ιουλίου, στις 21.00.
Οι «μάχες» θα γίνουν με φόντο τη
δημοτική παραλία Ατλαντίδα στη
Γεροσκήπου. Ό,τι πρέπει δηλαδή
για ανεπανάληπτες φωτογραφίες.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται
προς υποστήριξη του ιδρύματος
Κιβωτός, πέραν του ότι μας θυμίζει
πως πρέπει να σηκωθούμε από τον
καναπέ και να φροντίσουμε για την
άσκησή μας. Πληροφορίες www.
paphosthaiboxingfightclub.com,
info@paphosthaiboxingfightclub.
com. Α.Α.

Αυτή την Κυριακή, 14 Ιουλίου ο
γνωστός και αγαπητός DJ Gareth
Emery, επιστρέφει στο «Guaba
beach bar» στη Λεμεσό, για να
βάλει φωτιά στα decks (10.0021.00). Ο Βρετανός παραγωγός
της ηλεκτρονικής μουσικής μετά
τα singles του «Tokyo» και «The
Saga», που έγιναν επιτυχία,
επέστρεψε κυκλοφορώντας μόλις
πρόσφατα, το Μάρτιο, το single
«Meet her in Miami». Εάν ακούγοντάς το σας θυμίσει τη χορευτική
επιτυχία του 1997 του Da Hool
«Meet her at the love parade», δεν
θα 'ναι παράξενο, μια και βασίζεται
σε αυτό. Όπως ξέρετε ο Gareth από
το 2009 βρίσκεται ανάμεσα στους
τοπ DJs στη λίστα του περιοδικού
«DJ Mag». Αν και σπούδασε πολιτικές επιστήμες και έχει μεγαλώσει παίζοντας κλασικό πιάνο, η

στροφή του προς την
ηλεκτρονική μουσική
φαίνεται του ταίριαξε
γάντι και του άνοιξε ένα δρόμο γεμάτο
επιτυχίες. Για πληροφορίες και κρατήσεις,
τηλ. 96682865 ή μέσω
email στο bookings@
guababeachbar.com.
Είσοδος μόνο σε άτομα
άνω των 18 ετών. Α.Α.

Οι Βάκχες του Ευριπίδη παίρνουν
σειρά στο «17ο Διεθνές Φεστιβάλ
Αρχαίου Ελληνικού Δράματος 2013»
που άρχισε και συνεχίζεται μέχρι τις
31 Ιουλίου. Την παράσταση ανεβάζει η θεατρική ομάδα «Δρόμος με
Δέντρα» από την Ελλάδα, που έχει
συνεργαστεί με επιτυχία μεταξύ
άλλων με το Εθνικό θέατρο, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Stockton
College, το Princeton University κ.ά.
Οι «Βάκχες», οι οποίες ανεβαίνουν
υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της
Μάρθας Φριντζήλα και τη μουσική
του Βασίλη Μαντζούκη, έχουν ως
κεντρικό άξονα τη ζωντανή μουσική
και την εξουσία της πάνω στους ανθρώπους και παρουσιάζονται ως ένα
δυναμικό μουσικό θεραπευτικό δρώμενο από ένα θίασο 30 ηθοποιών και
μουσικών. Μεταξύ άλλων ερμηνεύουν οι Γιώργος Φριντζήλας, Γιώργος
Βουρδαμής και Άντζελα Μπρούσκου.
Οι παραστάσεις θα δοθούν την Τρίτη

Διάδωσέ

το

Στο Κούριο, μια ορχήστρα
15 κορυφαίων μουσικών, από
διάφορα μέρη του κόσμου, που συστάθηκε ειδικά για μια σπάνια συναυλία,
πλαισιώνουν το μαέστρο Χατζηλοΐζου
σ' ένα μαγευτικό μουσικό ταξίδι. Tα έσοδα
του Cyprus Peace Concert 3
που θα παρουσιάσει το «Nuevo Tango»
του Piazzolla, στις 15 Ιουλίου στις 20.30,
θα διατεθούν για τις ανάγκες των
Παιδιών της UNICEF.
Εισιτήρια προπωλούνται στο
www.tickethour.com.cy ή
στο 77777040.

16/7, στο Αρχαίο Ωδείο Πάφου, την
Τετάρτη 17/7 στο Αρχαίο Θέατρο
Κουρίου στη Λεμεσό και την Πέμπτη
18/7, στο Αμφιθέατρο Μακαρίου Γ΄
στη Λευκωσία. Αρχίζουν όλες στις
21.00. Αν θες να πας με ξενόγλωσσα
άτομα, μην ανησυχείς... θα προβάλλονται αγγλικοί υπέρτιτλοι. Για
πληροφορίες: 22674920, 99388160
(Λευκωσία), 97626798 (Πάφο και
Λεμεσό). Α.Α.

Η καρδιά της Παγκοσμίας Ιστιοπλοΐας θα κτυπά κυριολεκτικά στη Λεμεσό αυτές τις ημέρες. 350 αθλητές
από 61 χώρες έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας Νέων (ISAF
Youth Sailing World Championship)
που θα διεξαχθεί στις 13-20 Ιουλίου
σε ολοήμερους αγώνες στη Λεμεσό,
στη θαλάσσια περιοχή του Ιστιοπλοϊκού Κέντρου του ΚΟΑ, στα δημοτικά
όρια του Αγίου Τύχωνα. Η κυπριακή
ομάδα είναι 12μελής και επιλέγηκε
μετά από διαδικασία προκριματικών
αγώνων. Αποτελείται από τους Τζόζεφ Ηροδότου, Ελένη Κυριακίδου,
Χάρη Παπάζογλου, Ορέστη Γερμανό,
Γιάννη Βυρίδη, Ιωάννα Αβρααμίδου,
Ραφαήλ Θεοχάρους, Μιχάλη Παναγιώτου, Τατιάνα Αυγουστή, Άννα
Κωνσταντίνου, Ονησίφορο Νεοφύτου και Σωτήρη Φανάρη. Περιττό
να πούμε ότι στο πλευρό τους θα
έχουν το χρυσό μας Ολυμπιονίκη
Παύλο Κοντίδη. Στις κατηγορίες
των σκαφών 29er και SL16, πρώτη
φορά συμμετέχουμε σε διοργάνωση
ως Κύπρος, ενώ στην κατηγορία
420, οι Κύπριοι ιστιοπλόοι χρησιμοποιούν τα σκάφη 470. Οι νεαροί
Κύπριοι ιστιοπλόοι, αισθάνονται

ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που
τους δίνεται η ευκαιρία της
συμμετοχής σε μια διοργάνωση
τέτοιου εύρους και εμείς τους
ευχόμαστε κάθε επιτυχία! Να
μην παραλείψουμε επίσης να
αναφέρουμε ότι το event θα
«ανοίξει» με τα τραγούδια
της η Κύπρια σοπράνο που
έγινε γνωστή από τη συμμετοχή της στο «Βρετανία
έχεις ταλέντο», Αλίκη Χρυσοχού
(14/7). Πληροφορίες:
www.isafyouthworlds.com.

Την ξέρεις την αμμώδη παραλία!
Είναι η δημοφιλής ακτή «Μαϊάμι», στην καρδιά της Λεμεσού.
Ίσως τη γνωρίζεις και ως παραλία
Goody's. Εκτός από όλα τα άλλα
που σου προσφέρει καθημερινά,
όπως χαλάρωση και θαλάσσια

σπορ, τώρα ετοιμάζεται να σε
υποδεχθεί με ένα τρελό πάρτι. Το
Rock Beach Party, περιμένει
νέους και νέες για 7η συνεχή
χρονιά, για να τους παρασύρει
σε ασταμάτητο χορό, τραγούδι
και διασκέδαση. Επί σκηνής θα
βρεθούν τα συγκροτήματα Minus
One, Prospectus, Λωποδύτες
και Buenos Dias, ενώ μαζί τους
θα βρίσκονται και οι DJs Σώσης
Θεοδοσίου και Φάνης Κρίγκος,
ώστε να μη μένει καμία ώρα κενή
όσο τα συγκροτήματα θα παίρνουν
τις θέσεις τους. Η είσοδος είναι
δωρεάν, όπως φυσικά και τα
μπιρόνια. Το μόνο που έχεις να
κάνεις είναι να πάρεις το μαγιό
σου και την καλή σου διάθεση. Το
πάρτι αρχίζει απόψε Παρασκευή
12/7 στις 19.00 και θα τελειώσει
μόνο όταν αρχίσει ο ήλιος να
«φιλά» το κύμα! Α.Α.

Την Τετάρτη 17 Ιουλίου διοργανώνεται ένα από τα μεγαλύτερα καλλιτεχνικά φεστιβάλ του καλοκαιριού, το
«Inside Out Festival», το οποίο
θα φιλοξενηθεί στη Διαχρονική
Μουσική Σκηνή και το Flea Market,
στη Λευκωσία (16.00-02.00, συμβολική είσοδος €5, πληρ. 99375552,
99783455). Η επικειμένη εκδήλωση
διοργανώνεται με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του «Race to Rice - A
Cyprus Inside Out Project», που
θα γίνει, συμβολικά, την Παγκόσμια
Ημέρα Ειρήνης, 21 Σεπτεμβρίου
2013 και θα είναι επηρεασμένη από
την οικονομική κρίση και τον αγώνα
για επανεκκίνηση της οικονομίας
μας. Για να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, να πούμε ότι το
«Race to Rice-A Cyprus Inside Out
Project» ξεκίνησε πέρσι ο νικητής
του TED Prize 2011, ο οποίος γύρισε
τον κόσμο προσκαλώντας ανθρώπους να στείλουν ένα φωτογραφικό
πορτρέτο μαζί με ένα μήνυμα, για
κάτι που επιθυμούν να αλλάξουν,
ξεκινώντας την παγκόσμια δράση
«Be The Change». Τα πορτρέτα αυτά
αναρτήθηκαν σε όλο τον κόσμο την
Παγκόσμια Μέρα Ειρήνης 2012, και
σε αυτό το μεγάλο γεγονός συμμετείχε για πρώτη φορά η Κύπρος με
την κυπριακή ομάδα «Inside Out»
αναρτώντας πορτρέτα σε διάφορα
σημεία της ελεύθερης Κύπρου.
Mετά την επιτυχία της περσινής μας
δράσης, η κυπριακή ομάδα «Inside
Out» αποφάσισε να οργανώσει μια
εκδήλωση παρόμοιας φύσης με
τίτλο «Race to Rise». Στην επικείμενη εκδήλωση μπορείτε να δείτε
από κοντά περισσότερους από 120
καλλιτέχνες από όλες τις κατηγορίες,
από 10 μουσικά σχήματα και θέατρο,
μέχρι fashion show, φωτογραφία,
χορό και χειροτεχνίες, που θα λάβουν
μέρος, με σκοπό να σας διασκεδάσουν και να περάσουμε μια αξέχαστη
εμπειρία. Μ.Α.

