Λευκωσία, 12 Απριλίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ‘‘KARŞILAMA /KARSHİLAMAS’’
Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017, 18:00 – 20:00
Σπίτι της Συνεργασίας, (απέναντι από το Λήδρα Πάλας), Λευκωσία

Το Ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο “Leading by Example: Engagement of TC and GC
Business Leaders in Dialogue, Cooperation and Reconciliation” σας προσκαλεί να παρευρεθείτε σε
ειδική προβολή του ντοκιμαντέρ με θέμα ‘Karşılama/Karshilamas’ στο Σπίτι της Συνεργασίας
απέναντι από το Λήδρα Πάλας στην Λευκωσία, την Παρασκευή 21 Απριλίου 2017 και ώρα 18:00.
Το ντοκιμαντέρ ‘Karşılama/Karshilamas’ είναι στην ουσία ένα πολιτιστικό ταξίδι, με έμφαση στην
άυλη πολιτιστική κληρονομιά και ιστορία της Κύπρου και συγκεκριμένα στο γνωστό χορό, μέσα από
το δικοινοτικό έργο “Cypriot Intangible Cultural Heritage” το οποίο υλοποιείται από το FOLK-DER
και το Kontea Heritage Association.

Μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ, οι δημιουργοί του θα βρίσκονται μαζί μας για συζήτηση, ενώ
θα παρουσιάσουν επίσης το βιβλίο τους ‘Knowing Each Other Through Researching Cypriot
Intangible Cultural Heritage’, το οποίο είναι το προϊόν της έρευνάς τους από ταξίδια σε 16 χωριά της
Κύπρου.
Το έργο “Leading by Example” συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του
Προγράμματος «Κυπριακή Κοινωνία των Πολιτών σε Δράση IV", το οποίο υλοποιείται από κοινού
από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό
Επιμελητήριο.
Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί με αγγλικούς υπότιτλους, και η συμμετοχή είναι δωρεάν. Πρόκειται
για ένα ντοκιμαντέρ που πραγματικά αξίζει να το δείτε. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν τη συνημμένη Δήλωση Συμμετοχής και να την αποστείλουν στο ΚΕΒΕ μέχρι την
Πέμπτη 20 Απριλίου 2017 το αργότερο, φ/δι κας Γεωργίας Βενιζέλου: gvenizelou@ccci.org.cy τηλ.:
22889735.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω του ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες, θα τηρηθεί
αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
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Ενδιαφέρομαι να παρευρεθώ στην προβολή του Ντοκιμαντέρ

‘‘KARŞILAMA /KARSHİLAMAS’’
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1. ____________________________________________
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Ημερομηνία: ------------------------------------

Υπογραφή: --------------------------------------------------

Παρακαλώ συμπληρώστε και αποστείλετε τη δήλωση συμμετοχής,
email: gvenizelou@ccci.org.cy μέχρι την Πέμπτη 20 Απριλίου 2017
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