
Ωραιόκαστρο, 11.08.2020

"Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2020" στην Δ.Κ.
Πενταλόφου με Θέατρο Σκιών και λαϊκή μουσική 

Αγαπημένοι  και  καταξιωμένοι  καλλιτέχνες  συμμετέχουν
στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που ο δήμος Ωραιοκάστρου
και η αντιδημαρχία Πολιτισμού διοργανώνουν για πρώτη
φορά φέτος στην καρδιά του καλοκαιριού, μετατρέποντας
το "Πολιτιστικό Φθινόπωρο" σε "Πολιτιστικό Καλοκαίρι".

Για  τις  16 Αυγούστου 2020 το πρόγραμμα εκδηλώσεων
μετατρέπεται  μετά  τον  αιφνίδιο  θάνατο  του  Αγάθωνα
Ιακωβίδη. Το Θέατρο Σκιών Οδυσσέα Κανλή, το μουσικό
σχήμα  "Ήξεις  Αφήξεις"  και  οι  λαϊκοί  τραγουδιστές
Κώστας  Παζαρούλας,  Σοφία  Βουλγαρίδου,  Φωτεινή
Αναστασιάδου  και  Γιάννης  Χωρινός  υπόσχονται  να
χαρίσουν στο κοινό μια βραδιά γεμάτη από μουσική.

Η  συναυλία  θα  πραγματοποιηθεί  στο  Δημοτικό
Σχολείου  Πενταλόφου  του  Δήμου  Ωραιοκάστρου.
Λόγω  των  μέτρων  για  την  προστασία  από  την
πανδημία  Covid-19  η  ΕΙΣΟΔΟΣ  ΘΑ  ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ
ΜΟΝΟ  ΜΕ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΕΙΝΑΙ  ΔΩΡΕΑΝ  .   Οι
πολίτες  μπορούν  να  προμηθεύονται  τις
προσκλήσεις από την Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020,
μέχρι  την  εξάντλησή  τους  από  τα  Γραφεία  της
Δημοτικής  Κοινότητας  Πενταλόφου,  καθώς επίσης
και από το Δημαρχείο Ωραιοκάστρου.

"Μετά την επιτυχία της συναυλίας - αφιέρωμα στον Μίκη
Θεοδωράκη στο θέατρο Τσούκες,  οι  δημότες μας,  αλλά
και  επισκέπτες  του  Δήμου  Ωραιοκάστρου  έχουν  την
ευκαιρία  να  απολαύσουν  στην  Κοινότητα  Πενταλόφου



λαϊκούς τραγουδιστές με το μουσικό σχήμα Ήξεις Αφήξεις
και το Θέατρο Σκιών Οδυσσέα Κανλή. Φέτος μετατρέψαμε
το  πολιτιστικό  φθινόπωρο  σε  πολιτιστικό  καλοκαίρι  με
αγαπημένους  και  δημοφιλείς  καλλιτέχνες  και  με  ένα
πρόγραμμα εκδηλώσεων που απευθύνεται σε μικρούς και
μεγάλους. Λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες υπό
τις  οποίες  πραγματοποιούμε  αυτήν  την  πολιτιστική
διοργάνωση λόγω της  πανδημίας  του  Covid-19,  πήραμε
όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, ώστε να διαφυλάξουμε την
υγεία όλων", τονίζει ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής
Τσακίρης.

Λίγα λόγια για την συναυλία

Το μουσικό σχήμα "Ήξεις Αφήξεις" δίνει την ευκαιρία στο
κοινό να γνωρίσει το Θέατρο Σκιών από μια άλλη όψη!
Πινελιές  λαϊκό  -  ρεμπέτικων  ακουσμάτων  ανάμεσα  σε
σκετς γνωστών ιστοριών του Καραγκιόζη ταξιδεύουν στο
χρόνο! 

Το  σκηνικό  πλαισιώνουν  λαϊκοί  τραγουδιστές  που  θα
τραγουδήσουν αγαπημένα και γνωστά λαϊκά τραγούδια. 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Κυριακή, 16 Αυγούστου 2020

ΤΟΠΟΣ: Δημοτικό Σχολείο Πενταλόφου

ΩΡΑ: 20.00

ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διευκρινίζεται ότι λόγω των μέτρων
που ισχύουν για την προστασία από τον κορωνοϊό

Covid  -19 στις συναυλίες θα ισχύσει μειωμένη  
πληρότητα


