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ME ΑΓΡΙΕΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΙΣ 

Κατ' αρχήν προσδεθείτε... Αυτή n παρέα έχει άγριες διαθέσεις. Ξεκινούν µε µπόλικη 
τρέλα... Προσθέτουν µια γερή δόση «κάθαρσης». Ερωτεύονται, επαναστατούν, 
ξεσηκώνονται και ξεσηκώνουν/Εχουν σκοπό να σας παρασύρουν σε νέες µουσικές., 
περιπέτειες. Η Μαρία Θεοδότου, ο Άγγελος Αυγουστή, n Χριστίνα Νικηφόρου, π 
Νιόβη Χαραλάµπους και ο Χρίστος Νικολάου συναντούν επί σκηνής τους Παπιγιόν, 
σε ένα ανατρεπτικό και εκρηκτικό live το οποίο θα ανεβαίνει κάθε Παρασκευή και 
Σάββατο στη Μουσική Σκηνή Red. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 
22767711, Παρασκευή και Σάββατο (Έναρξη 11 Μαΐου). Μουσική Σκηνή RED, 
∆ιονύσου 15 Πλατεία Παλιού ∆ηµαρχείουΛευκωσία. Είσοδος: €8 
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Ογδόντα συνταγές που θα δώσουν γεύση στη ζωή κυκλοφορεί ο Αντικαρκινικός Σύνδεσµος Κύπρου, το οποίο 
εκδόθηκε µε τη χορηγία τηςΤράπεζας Κύπρου, στα πλαίσια της στήριξης που παρέχει στον Αντικαρκινικό 
Σύνδεσµο Κύπρου τα τελευταία 14 χρόνια. Πρόκειται για συνταγές σι οποίες είναι γραµµένες από µη επαγγελµατίες 

µαγείρους, από φίλες και φίλους, από γνωστές και γνωστούς µας. Η µαγειρική µε την ονοµασία «80 
συνταγές που δίνουν γεύση στη ζωή» πωλείται προς €20 και όλα τα έσοδα θα διατεθούν για να στηρίξουντις 
υπηρεσίες του Αντικαρκινικού Συνδέσµου Κύπρου. Για πληροφορίες στα τηλέφωνα: 22446222, 2372990, 
24654921,26947923,2373110 
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.BEES ΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» 
Η διάσηµη ζωγραφική σύνθεση του Αδαµάντιου ∆ιαµαντή Ο κόσµοςτης Κύπρου, βρίσκεται στη Λευκωσία 
και εκτίθεται στο Λεβέντειο ∆ηµοτικό Μουσείο Λευκωσίαςέωςτην Κυριακή 6 Οκτωβρίου. Ο πίνακας 
έφθασε στην Κύπρο µετά από απόφαση του Τελλόγλειου Ιδρύµατος στο πλαίσιο συµφωνίαςτου µε το 
Ίδρυµα A. Γ. Λεβέντη γι' ανταλλαγές εκθέσεων, έργων τέχνης, εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραµµάτων 

µε την Πινακοθήκη A. Γ. Λεβέντη και το Λεβέντειο ∆ηµοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Η έκθεση είναι 
ανοικτή κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Πέµπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. 10:00-16:30. Πληρ.: 22661475 

Σ ΝΥΧΤΕΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ. 
... Απάτη Συµφωνική Ορχήστρα Κύπρου µε τα έργα A. Ορφανίδη: Ανεράδα, συµφωνικό ποίηµα για πιάνο και 
ορχήστρα M. de Falla: Noches en los jardines de Espapa (Νύχτες στους κήπους της Ισπανίας, εκδ. 1926), F. 
Mendelssohn: Συµφωνία ap. 4, έργο 90 σε Λα µείζονα (Ιταλική), Μαέστρος: Σάρα Ιωαννίδου, Σολίστ:'Ελενα 
Μουζάλα (πιάνο). Πέµπτη 23 Μαΐου, στις 20.30, στο ∆ηµοτικό θέατρο Στροβόλου. Είσοδος: €12 και €7 
(νέοι 18-26 ετών και συνταξιούχοι). ∆ωρεάν είσοδος σε παιδιά και µαθητές κάτω των 18 ετών. Για ηληροφορίες: 

223130" C 

SAV1N0 LIVE 
WSSBSEBBMEBi 

Π άλλη µια φορά οι The Scordions θα εµφανιστούν ζωντανά στη σκηνή του Savino στη Λάρνακα. 

Περάστε µία βραδιά µε τους αγαπηµένους σας καλλιτέχνες µε την έντεχνη ροκ µουσική τους. Για 
κρατήσεις: 99860304,99426011 

1 Συνεχίζονται µε επιτυχία οι παραστάσειςτης κωµωδίας «Ράους-Ουσταπό εδώ» στο θέατρο'Ενα. 
Πρόκειται για κωµωδία των Ρέππα Παπαθανασίου ,η οποία ανέβηκε στην Αθήνα πριν δύο χρόνια για 
δύο συνεχόµενες σεζόν. Οι θεότρελες καταστάσεις στις οποίες οι συγγραφείςταλαιπωρούντουςοκτώ 
τουςήρωεςαυτή τη φορά, δε θα µπορούσε να είναι πιο επίκαιρες για την Κύπρο αυτές τις ηµέρες. Την 
παράσταση σκηνοθετείο ΑνδρέαςΑραούζος. Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 20.30, 
Λευκωσία. Λεµεσός από 28 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου στη B'∆ηµοτική αγορά. Εισιτήρια: €15 και €12. To έργο είναι ακατάλληλο για 
παιδιά κάτω των 12 ετών. Για κρατήσεις: 22348203,96458399 
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Πρεµιέρα θα πραγµατοποιήσει το Σάββατο 25 Μαΐου (στις 20.30. Σατιρικό θέατρο) n κυπριακή επίκαιρη 
σατιρική κωµωδία του Βασίλη Κωνσταντίνου µε τον τίτλο Τρόικα; Βάρτου.. .ρίγανη!, σε σκηνοθεσία Στέλιου 
Καυκαρίδη. Πρόκειται για µία παράσταση που αναφέρεται στη σηµερινή εποχή µετά την κάθοδο τηςΤρόικας 
και του «κουρέµατος» σε κάποιο χωριό της Κύπρου. Παραστάσειςθα δοθούν εκτόςαπότπ Λευκωσία και 
σε όλες τις πόλεις και κοινότητες της Κύπρου. Για πληροφορίες και διευθετήσεις παραστάσεων: 22312940, 
22421609 και 97877841. 

ΕΚΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
Έκθεση µε καλλιτεχνικές ευαισθησίες 

µε υπέροχα και χειροποίητα 
είδη τέχνης και ^^"^^^Κ-ϋϋΜ 
ιδέες για δώρα 

πραγµατοποιείται j 

στο N αναίτια 
Hotel στη 

Λεµεσό µέχρι την i 
T ∆εκεµβρίου 
(10.00-19.00). Είσοδος ελεύθερη. 

Πληροφορίες: 99492793 

14" ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
«ΟΙΚΟΥ ΨΑΘΑΡΗ» 
Την 14" κατά σειρά δηµοπρασία 

του διοργανώνει ο 
Οίκος Ψαθάρη, µε έργα 
Κυπρίων και Ελλαδιτών 
καλλιτεχνών, στις 30 
Μαΐου (στις 20.00) στο 
ζενοδοχείο Χίλτον στη Λευκωσία. 
Η έκθεση των έργων θα γίνει στην 
αίθουσα Ακάµας. Για δωρεά 
κατάλογο και για γραπτές και τηλεφωνικές 

συµµετοχές αποταθείτε στα 
τηλέφωνα: 003024621109 
ή 003099564131 και στο info® 
psatharis-auctions.com.cy 

ΕΚΘΕΣΗ 
Η πραγµατική αλήθεια 
της Αννας Βαρελλά 
εκτίθεται στηνγκαλερί 
Αποκάλυψη µέχρι τις 
31/5. Με τα έργα 

της n Άννα Βαρελλά 

επιχειρεί να χρωµατίσει 
τα µαύρα σύννεφα που 
έχουν σκεπάσει τη χώρα µας και 
προκαλούν θλίψη.Ώρες Λειτουργίας 

καθηµερινά: 10:30-13:00 & 
16:30-20:00, Σάββατο: 10:3014:00. 

Πληροφορίες 22300150 

ΒΙΒΛΙΟ 
Μέσα από δέκα πολύ δυνατά 
διηγήµατα, n Βικτόρια Χίσλοπ 
επιστρέφει µε το νέο της βιβλίο Ο 
τελευταίος χορός. Η συγγραφέας 
αυτή τη φορά βγάζει τους αναγνώστες 

σεργιάνι στους αθηναϊκούς 
δρόµους αλλά και στις πλατείες των 
ελληνικών χωριών. To βιβλίο κυκλοφορεί 

από τις εκδόσεις ∆ΙΟΠΤΡΑ 

J 

ΜΙΑ ΒΡΑ∆ΙΑ 
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ 
ΣΤΗ ΝΙΚΗ 
Μια ξεχωριστή 
βραδιά για τη Νίκη 
Μαραγκού θα διοργανωθεί 

στις 24/5 
στην Πύλη Αµµοχώστου 

στις 19.30. 
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