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Greek Beach 
Festival

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
ΜΙΜΗΣ ΝΤΕΝΙΣΗ 
Η Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης της Μιμής 
Ντενίση «Central Stage» θα παραδίδει μαθήματα 
από φέτος και στην Κύπρο. Η Μιμή Ντενίση με 
μία ομάδα σημαντικών ανθρώπων της τέχνης θα 
καταρτίσουν ένα πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει 
υποκριτική θεάτρου-κινηματογράφου, σκηνο-
θεσία θεάτρου, μιούζικαλ, χορό και τραγούδι. 
Θα δημιουργηθούν τμήματα για άτομα που 
ενδιαφέρονται να γίνουν ηθοποιοί και part 
time τμήματα για όσους ενδιαφέρονται να 
επεκτείνουν τα ενδιαφέροντά τους και τις γνώ-
σεις τους στον τομέα της τέχνης. Τα μαθήματα 
θα γίνονται στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να περάσουν από 
ακρόαση τη Δευτέρα, 3/9, στις 17.00 και την 
Παρασκευή, 21/9, στις 17.00. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Μαρία 
Κονή, τηλ. 22841557, www.unic.ac.cy και στο 
www.denissiartschool.gr, τηλ. +302108660890, 
Νατάσα Μπαρμπουνάκη,  Άννα Μαρία Μπούτνιοκ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΚΥΠΡΙΑ 
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κύπρια, ένας θεσμός ο 
οποίος ήδη έχει διανύσει δύο δεκαετίες ζωής, 
φέτος θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 30ής Αυγού-
στου και 20ής Οκτωβρίου. Όπως και σε όλες τις 
προηγούμενες χρονιές της διοργάνωσής τους, 
έτσι και στα Κύπρια 2012 θα φιλοξενηθούν 
υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικές προτάσεις από το 
χώρο της μουσικής, του χορού και του θεάτρου, 
οι οποίες θα παρουσιαστούν σε όλες τις μεγάλες 
πόλεις της ελεύθερης Κύπρου. Φέτος, το Φεστι-
βάλ αποτελεί ουσιαστικό μέρος των εκδηλώσε-
ων για την Κυπριακή Προεδρία τού συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανοίγει τις πύλες 
του προς το κοινό την 30ή Αυγούστου με συ-
ναυλία από τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων σε 
συνεργασία με τη «World Youth Choir», που θα 
φέρει τον τίτλο «Προς την Ευρώπη της Ειρήνης», 
στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες, τηλ. 22208400.  

πΑνω  

Madagascar 3  
Σκηνοθεσία: Eric Darnell, Tom McGrath, Conrand 
Vernon / Παίζουν: Ben Stiller, Chris Rock, David 
Schwimmer. 93΄
Αφού πρώτα βρέθηκαν στη Μαδαγασκάρη 
και έπειτα χάθηκαν στην αφρικανική ζού-
γκλα, ο Alex το λιοντάρι, ο Marty η ζέβρα, 
η Gloria o ιπποπόταμος και ο Melman η 
καμηλοπάρδαλη εξακολουθούν να αναζη-
τούν το δρόμο της επιστροφής για το ζωο-
λογικό κήπο της Νέας Υόρκης. Έλα όμως 
τώρα που βρέθηκαν στην Ευρώπη! Η ιστορία 
του Madagascar 3 ξεκινά στο Monte Carlo, 
όπου η παρουσία των αγαπημένων δρα-
πετών προκαλεί πανικό στο τοπικό καζίνο. 
Στη συνέχεια, οργανώνεται εναντίον τους 
μία πανευρωπαϊκή καταδίωξη, την ίδια 
ώρα που μαζί με τους πιγκουίνους ξεκινούν 
ένα περιπετειώδες ταξίδι σε γνωστές πόλεις 
της Ευρώπης, όπως η Ρώμη και το Παρίσι. 
Πρεμιέρα 31/8

The Dark knighT riSeS 
Σκηνοθεσία: Christopher Nolan / Παίζουν: Christian 
Bale, Anne Hathaway, Michael Cane. 145΄
Οκτώ χρόνια μετά, ο Batman επιστρέφει στην 
Gotham City για να ανακαλύψει την αλήθεια σχε-
τικά με τη μυστηριώδη Selina Kyle, αλλά και για 
να σταματήσει τα σχέδια του μυώδη μασκοφόρου 
Bane, ο οποίος θέλει να καταστρέψει την πόλη. 

The Raid: RedempTion 
Σκηνοθεσία: Gareth Evans / Παί-
ζουν: Iko Uwais, Ananda George, Ray 
Sahetapy. 101΄ 
Στην καρδιά της Τζακάρτα υπάρχει 
ένα εγκαταλελειμμένο οίκημα που 
λειτουργεί ως καταφύγιο για τους πιο 
επικίνδυνους δολοφόνους της πόλης. 
Το κτίριο θεωρείται απροσπέλαστο. 
Ωστόσο, μία ειδική ομάδα ελίτ αστυνο-
μικών θα προσπαθήσει να το κατα-
λάβει και να συλλάβει το βαρόνο των 
ναρκωτικών που το διοικεί. 

The expenDableS 2 
Σκηνοθεσία: Simon West / Παίζουν: 
Sylvester Stallone, Jason Statham, Liam 
Hemsworth. 102΄ 
Ο Mr. Church συγκεντρώνει και πάλι 
τους Expendables για μία φαινομενικά 
εύκολη δουλειά. Όταν όμως ένα μέλος 
από την ομάδα χάνει τη ζωή του την 
ώρα της δράσης από το μοχθηρό Jean 
Villain, η ομάδα στρέφεται εναντίον 
του, όχι μόνο για να προστατέψει τον 
κόσμο από ένα όπλο μαζικής κατα-
στροφής, αλλά και για να πάρει εκδί-
κηση για τον άδικο χαμό του. 

ΚΑΤωΤΗΣ
ΣΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

31 Αυγούστου 1997 - 
31 Αυγούστου 2012. 

Δεκαπέντε χρόνια από 
το τραγικό ατύχημα της 
πριγκίπισσας Diana στο 
Παρίσι. Στις αρχές της νέας 
χρονιάς θα προβληθεί η 
ταινία Caught in Flight 
με θέμα τα τελευταία δύο 
χρόνια της ζωής τής πρι-
γκίπισσας, με τη γνωστή 
ηθοποιό Naomi Watts 
στον πρωταγωνιστικό ρόλο. 

Αν βρεθείς στο Αε-
ροδρόμιο Λάρνακας 

θα καταλάβεις ότι κάτι 
έχει αλλάξει. Στο πλαίσιο 
των επίσημων εκδηλώ-
σεων για την Κυπριακή 
Προεδρία του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
το Πολιτιστικό Κέντρο της 
Λαϊκής Τράπεζας συ-
νεργάζεται με τη Hermes 
Airports και παρουσιά-
ζουν μία ομαδική έκθεση 
διαδραστικών έργων με 
τίτλο «Από άφιξη σε ανα-
χώρηση». Συμμετέχουν 
οι: Θεόδουλος Γρηγορίου, 
Κλίτσα Αντωνίου, Δημή-
τρης Αληθεινός, Έλενα 
Πανουκλιά, Βινς Μπρί-
φα και Λιλιάνα Φλερί 
Σολέρ. Take a note: τηλ. 
22718605, μέχρι τις 29 
Δεκεμβρίου. 

Επιστρέφεις στη 
δουλειά, οι διακοπές 

τελείωσαν… θέλεις και 
άλλο για να σε ρίξει; 
Αρχίζουν οι δηλώ-
σεις, της Τρόικας τα 
καμώματα και το 
άγχος του Σεπτεμ-
βρίου, που ό,τι και 
να κάνεις, θα σου 

θυμίζει πάντα την 
έναρξη της σχολικής 

χρονιάς. 

Μία πρωτότυπη παράσταση για παι-
διά, με ηθοποιούς και κούκλες, 
θα ανέβει την πρώτη μέρα του φθινοπώρου. Η παρά-
σταση είναι ένα  κράμα αλληλεπίδρασης, ζωντανής 
μουσικής και τραγουδιών επί σκηνής. Συνδυάζει 
επίσης παντομίμα με ένα είδος κουκλοθέατρου που 
παρεμβαίνει μέσα στην παράσταση, εκπλήσσοντας 
ευχάριστα τους μικρούς θεατές. Πρόκειται για μία εκ-
παιδευτική παράσταση για παιδιά προσχολικής ηλικίας 
και για τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Το Σάββατο 
1η Σεπτεμβρίου, στην Αίθουσα Καστελιώτισσα. Ώρες 
έναρξης: 11.00 η πρωινή παράσταση και 17.00 η 
απογευματινή παράσταση. Για κρατήσεις και πληρο-
φορίες, τηλ. 99358663, 99621669, 22590197 
(περιορισμένος αριθμός θέσεων). 

ΓΕΙΑ ΣΟΥ 
ΘΕΑΤΡΟ

ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ Η ΝΙΚΗ ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ

Σεπτεμβρίου
1η

ΒΙΒΛΙΟ
Διαβάζοντας το «θα είμαι δίπλα σου» δεν 
μπορείς παρά να δώσεις τα εύσημα στη Sinead 
Moriarty αν μη τι άλλο, για ένα πράγμα: τη 
μια στιγμή καταφέρνει να σε κάνει να γελάς 
και την αμέσως επόμενη να δακρύζεις. η 
Moriarty, που μεγάλωσε κυριολεκτικά μέσα 
στα βιβλία, αφού και η μητέρα της είναι συγ-
γραφέας παιδικών βιβλίων, γράφει με γερές 

δόσεις χιούμορ και ευαισθησίας και μέσα από 
το «ελαφρύ» αλλά καλογραμμένο αυτό βιβλίο 
της, σε κάνει για άλλη μια φορά να διερωτη-
θείς τι έχει τελικά τη μεγαλύτερη σημασία: οι 
άνθρωποί μας και η αγάπη τους ή η καριέρα 
και η επιτυχία; ιδανικό ανάγνωσμα παραλίας, 
το «ξεπέταξα» μέσα σε δύο ημέρες. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Την έκθεση 
ζωγραφικής 

των Ειρήνης Φανή και Πηνελόπης Νεοφύτου 
στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών στη 

Λεμεσό. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν 
στις 30/8 στις 19.30 και η έκθεση 

θα διαρκέσει μέχρι και τις 4/9. 
Για πληροφορίες, 
τηλ. 99554557. 

ΜΗ χΑΣΕΙΣ

ΤΗΛ.: k-Cineplex: 77778383, kcineplex.com, Ρίο Λεμεσού: 25871410, Ρίο Πάφου: 26207000, riocinema.com.cy, Cineorasis Πάφου: 26932518

ΣΙνΕΜΑ

πρεμιέρα

GOING
OUT

 ΕΚΔΗΛΩΣΗ - 6/9

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ 
ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος κατά της 
Οστεοπόρωσης και των Μυοσκελετι-
κών Παθήσεων σε συνεργασία με τη 
Διεθνή Οργάνωση Οστεοπόρωσης 
διοργανώνει την Πέμπτη, 6/9, στη 
Δημοσιογραφική Εστία στην Αγλα-
ντζιά, από τις 15.30 μέχρι τις 18.30, 
συνάντηση στρογγυλής τράπεζας 
με θέμα τη Μυοσκελετική Υγεία. Η 
εκδήλωση έχει τεθεί υπό την αιγίδα 
της Κυπριακής Προεδρίας του Συμ-
βουλίου της Ε.Ε. και πραγματοποιείται 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους 
Ενεργούς Γήρανσης 2012. Στην 
εκδήλωση θα δώσουν το «παρών» 
τους εξέχουσες προσωπικότητες και 
επιστήμονες από το εξωτερικό, που 
θα αναφερθούν σε διάφορα θέματα 
σχετικά με την οστεοπόρωση και τις 
μυοσκελετικές παθήσεις. Η συμμετο-
χή στη συνάντηση είναι ελεύθερη και 
σε αυτήν μπορούν να συμμετάσχουν 
άτομα της επιστημονικής και ιατρικής 
κοινότητας του τόπου. Οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή 
επικοινωνώντας με την εταιρεία ΙΜΗ στα 
τηλ. 22505555, 22505523. 

 HAPPENING - 1/9

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Ο Πρίγκιπας Αλέξανδρος και η 
Πριγκίπισσα Αικατερίνη της Σερβίας 
θα είναι τιμώμενοι προσκεκλημένοι 
στη μεγάλη φιλανθρωπική εκδήλωση 
που θα πραγματοποιηθεί στο azia 
resort & Spa την 1η του μήνα. Όλες 
οι εισπράξεις από την εκδήλωση 
θα δοθούν στο Ελληνικό Ίδρυμα 
«Θεοτόκος» της Αθήνας για παιδιά 
με Πνευματική Υστέρηση, ενώ κατά 
τη διάρκειά της θα γίνει δημοπρασία 
κοσμημάτων και έργων τέχνης και οι 
εισπράξεις θα δοθούν στο Παιδικό 
Αναρρωτήριο του Κυπριακού Ερυ-
θρού Σταυρού. Στο azia resort & Spa 
στην Πάφο, το Σάββατο 1/9, για περισσό-
τερες πληροφορίες, τηλ. 26845100. 

 DJ SET - 26/8

sUPer sUNDaYs 
Μη χάσετε σήμερα Κυριακή άλλη μία 
Super Sunday στο galu Seaside με 
τον DJ andrew p τού Super FM πίσω 
από τα decks, από τη 1 μέχρι τις 4 το 
απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορί-
ες και κρατήσεις, τηλ. 24824100. 

Αυγούστου
30

Σεπτεμβρίου
3

Live ΕΜΦΑνΙΣη 
ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ 
Το Παγκύπριο Φεστιβάλ Γάλακτος παρουσιάζει 
τον Σάκη Ρουβά, που έρχεται στην Κύπρο για 
ακόμη μία φορά με σκοπό να ξεσηκώσει τους 
θαυμαστές του. Μαζί του η Τάμτα και οι «Cabin 
54»! Χορηγός επικοινωνίας ο Super FΜ. Την 
Παρασκευή 31/8, στο γήπεδο Χαλκάνωρα Ιδαλίου/
ώρα έναρξης: 20.30/για περισσότερες πληροφορίες, 
τηλ. 99641421, 99934560.

Αυγούστου
31

Editor’s 
Pick
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