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   παρασταση 
   CHRISTMAS 
   BOUQUET 

Η ομολογουμένως μοναδική στο είδος της 
παράσταση για τα δεδομένα της Κύπρου, είναι 
κάτι περισσότερο από ένα χριστουγεννιάτικο 
κονσέρτο. Οι μοναδικές ερμηνείες των κορυφαί-
ων σολίστ σού δίνουν την ευκαιρία να απο-
λαύσεις μια παράσταση με άρωμα μιας άλλης 
νοσταλγικής, κλασικής εποχής. Το ρεπερτόριο 
διανθίζεται από έργα των Bach, Rossini, Vivaldi, 
Frank, Haydn κ.ά. Σολίστ είναι: Ιρίνα Ζένιου - 
Σοπράνο, Κυριάκος Σοφοκλέους - Βαρύτονος, 
Αντώνιος Κουτρουπής - Τενόρος, Μενέλαος 
Μενελάου - Βιολί, Ευγενία Καραπατάκη - Βιολο-
ντσέλο και  Ίννα Κουτρουπή - Πιάνο. Παραστά-
σεις: 11 και 18/12 στο Θέατρο Πάνθεον στις 
20:00. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλ.: 
70001910 / 22676780. 

Σκηνοθεσία: Martin McDonagh / Παίζουν: Colin 
Farrell, Woody Harrelson, Christopher Walken. 110΄ 
Μετά την τεράστια επιτυχία που γνώρισε στο 
κινηματογραφικό του ντεμπούτο με το In 
Bruges, ο Ιρλανδός θεατρικός συγγραφέας και 
σκηνοθέτης Martin McDonagh φαίνεται ότι 
γοήτευσε το Χόλιγουντ, το οποίο του έδωσε 
το πράσινο φως για να πραγματοποιήσει τη 
δεύτερή του ταινία. Το Seven Psychopaths 
είναι μία ντελιριακή μαύρη κωμωδία, σαφώς 
επηρεασμένη από τη «σχολή Tarantino». Ο 
Collin Farrell είναι ο Marti, ένας Ιρλανδός 
μέθυσος συγγραφέας που προσπαθεί να βρει 
έμπνευση, αλλά δεν τα καταφέρνει. Ο καλύ-
τερός του φίλος, Billy (Sam Rockwell), είναι 
απαγωγέας σκύλων, το ίδιο και ο Hans, τον 
οποίο υποδύεται ο Christopher Walken. Όταν 
η επόμενη απαγωγή έχει ως θύμα το σκυλάκι 
του παρανοϊκού γκάνγκστερ Charlie (Woody 
Harrelson), τότε τα πράγματα αρχίζουν να 
γίνονται επικίνδυνα. Με τέτοιους χαρακτήρες 
να τον περιτριγυρίζουν, ο Marti θα βρει τη 
χαμένη του έμπνευση, αλλά για να γράψει το 
σενάριο, θα πρέπει πρώτα να κατορθώσει να 
μείνει ζωντανός. Πρεμιέρα 14/12.

Un CUEnTO CHInO 
Σκηνοθεσία: Sebastian Borensztein / Παίζουν Ricardo Darin, 
Muriel Santa Ana, Ignacio Huang. 103΄ (Αργεντινή)
Η ζωή του Roberto έχει μείνει στάσιμη, εξαιτίας ενός 
σκληρού παιχνιδιού της μοίρας. Ένα απρόσμενο γεγονός, 
όμως, θα τον ξυπνήσει και θα τον φέρει πίσω στη ζωή. 
Στις 9, 11 και 13/12 στο Cine Studio στη Λευκωσία και 
στις 10/12 στο Ρίο 5 στη Λεμεσό. 

Αναμφίβολα ήρθε 
για να φέρει αέρα 

αυθεντικού ιταλικού 
πάθους στις γαστρονο-
μικές δημιουργίες του 
εστιατορίου Caprice (τηλ. 
25865555). Ο λόγος για 
το νεοαφιχθή Ιταλό σεφ, 
Giovanni Caracciolo, 
που με την κάθοδό του 
στο Londa, το αγαπημένο 
boutique hotel στη Λε-
μεσό, ανανέωσε το μενού 
τού εστιατορίου, αφήνο-
ντάς μας τις καλύτερες 
των εντυπώσεων! Κ.Δ.        
  

Αν είσαι γυναίκα, 
αυτές τις γιορτές 

θέλεις να εντυπωσιάσεις 
σε κάθε σου εμφάνιση. 
O καλύτερος τρόπος να 
το πετύχεις είναι με το 
σωστό μακιγιάζ. Παρα-
κολούθησε λοιπόν τα 
μαθήματα «Festive Make 
Up» στο Kohl Make-Up 
Studio στη Λευκωσία, 
που γίνονται αυτές τις 
μέρες, όπου οι γνωστές 
make up artists Τερέ-
ζα Μάντη και Ελιάνα 
Μανδρίδη θα σε διδάξουν 
τα μυστικά του λαμπερού 
μακιγιάζ. Αν πάλι είσαι 
άντρας, κάνε της δώρο 
ένα… μάθημα για να σε 
λατρέψει! Για πληροφορί-
ες, τηλ.: 22255336. Α.Α.  

Καταιγισμός δια-
φημιστικών sms στο 

κινητό μας. Είναι δύσκολα 
τα πράγματα στην αγορά, 
το καταλαβαίνουμε, μα… 
όλα πρέπει να έχουν ένα 
μέτρο. Στείλτε μας κύριοι 
τα sms σας, αλλά όχι μέρα 
παρά μέρα! Α.Κ.  

O Κωνσταντίνος Στεφάνου 
παρουσιάζει τη νέα του δουλειά 
στην γκαλερί Μορφή στη Λεμε-
σό. Μέσα από τους πίνακές του, οι ενήλικες 
χαρακτήρες ποζάρουν και γίνονται ξανά παιδιά, 
ενώ μέσα από το χιούμορ και τον αυτοσαρκα-
σμό, ο Στεφάνου αποτυπώνει την πραγματικό-
τητα που ζούμε, καυτηριάζοντας τα κοινωνικά 
στερεότυπα. Εγκαίνια την Τρίτη 11/12, στις 
19:30. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και τις 
5/1/2013. Για περισσότερες πληροφορίες, 
τηλ.: 25378733.

ΚωνΣΤΑνΤΙνΟυ 
ΣΤΕφΑνΟυ 

έκθέση 

ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ Η ΝΙΚΗ ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ

Δεκεμβρίου
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ΒΙΒΛΙΟ
το πρώτο αυτό βιβλίο της Charlotte Rogan που επι-
τέλους κυκλοφόρησε στα ελληνικά από τις εκδόσεις 
Διόπτρα, και για το οποίο η ίδια είναι υποψήφια για το 
βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα 2012 από 
την εφημερίδα «Guardian», μεταφράζεται ταυτόχρο-
να σε 18 γλώσσες και είχε μέχρι στιγμής, καθολική 
αποδοχή από κοινό και κριτικούς. Στο κλειστοφοβικό 
αυτό δράμα που κρατά τον αναγνώστη σε αγωνία, η 
Grace, η πρωταγωνίστρια, βρίσκεται στο κατάστρω-

μα του υπερωκεανίου αυτοκράτειρα αλεξάνδρα και 
ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Έχει αφήσει πίσω ένα 
τραγικό παρελθόν και δεν υποψιάζεται τα σχέδια της 
μοίρας. μια ανεξήγητη έκρηξη, όμως, βυθίζει το πλοίο 
στη μέση του ατλαντικού. τότε, βρίσκεται να παραδέρ-
νει στη θάλασσα μέσα σε μια σωσίβια λέμβο, μαζί με 
άλλους τριάντα οκτώ ανθρώπους. η σωτηρία, όμως, 
αργεί και ο αγώνας για την επιβίωση είναι άνισος... 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

Ο κλάδος 
κομμωτικής της Β΄ 

Τεχνικής Σχολής Λευκωσίας διοργανώνει 
εβδομάδα κοινωνικής προσφοράς από 

τις 10-14/12, αφιερωμένη στην περιποί-
ηση και την ομορφιά των μαλλιών. 

Τα έσοδα θα στηρίξουν τις υπηρεσίες 
του Παγκύπριου Συνδέσμου 

Καρκινοπαθών και φίλων 
(ΠΑ.Συ.ΚΑ.φ.). Για περισσότερες 

πληροφορίες, 
τηλ.: 22466628

ΜΗ χΑΣΕΙΣ 

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

σΙΝέΜα

GOING
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Editor’s 
Pick

παΝω  κατωΑΠΟ ΤΗν 
ΟΜΑΔΑ ΤΟυ «Π»

THE HOBBIT: AN 
UnEXPECTED JOURnEY  
Σκηνοθεσία: Peter Jackson/ Παίζουν: Martin 
Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage. 166΄
Ο σκηνοθέτης Peter Jackson μαζεύει 
ξανά τους περισσότερους από τους 
συντελεστές τού The Lord of the 
Rings, για να μεταφέρει στον κινημα-
τογράφο ακόμη ένα βιβλίο τού J.R.R 
Tolkien. Στην πρώτη ταινία της τρι-
λογίας The Hobbit, ο Bilbo Baggins 
(Martin Freeman), ένα νεαρό Hobbit, 
καλείται να αφήσει την ήρεμη ζωή 
του για να ζήσει μία μεγάλη περιπέ-
τεια. Πρεμιέρα 14/12. 

LAWLESS  
Σκηνοθεσία: John Hillcoat / Παίζουν: Tom 
Hardy, Shia LaBeouf, Guy Pearce. 116΄ 
Η αληθινή ιστορία των Bondurant 
Brothers, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της 
ποτοαπαγόρευσης στη Virginia, απο-
τέλεσαν απαρχή των μετέπειτα γκάν-
γκστερ των μεγαλουπόλεων των Η.Π.Α. 

SEVEN 
PSYCHOPATHS  

ΣΙΝΕΦΙΛ
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11&18

 θέατρο - 12/12
Misery
Ο Αμερικανός συγγραφέας Stephen 
King, γνωστός για την ικανότητά του 
να περιγράφει τους προσωπικούς 
φόβους μέσα από την εφιαλτική 
ιστορία ενός βίαιου εξαναγκασμού, 
αφηγείται σε πρώτη ανάγνωση την 
ψυχωτική αγάπη-ανάγκη του κοινού 
για δακρύβρεχτα ρομάντζα και το 
φόβο που βιώνει ο λαϊκός-ήρωας 
συγγραφέας όταν επιχειρεί να προ-
χωρήσει το έργο του σε νέα άγνωστα 
μονοπάτια για το αναγνωστικό κοινό 
του. Σκηνοθεσία: νείλος Ιακώβου. 
Ερμηνεύουν: Πόπη Αβραάμ και νίκος 
νικολαΐδης. Τακτικές παραστάσεις 
κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στις 
20:30 από την Κάτω Σκηνή του 
Σατιρικού Θεάτρου, στο υπόγειο 
του Πολιτιστικού Κέντρου Βλαδίμη-
ρος Καυκαρίδης, μέχρι τις 28/12. 
Για περισσότερες πληροφορίες, τηλ.: 
22312940. 

 Χριστουγέννιατικη 
 έκδηλωση - 15/12
Βρες και εςύ το 
αςτρο ςού
Το The Pilates Studio by Kούλα 
Κυριακίδου και το ιδιωτικό φροντι-
στήριο Αγγλικών Μαρία Τουμάζου 
διοργανώνουν για άλλη μια χρονιά 
την καθιερωμένη χριστουγεννιά-
τικη εκδήλωσή τους, τα έσοδα της 
οποίας θα διατεθούν στον Παγκύ-
πριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και 
φίλων (ΠΑ.Συ.ΚΑ.φ.). Το γούρι της 
εκδήλωσης, που γιορτάζει φέτος τα 
10χρονά της, είναι ένα βραχιόλι σε 
σχήμα κρίκου και θα διατίθεται προς 
πώληση στην τιμή των 15 ευρώ. Το 
συγκεκριμένο είναι μια δημιουργία 
της ζωγράφου-γλύπτριας και κατα-
σκευάστριας κοσμημάτων και χρηστι-
κών αντικειμένων Ιόλης Λειβαδά. Το 
Σάββατο 15/12 από τις 10:30 μέχρι 
τις 19:00 στην Πλατεία Ερμού στη 
Λάρνακα. Για να αποκτήσεις το βραχιόλι 
και για περισσότερες πληροφορίες, τηλ.: 
99665509.

θέατρΟ
ΜΑΜΑ, ΠΟυ ΠΑΣ;
Μια σάτιρα της σύγχρονης «υψηλής» κοινωνίας, ένα έργο 
με καρδιά γεμάτη συναισθήματα που ξεχειλίζει από χιού-
μορ και διαπραγματεύεται με χάρη την ενεργό γήρανση και 
τη δυνατότητα των ηλικιωμένων να παραμένουν ενεργοί 
σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής και του έρωτα. Ελεύθερη 
απόδοση στα ελληνικά: Μιμή ντενίση. Σκηνοθετική επιμέ-
λεια: Χρίστος Ζάνος. Ερμηνεύουν: Μιμή ντενίση, Βαρνάβας 
Κυριαζής, Έλενα Παπαδοπούλου, Ανδρέας Τσουρής, Αννίτα 
Σαντοριναίου και ντίνος Λύρας. Χορηγός επικοινωνίας: 
περιοδικό «Time Out». Πρεμιέρα στην Κεντρική 
Σκηνή του ΘΟΚ στις 14/12.

παζαρακΙ 
BE A SANTA, GIVE A BASKET
O όμιλος Rotaract Nicosia Aspelia σε προσκαλεί στo ετήσιo 
Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι στο 6° Stasikratous Street 
Party. φετινός στόχος είναι να συγκεντρωθούν χρήματα 
για να δημιουργηθούν καλάθια με είδη πρώτης ανάγκης για 
άπορες οικογένειες στην Κύπρο, μέσω του Παγκύπριου Συ-
ντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού. Την Κυριακή 16/12. 

παρΟυσΙαση 
ΒΙΒΛΙΟυ 
«ΕνΑ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟυ ΔΕ ΜΙΛΑ»
Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο ηθοποιός Λευτέρης Ζαμπε-
τάκης, ενώ η συγγραφέας Δόνα Καπαρτή θα μιλήσει με το 
κοινό και θα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων. Την Τρίτη, 
11/12, στις 19:30, στο Temporary Space. Την παρου-
σίαση στηρίζει ο Οργανισμός νεολαίας Κύπρου, η ΣΠΕ 
Δευτεράς-Ανάγυας και οι φούρνοι Ζορπάς. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες, τηλ.: 99274788, www.facebook.com/
enakoritsipoudemila.
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 έκθέση - 14/12
«εύρώΠη, αΠο 
το μύθο ςτην 
Πραγματικοτητα».
Μετά την παρουσίαση των μεγάλων 
διαστάσεων έργων του Κίκου Λανίτη 
(150 Χ 600 εκ.) με τίτλο «Ευρώπη, 
από το μύθο στην πραγματικότητα», 
στην Κύπρο, συνεχίζεται η παρουσί-
αση των έργων στην Αθήνα. Το έργο 
θα φιλοξενείται στο Ίδρυμα Μιχάλης 
Κακογιάννης από τις 14/12 μέχρι τις 
12/1/2013.


