Καστοριά ,2 Αυγούστου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
“ΑΛΕΞΙΑΔΑ” 2013
Ο Δήμος Καστοριάς ανακοινώνει την έναρξη του 2ου Μεσαιωνικού Βυζαντινού Φεστιβάλ Δήμου Καστοριάς
“ΑΛΕΞΙΑΔΑ” : Για δεύτερη χρονιά, με τη συνεργασία των αρχών και της Μητρόπολης Καστοριάς και την
θερμή εθελοντική συνεργία των πολιτών, θα πραγματοποιηθεί η διοργάνωση του φεστιβάλ που πέρυσι έκανε
αίσθηση ευρέως, εντός και εκτός Ελλάδος.
Η έναρξη στις 22/8 /2013 στην Παναγία την Κουμπελίδικη με “Τα Καστοριανά Καράβια”, από τη
χοροθεατρική παράσταση «Ξενιτεμός» της ομάδας “Μύησις” θα μας πάνε πίσω στον χρόνο για τις επόμενες
δέκα ημέρες , για να περπατήσουμε στα μουσικά τοπία της παραδοσιακής μας μουσικής με τον Χρόνη
Αηδονίδη , την Νεκταρία Καρανζτή και την Θεοδοσία Στίγκα, να συγκινηθούμε με την Χορωδία του Τμήματος
Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου στο έργο του Δημήτρη Μαραγκόπουλου “Έλαφος”, βασισμένο
σε λειτουργία του 1μ.Χ αιώνα, να στοχαστούμε με την μουσική των Codex και των La Vaga Harmonia, να
διασκεδάσουμε με την Ομάδα Πειραματικού Θεάτρου frACTals , να συναντήσουμε τους Σημαιοφόρους του
Carovigno στους δρόμους της πόλης, να περιπλανηθούμε στην Βυζαντινή Καστοριά και στην Υπαίθρια
Αγορά της πλατείας Ντολτσού, ανοίγοντας την καρδιά μας στις εκπλήξεις που μας περιμένουν στην κάθε
γωνιά με δρώμενα και εικόνες μοναδικής ομορφιάς, λησμονημένες γεύσεις, ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά
προγράμματα. Η λήξη , στις 1/9 στην Μονή Μαυριώτισσας , θα περιλαμβάνει το δρώμενο της
Αναπαράστασης της παράδοσης της Καστοριάς στον Αλέξιο Α' Κομνηνό, με την συμμετοχή εθελοντών με
κουστούμια εποχής. Το πρόγραμμα θα κλείσει με τη γιορταστική συναυλία της Μαρία Φωτίου.
Η “ΑΛΕΞΙΑΔΑ” ΕΙΝΑΙ:
•

Τόπος συνάντησης Ανατολής και Δύσης

•

Λόγος συνεύρεσης καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο

•

Τρόπος προσέγγισης της παράδοσης μέσω της τέχνης

•

Χώρος μείξης Ιστορίας και Πολιτιστικής κληρονομι

•

Εργαλείο για την έρευνα και τις νέες τάσεις στην Τέχνη

•

Διάστημα αλληλεπίδρασης όλων των μορφών Τέχνης

•

Γέφυρα μεταξύ Ανθρωπιστικών επιστημών και Τέχνης

•

Μέσο αξιοποίησης του Βυζαντινού Πολιτισμού μας

•

Σημείο τομής του τοπικού πολιτισμού με τον παγκόσμιο

•

Χρόνος για την Ελεύθερη Καλλιτεχνική Εκπαίδευση

«
Μια πόλη πάνω στην λίμνη. Ένα κάστρο πάνω στην πόλη. Το ίχνος του στα νερά της.»
Πληροφορίες-επικοινωνία :
Γραμματεία Φεστιβάλ: +302467028999/+306951687985
Ηλ. ταχ. mbfok@dr.com / Επίσημη Ιστοσελίδα : www.mbfok.gr
Trailer φεστιβάλ «ΑΛΕΞΙΑΔΑ» : http://www.youtube.com/watch?v=x-3u5Vppqu8

Αναλυτικά τo πρόγραμμα για το 2013
• 22/08 Έναρξη στην Παναγία Κουμπελίδικη:
-21.30 «Ξενιτεμός», χοροθεατρική παράσταση της ομάδας “Μύησις”,( βασισμένη στην
πρόσφατη μουσική έκδοση «Κίνησαν τα καράβια τα Καστοριανά») αφιερωμένη στη
πόλη της Καστοριάς και στους ξενιτεμένους και απόδημους Καστοριανούς.
-22.30 Χορωδία “Αρμονία” σε παλιά Καστοριανά τραγούδια
Ιστορικό Δρώμενο με εθελοντές και κουστούμια εποχής
- Μονή Μαυριώτισσας
-22.30 Λιτανεία της εικόνας της Θεοτόκου, χοροστατούντος του Μητροπολίτου
Καστοριάς κ. Σεραφείμ
• 23/08 - 21:30:“Η Μεγάλη Συναυλία της Μνήμης” : Χρόνης Αηδονίδης, Νεκταρία Καραντζή,
Θεοδοσία Στίγκα – στον Λιμναίο Οικισμό Δισπηλιού
• 24/08 -19:30: Εγκαίνια της έκθεσης του αρχιτέκτονα Μιχάλη Βασιλόπουλου με μακέτες από τα
μοναστήρια του Αγίου Όρους : “Όταν η αρχιτεκτονική γίνεται διαλογισμός”
Εθελοντικές δράσεις: θεατρικό αναλόγιο το “Άσμα του Διγενή” με την υπόκρουση
ποντιακής μουσικής -στο αρχοντικό Βέργουλα
• 25/8 – 19.30: Εθελοντικές δράσεις: Παρουσίαση του βιβλίου “ Το σμαράγδι και η θάλασσα” της
Λιάνας Δενεζάκη – Θεατρικό αναλόγιο
-21:30 Codex , συγκρότημα μεσαιωνικής μουσικής, συναυλία στο αρχοντικό Σαπουντζήσυνοικία Απόζαρη
• 26/8 Βυζαντινός Εσπερινός στον Ναό Αγίου Γεωργίου της Πολιτείας με την
Βυζαντινή Χορωδία της Μητρόπολης Καστοριάς.
-21:30: Εθελοντικές δράσεις: “Ροβέρτος και Κατερίνα” , θεατρικό αναλόγιο από τον
Δ.Ιωαννίδη – Αύλειος χώρος Αγίων Αναργύρων
• 27/8- -19:30 Eθελοντικές δράσεις: Υπαίθρια Παρτίδα Σκακιού , από τον Σκακιστικό Όμιλο
Καστοριάς με τους μικρούς εθελοντές του 5ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς,
στην πλατεία Ομονοίας.
-21:30 Συναυλία με το Μουσικό Πολύτροπο στην Πλατεία Ντολτσό
• 28/8 -19:30: Vaga Harmonia, τρίο αναγεννησιακής μουσικής από την Νάπολη, στον αύλειο
χώρο της Αγίας Παρασκευής Ντολτσού.
• 29/8 Εθελοντικές δράσεις: θέατρο δρόμου με στοιχεία Comedia dell' Arte.
• 30/8 -21:30 “Μπρανταμάντε και Μαρφίσα- ο αιωρούμενος χρόνος” θεατρική παράσταση
βασισμένη στο έπος του Λουντοβίκο Αριόστο “Μαινόμενος Ορλάνδος” , από το
Research Theatre Group FraCTals, στον αύλειο χώρο της Αγίας Παρασκευής
Ντολτσού.
• 31/8 -21:30 Η χορωδία και ορχήστρα του τμήματος μουσικών σπουδών του Ιονίου
Πανεπιστημίου Κέρκυρας με την διεύθυνση του Δ. Μαραγκόπουλου
στους κήπους της Μητρόπολης Καστοριάς.
• 1/9
- Ιστορική Αναπαράσταση της Παράδοσης της Καστοριάς στον Αυτοκράτορα Αλέξιο
Α' Κομνηνό: πανηγυρικό θεατρικό δρώμενο με κουστούμια εποχής και την
συμμετοχή εθελοντών στην Μονή της Παναγίας Μαυριωτίσσης.
-Αμέσως μετά Γιορταστική συναυλία με την Μαρία Φωτίου. *
από τις 26/8 και έως και την 1/9.
• Οι σημαιοφόροι di Carovigno από την Πούλια- θέαμα και επιδείξεις στο δρόμου, σε όλη την
πόλη.
• Ολοήμερη Υπαίθρια Βυζαντινή Αγορά , δρώμενα και αναπαραστάσεις από επαγγελματίες,
καλλιτέχνες και φοιτητές των ΤΕΙ Καστοριάς και των φοιτητών της ΑΣΚΤ,- “Το παιχνίδι της
Γκίοστρας” για Μικρούς Ιππότες και Νεαρές Δέσποινες στην πλατεία Ντολτσού.
•
Εκπαιδευτικά προγράμματα για την οικολογία, τα παραδοσιακά παιδικά παιχνίδια, την
τεχνολογία και την αειφορία στο Βυζάντιο και ξεναγήσεις για μικρούς και μεγάλους στα
Βυζαντινά μνημεία της πόλης. Και : από τις 23/08 μέχρι τις 29/08 Σεμινάριο θεατρικής αγωγής
με το σκηνοθέτη και ακαδημαϊκό Dr John Scrartz. ( Για προεγγραφές επικοινωνήστε με την
•

γραμματεία του Φεστιβάλ).
Πιθανές αλλαγές στο πρόγραμμα και όσον αφορά το χώρο και την ώρα θα δημοσιευτούν εγκαίρως .

