2 & 3 Ινπιίνπ
Πξνβιήηα θξνπαδηεξόπινηωλ
Ώπα έναπξηρ 20.00μ.μ.

-Χορευτικό μέρος-

-Παράλληλες εκδηλώσεις-

ΠΑΡΑΚΔΤΗ 2 ΙΟΤΛΙΟΤ

Γ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 2 ΙΟΤΛΙΟΤ

▪ Όκηινο Λαϊθήο Παξάδνζεο Μεγάξωλ «Αιθάζνπο θαη Καξία»
▪ ύιινγνο Ηπεηξωηώλ ύξνπ
▪ ύιινγνο Γνλέωλ & Κεδ/λωλ 6νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Κεξαηζηλίνπ
▪ ύιινγνο Πνληίωλ θαη Βνξεηνειιαδηηώλ ύξνπ «Ο Δύμεηλνο Πόληνο»
▪ Πνιηηηζηηθόο & Πλεπκαηηθόο ύιινγνο θάιαο Ωξωπνύ
▪ Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Κξεηώλ ύξνπ

Γ

ΑΒΒΑΣΟ 3 ΙΟΤΛΙΟΤ

ωκαηείν «ηα ρξώκαηα ηεο παξάδνζεο» ▪
Κέληξν ρνξνύ θαη πνιηηηζκνύ «Πνιπκήιε» ▪
Υνξεπηηθόο Όκηινο Μπθόλνπ «Μαληώ» ▪
Υνξεπηηθή Οκάδα ΠΔΑΠ Γήκνπ Λπθόβξπζεο - Πεύθεο ▪
Υνξεπηηθόο Όκηινο Σξίπνιεο ▪
Παληθάξηνο ύιινγνο «Άξηεκηο Σαπξνπόινο» ▪
Λανγξαθηθόο - Υνξεπηηθόο Όκηινο «ε ζνθία ηεο παξάδνζεο» ▪

ΠΡΟΟΧΗ
Σηο πλαίζιο διαζθάλιζηρ ηηρ δημόζιαρ ςγείαρ λόγω ηηρ πανδημίαρ
covid-19, η είζοδορ ζηο σώπο ηος θεζηιβάλ θα ππαγμαηοποιείηαι μόνο
με ηην επίδειξη δεληίος δωπεάν ειζόδος, ηο οποίο μποπείηε να
ππομηθεςηείηε αποκλειζηικά από ηο www.ticketservices.gr από ηην
Τεηάπηη 30/06/2021. Ο απιθμόρ ηων θέζεων πος θα διαηεθούν είναι
πεπιοπιζμένορ και δεν θα ςπάπσει δςναηόηηηα έκδοζηρ δεληίων ειζόδος
ζηο σώπο ηηρ εκδήλωζηρ. Οι θεαηέρ θα ππέπει να βπίζκονηαι ζηον σώπο
ηοςλάσιζηον μιζή ώπα ππιν από ηην έναπξη ηηρ εκδήλωζηρ. Η σπήζη
μάζκαρ και η παπαμονή ζηο καθοπιζμένο κάθιζμά ζαρ
είναι ςποσπεωηική καθ’ όλη ηη διάπκεια ηηρ εκδήλωζηρ. Παπακαλούμε
για ηην ζςνεπγαζία ζαρ ζηην ηήπηζη ηων πποβλεπόμενων αποζηάζεων
και ηην εν γένει εθαπμογή ηων ςγειονομικών ππωηοκόλλων.

κ.κ. - 13.30κ.κ.
 12.30
Diogenis Hotel
πλέληεπμε ηύπνπ

ΚΤΡΙΑΚΗ 4 ΙΟΤΛΙΟΤ
 10.00π.κ. - 12.00κ.

Επμούπολη
Ξελάγεζε ζηα αμηνζέαηα

- 20.00κ.κ.
Δ 19.30κ.κ.
Παπαλία Επμούποληρ
Παξέιαζε ρνξεπηηθώλ νκάδωλ

22.00κ.κ. - 02.00π.κ.

Βρείτε μας:

Ρεκπέηηθε βξαδηά

syrianopato

 Ταβέπνερ Επμούποληρ

syrianopatofestival

ΑΒΒΑΣΟ 3 ΙΟΤΛΙΟΤ

Πεξίπηεξν θεζηηβάι,
Νεζάθη

 10.00π.κ. - 12.00κ.

Επμούπολη
Ξελάγεζε ζηα αμηνζέαηα

-11:00π.κ.
 10:00π.κ.
ο
4 Δημοτικό Σσολείο Επμούποληρ
εκηλάξην παξαδνζηαθώλ ρνξώλ Ιθαξίαο

Βρείτε μας:
lxoisofiatisparadosis

11.00π.κ. - 12.00κ.

 4ο Δημοτικό Σσολείο Επμούποληρ
Βηωκαηηθό workshop ξπζκνινγίαο

- 21:30κ.κ.
Γ 20:00κ.κ.
Πποβλήτα κποςαζιεπόπλοιων

Η ύξνο Αγθαιηάδεη ην Όξακα Διπίδαο

isofiatisparadosis
lxoisofiatisparadosis
@gmail.com

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Δ Δίζνδνο ειεύζεξε

 22.00κ.κ. - 02.00π.κ.

Splash on the beach, Γαλησσάρ
Γιέληη ιήμεο κε ηνπο «Υνξνζηαιίηεο»

Γ Γειηίν δωξεάλ εηζόδνπ
 Μόλν γηα ζπκκεηέρνληεο

