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Η Ένωση Ποντίων «Η Μαύρη Θάλασσα» μας προσκαλεί στις εκδηλώσεις της στις 23 & 29
Σεπτεμβρίου
και το τριήμερο της
28ης Οκτωβρίου
, καθώς και στα
μαθήματα παραδοσιακών χορών και χορωδίας
, τα οποία ξεκίνησαν από τις 7 Σεπτεμβρίου. Διαβάστε αναλυτικά:

α) τη Δευτέρα 23 Σεπτέμβρη σε φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στο πανέμορφο υπαίθριο
θέατρο Δώρας Στράτου στο λόφο του Φιλοπάππου, στο οποίο συμμετέχει μαζί με 7 ακόμα
χορευτικά συγκροτήματα που ταξιδεύουν από κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Θα είναι
πραγματικά ένα μοναδικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσετε. Ώρα έναρξης 8.15΄μ.μ.

β) την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 8.15΄μ.μ στο θέατρο Άλσους Ν.Σμύρνης σε
μουσικοχορευτική εκδήλωση, στα πλαίσια των Ιωνικών Γιορτών, όπου στήνουν γέφυρα
πολιτισμού με τη μοναδική κιβωτό της παράδοσης την Όλυμπο Καρπάθου από τα ακριτικά
Δωδεκάνησα. Προσκεκλημένοι εξαιρετικοί ντόπιοι χορευτές και μουσικοί. Οι πολιτιστικές
ομάδες της Ένωσης θα παρουσιάσουν ποντιακά έθιμα σχετιζόμενα με τη βάπτιση καθώς
και τραγούδια και χορούς της ποντιακής γης. Συμμετέχουν οι μουσικοί Γιάννης και Παύλος
Φωτιάδης, Γιάννης και Παναγιώτης Καζαντζίδης, Περικλής Κατσώτης και Ανέστης
Ιωακειμίδης. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με ποντιακό γλέντι.

γ) το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου 2013 (Σάβ.26-Κυρ.27-Δευτ.28) στη φθινοπωρινή
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εκδρομή που πραγματοποιεί στο Πήλιο: Δυο διανυκτερεύσεις μέσα στο Βόλο, στο θαυμάσιο
παραθαλάσσιο ξενοδοχείο Αλέξανδρος, με πρωινό σε μπουφέ. Θα κάνουμε το γύρο του
πανέμορφου, ιδιαίτερα το φθινόπωρο, Πηλίου. Θα επισκεφθούμε τα Χάνια, τη Μακρινίτσα,
την Πορταριά και το μουσείο του ζωγράφου Θεόφιλου στην Ανακασιά, τα Άνω Λεχώνια από
όπου θα πάρουμε το τρενάκι για να κάνουμε τη γραφική διαδρομή μέχρι τις Μηλιές, τη
Βυζίτσα, την Τσαγκαράδα, τον Αη-Γιάννη, την Ζαγορά, το αρχαιολογικό μουσείο του Βόλου
και βέβαια τα ξακουστά τσιπουράδικα του Βόλου όπου μπορούμε να οργανώσουμε και το
καθιερωμένο γλεντάκι μας. Τιμή συμμετοχής κατά ’άτομο σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο, με
πλούσιο πρωινό σε μπουφέ, 90 ευρώ για τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη και φίλους μας
και 100 ευρώ για μη μέλη. Για μονόκλινο η επιβάρυνση είναι 30 ευρώ. Το γραφείο μας είναι
ανοιχτό καθημερινά 6.30’–8.30΄μ.μ, αλλά και κατόπιν συνεννόησης με τον αντιπρόεδρό μας
Γιώργο Βαφειάδη 6977518316 (σας υπενθυμίζουμε τη νέα μας διεύθυνση Αμισού 11 στην
Πλατεία Γενοκτονίας).

Η Ένωση ενημερώνει ότι τα μαθήματα χορών και η χορωδία ξεκίνησαν κανονικά
από το Σάββατο 7/9 ως ακολούθως: 4.45΄-5.30’μ.μ αρχάριοι κάθε ηλικίας /
5.30΄-6.15΄μ.μ προχωρημένοι 6.15΄-7μ.μ χορωδία / 7-8.30΄μ.μ ομάδα παραστάσεων.

Από φέτος θα δίνονται στους συμπληρώσαντες φοίτηση τουλάχιστον 150 μαθημάτων
επίσημα πιστοποιητικά εκμάθησης ποντιακών χορών σε συνεργασία με το παγκόσμιο
συμβούλιο χορού στο οποίο η Ένωση είναι μέλος. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται όπως
πάντα με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου-13ου
δημ.σχολείου (Αρτάκης και Αιγαίου) στην Άνω Ν.Σμύρνη. Τα μαθήματα λύρας και νταουλιού
γίνονται ατομικά σε συνεννόηση με τους δασκάλους Γιάννη Καζαντζίδη 6984107342 και
Περικλή Κατσώτη 6979450670.
- See more at:
http://www.e-epikaira.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1829:εκδηλωσεισ-τησ-ενωσ
ησ-ποντιων&Itemid=97#sthash.x9Eokumj.dpuf
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