ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Το Green Festival συνεχίζει τις εκδηλώσεις του με μεγάλη επιτυχία και η Επιτροπή Νεολαίας του
Ιδρύματος Ευημερίας Μαρωνιτών Κύπρου σας καλεί, αυτή την φορά, σε έκθεση ζωγραφικής και σε
προβολή ταινιών μικρού μήκους που θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Αυγούστου
στον Κορμακίτη.
Ταξιδέψετε μαζί μας στην πανέμορφη φύση της περιοχής και μοιραστείτε το πάθος σας για το
περιβάλλον, την τέχνη και τα πολυμέσα!
Θεματικές ενότητες:
1) Χλωρίδα και Πανίδα
2) Παραδοσιακή παραγωγή (π.χ. μελισσοκόμοι, αγρότες, βοσκοί)
3) Πολιτιστική κληρονομιά του Κορμακίτη, των Μαρωνίτικων χωριών και της γύρω περιοχής
4) Προστασία του περιβάλλοντος
ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Κοινοτικό/Πολιτιστικό Κέντρο Κορμακίτη. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να παρουσιάσουν έργα τους που εμπίπτουν στις υπό αναφορά κατηγορίες ή να ετοιμάσουν
νέα έργα, κατά προτίμηση με/σε ανακυκλωμένα υλικά. Οι καμβάδες για τα νέα έργα θα
προμηθεύονται από τη διοργανωτική επιτροπή ενώ, ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχής, θα
καλυφθούν συγκεκριμένα έξοδα. Ο αριθμός έργων που θα παρουσιαστούν θα καθοριστεί από τη
διοργανωτική επιτροπή, ανάλογα με τις συμμετοχές.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσουν, το Σάββατο 10 Αυγούστου,
εργαστήρι κατασκευής έργων με ψηφιδωτό.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Δευτέρα 22 Ιουλίου.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα.
Νάσια Αυγουστίνου στο τηλέφωνο 96 434308 ή στο email: kormakitis.green.festival@gmail.com

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην ανακαινισμένη Πλατεία Αγίου Γεωργίου στον Κορμακίτη. Τα
θέματα των ταινιών θα πρέπει να εμπίπτουν σε μια από τις υπό αναφορά κατηγορίες.
Όροι και προυποθέσεις:
 Υποβολή του film σε δύο μορφές:
1) Standard DVD (2 αντίγραφα): payable on standard DVD player καθώς και σε Mac ή Windows
platforms
2) Digital file (1 αντίγραφο): Υψηλής ποιότητας digital file (.Mov Apple QuickTime Movies, .WMV
Windows Media Video, MPEG/MPEG4, avi, Flash video)
Παρακαλείστε όπως σημειώσετε τα ακόλουθα στοιχεία: όνομα ομάδας, όνομα ταινίας και
στοιχεία επικοινωνίας.
Οι συμμετέχοντες έχουν την επιλογή να δανειστούν βιντεοκάμερα από το Γραφείο Εκπροσώπου
Μαρωνιτών (μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Μαριάννα Φραγκέσκου στο 22 407201).
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Δευτέρα 22 Ιουλίου.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα.
Κατερίνα Σκορδή στο τηλέφωνο 99 870440 ή στο email: kormakitis.green.festival@gmail.com

Στοιχεία για την τελευταία εκδήλωση του πρώτου Green Festival στα Μαρωνίτικα χωριά θα δοθούν σε
μεταγενέστερο στάδιο.

