16.05.2009 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 13ΩΝ ΑΜΚΕ

Με κυπριακό χαρακτήρα
Ο ήλιος η θάλασσα και η φύση της Κύπρου θα είναι τα κυρίαρχα στοιχεία στην
τελετή έναρξης των 13ων Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης, η οποία θα είναι
εμπλουτισμένη και με την μουσική παράδοση της Κύπρου. Καλλιτεχνικός Διευθυντής
των Τελετών είναι ο γνωστός Κύπριος μουσικοσυνθέτης Βάσος Αργυρίδης, ενώ στην
Τελετή Έναρξης θα τραγουδήσει ο Μάριος Φραγκούλης.
«Μέσα από τις Τελετές και κυρίως την Τελετή Έναρξης, θέλουμε να αναδείξουμε τον
χαρακτήρα της Κύπρου και την ομορφιά της. Τον ήλιο, την θάλασσα και τα νιάτα»,
μας είπε ο Βάσος Αργυρίδης. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής των τελετών πρόσθεσε ότι
η ιδέα για τον πρόγραμμα είναι απλή για να συνάδει με το μέγεθος της Κύπρου και
των Αγώνων. Το μήνυμα όμως είναι σημαντικό και αφορά την δίψα της νεολαίας για
μάθηση και την συμβολή που μπορεί να έχει ο αθλητισμός σε αυτό τον στόχο.
Η Τελετή Έναρξης θα περιλαμβάνει τρεις ενότητες. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα
είναι επενδυμένο με μουσική του Βάσου Αργυρίδη παρμένη από το CD, «περί της
ακριβής χώρας», το οποίο περιλαμβάνει διασκευές του συνθέτη πάνω στην
παραδοσιακή μουσική της Κύπρου. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν διάφορα
χορευτικά με κεντρική ιδέα το τραγούδι «Φεγγαράκι μου λαμπρό», το οποίο θα
ακουστεί από χορωδία 250 παιδιών σε τρεις διαφορετικές γλώσσες. Σε αυτό το μέρος
της τελετής θα λάβουν μέρος και πολλά παιδιά τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα
του ΚΟΑ, «Αθλητισμός για όλους».
Θα ακολουθήσει το τελετουργικό μέρος και η βραδιά θα κλείσει με συναυλία του
Μάριου Φραγκούλη, ο οποίος θα ερμηνεύσει και το επίσημο τραγούδι των αγώνων,
σε μουσική του Βάσου Αργυρίδη και στίχους του Μπάμπη Αναγιωτού.
Η τελετή έναρξης των ΑΜΚΕ 2009 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 1η Ιουνίου στις
21.00 στο Στάδιο ΓΣΠ.
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