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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Μαζεηηθό θεζηηβάι ζηολ Μπάηε : Ελησπωζίαζαλ οη καζεηές ηοσ
Παιαηού Φαιήροσ
Με ζηόρν ηελ δεκηνπξγηθή έθθξαζε θαη ηελ πξνβνιή ηεο πνιηηηζηηθήο
παξαγσγήο ησλ καζεηώλ θαη ηεο λενιαίαο ηνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ
δηνξγαλώζεθε θαη θέηνο από ηελ Αληηδεκαξρία Παηδείαο ν πεηπρεκέλνο
ζεζκόο ηνπ Μαζεηηθνύ Φεζηηβάι Μνπζηθήο, Χνξνύ & Θεάηξνπ 2019 ζηνλ
ρώξν εθδειώζεσλ ηεο παξαιίαο ηνπ Μπάηε.
Η δηνξγάλσζε, πνπ εδώ θαη ρξόληα έρεη θεξδίζεη ην Φαιεξηθό θνηλό μερσξίδεη
γηα ην πνιππνίθηιν θαη πνιπζεκαηηθό ραξαθηήξα ηεο θαη κέζα από ηελ
ζπλεξγαζία θαη ηελ νκαδηθόηεηα καζεηώλ, γνλέσλ, εθπαηδεπηηθώλ αιιά θαη
ηεο Δεκνηηθήο Αξρήο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα θαιιηηερληθήο έθθξαζεο θαη
πνιηηηζηηθήο δξάζεο ησλ καζεηώλ ηεο Πόιεο.
Σηελ θεηηλή δηνξγάλσζε ζπκκεηείραλ κνπζηθά ζρήκαηα θαη ρνξεπηηθέο νκάδεο
από Δεκνηηθά ζρνιεία θαη Γπκλάζηα ελώ νη ζεαηέο είραλ ηελ επθαηξία λα
ρεηξνθξνηήζνπλ ηα παηδηά καο πνπ εθθξάζηεθαλ κε ην ηξαγνύδη, ην ρνξό θαη
ηε κνπζηθή.
Όπσο ζεκείσζε ν εκπλεπζηήο ηνπ Φεζηηβάι, η. Αληηδήκαρτος Παηδείας θαη
Δεκοηηθός ύκβοσιος Αιέθος Κορόκειος «ην Μαζεηηθό Φεζηηβάι θιείλεη
θέηνο 7 ρξόληα παξνπζίαο θαη ν θόζκνο ην έρεη αγθαιηάζεη από ηελ πξώηε
ζηηγκή θαζώο πάληα, νη ζπκκεηέρνληεο καζεηέο ζηέιλνπλ κε κνλαδηθό θαη
μερσξηζηό ηξόπν από ηελ δηνξγάλσζε ην δηθό ηνπο αηζηόδνμν θαη ειπηδνθόξν
κήλπκα». Επίζεο κεηέθεξε ηνλ ραηξεηηζκό ηνπ Δεκάρτοσ Δηολύζε
Υαηδεδάθε θαζώο ήηαλ απηόο πνπ πίζηεςε θαη αγθάιηαζε ηνλ ζεζκό όια
απηά ηα ρξόληα.
Ο λεοεθιεγείς Δήκαρτος Παιαηού Φαιήροσ Γηάλλες Φωζηερόποσιος
ζηνλ ζύληνκν ραηξεηηζκό ηνπ αλαθέξζεθε ζηελ πξόζεζε ηνπ γηα
ζεζκνζέηεζε εηήζηνπ καζεηηθνύ θαιιηηερληθνύ θεζηηβάι, αλνηθηό ζηελ
θνηλσλία, κε ζηόρν ηελ ελζάξξπλζε ησλ καζεηώλ ζε δεκηνπξγηθά κνλνπάηηα
θαη ηελ δηνξγάλσζε κηαο κεγάιεο γηνξηήο γηα ηε καζεηηώζα λενιαία, γηνξηή ε
νπνία ζα πεξηιακβάλεη θαη άιιεο ππνζηεξηθηηθέο εθδειώζεηο. Κάιεζε επίζεο
ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά κέζα από ην καζεηηθό ηνπο
ζπγθξόηεκα, ην κνπζηθό ηνπο ζρήκα θαη ηελ ρνξεπηηθή ηνπο νκάδα ζε απηή
ηελ πξνζπάζεηα θαη δήισζε ζίγνπξνο όηη ηελ επόκελε ρξνληά νη ζπκκεηνρέο
ζα είλαη πεξηζζόηεξεο.
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