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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Χαιρετισμός στο 1ο Μεσογειακό Φεστιβάλ Τεχνών
Αθήνα, Σεπτέμβριος 2011
Φίλοι επισκέπτες,
Είναι μεγάλη χαρά για μένα να απευθύνω χαιρετισμό στο Μεσογειακό Φεστιβάλ Τεχνών, που
διοργανώνεται για πρώτη φορά στην όμορφη Κρήτη.
Ο τουρισμός βιώνει μια συνεχή ανάπτυξη και αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους
τομείς της οικονομίας στον κόσμο. Αυτή η δυναμική μετατρέπει τον τουρισμό σε βασική κινητήρια δύναμη για
την κοινωνικο-οικονομική πρόοδο.
Εμείς όλοι που ασχολούμαστε με τον τουρισμό, μοιράζομαστε ένα ισχυρό, κοινό όραμα, την
διατήρηση της μοναδικότητας του περιβάλλοντος και των κοινωνικών και πολιτιστικών αξιών του τόπου μας
που θα ανάδειξουν την χώρα μας ως κορυφαίο προορισμό.
Με τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού, στις 27 Σεπτεμβρίου, με θέμα «ΤουρισμόςΣύνδεση Πολιτισμών», που έχει ως κύριο στόχο την ανάδειξη της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής
συμβολής του τουρισμού στην ευδαιμονία της διεθνούς κοινότητας, η Κρήτη μπορεί να γίνει «όχημα» στην
επαφή και στον παγκόσμιο διάλογο μεταξύ των πολιτισμών του κόσμου μέσω των πολυάριθμων εκδηλώσεων
του Μεσογειακού Φεστιβάλ.
Συγχαρητήρια στην όλη προσπάθεια και καλή συνέχεια.

Με εκτίμηση,
Γιώργος Νικητιάδης
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΤΟ 1Ο ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΕΧΝΩΝ

Η Κρήτη είναι ένας τόπος ευλογημένος,
ένα σταυροδρόμι πολιτισμών της Μεσογείου που
ενώνει την Ευρώπη με την Αφρική και την Ασία. Έχει
βαθιές ρίζες πολιτισμού που μας υποχρεώνουν να
λειτουργούμε πάντα με σεβασμό στην ιστορία μας,
στην πολιτιστική μας κληρονομιά και στις αξίες του
τόπου μας.

Από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τις 5
Οκτωβρίου, η πολιτιστική καρδιά της Μεσογείου
θα χτυπά στην Κρήτη. Κορυφαία καλλιτεχνικά
συγκροτήματα κάθε είδους προερχόμενα από
15 χώρες του κόσμου θα συμμετέχουν στο 1ο
Μεσογειακό Φεστιβάλ Τεχνών.

Μέσα από τις δράσεις μας στοχεύουμε
να αναδείξουμε τον καταλυτικό ρόλο που
διαδραματίζει ο πολιτισμός στην πρόοδο
της κοινωνίας, επιδιώκοντας παράλληλα την
αναβάθμιση του επιπέδου ζωής στον τόπο μας.

Προσδοκία μας είναι το Φεστιβάλ αυτό να
γίνει θεσμός και να εξελιχθεί ανάμεσα στα κορυφαία
πολιτιστικά γεγονότα παγκοσμίως όπου κάθε
χρόνο θα συγκεντρώνει περισσότερες συμμετοχές
καλλιτεχνικών συγκροτημάτων από όλο τον κόσμο
αλλά και συνάμα πλήθος θεατών.

Στα πλαίσια αυτά η Περιφέρεια Κρήτης
θέτει υπό την αιγίδα της το 1ο Μεσογειακό Φεστιβάλ
Τεχνών, ένα πρωτοπόρο εγχείρημα που έχει ως
στόχο του να αναδείξει την Κρήτη αλλά και την
Ελλάδα γενικότερα ως ένα παγκόσμιο πολιτιστικό
κέντρο.

Σταύρος Αρναουτάκης
Περιφερειάρχης Κρήτης
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Μήνυμα του Διευθυντή του Φεστιβάλ

Από αρχαιοτάτων χρόνων, τουλάχιστον
από την τρίτη χιλιετηρίδα π.Χ., η Κρήτη έχει υπάρξει
η κοιτίδα του σπουδαίου Ελληνικού πολιτισμού,
ενός από τους αρχαιότερους στη Μεσόγειο, στην
Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο, του οποίου
ο αντίκτυπος είναι ακόμα ζωντανός από πολλές
απόψεις. Από την άλλη, το μεγαλύτερο νησί της
Ελλάδας με τις μοναδικές ομορφιές και ιστορία
ήταν και παραμένει πάντα, λόγω της γεωγραφικής
του θέσης, η καρδιά και το σταυροδρόμι της
Μεσογείου και μια πολιτιστική περιοχή που
συγκεντρώνει πολλά διαφορετικά στοιχεία, ενώνει
τρεις ηπείρους, την Ευρώπη την Αφρική και την
Ασία και καυχιέται ότι συγκεντρώνει περίπου το ένα
τρίτο του παγκόσμιου τουρισμού.

Με αυτόν τον τρόπο θα γιορτάσουμε τους
πολύπλευρους δεσμούς του παρελθόντος, του
παρόντος και του μέλλοντος και θα δημιουργήσουμε
ένα γεγονός που δεν πρέπει να χάσετε και που θα
μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη σας.
Μαζί μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι
το Φεστιβάλ μας θα γίνει αντάξιο της σπουδαίας
πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας και άλλων
εθνών της Μεσογείου, αλλά και ολόκληρου του
κόσμου!

Συνεπώς, είναι φυσικό η Κρήτη να φιλοξενεί
τα εγκαίνια του 1ου Μεσογειακού Φεστιβάλ Τεχνών,
που πρωταρχικό σκοπό έχουν την προώθηση
του ρόλου της Ελλάδας και του πολιτισμού της
παγκοσμίως.
Ακόμα και σε μια περίοδο κρίσης, και ιδίως
τώρα, θα πρέπει να αντλούμε έμπνευση και ελπίδα
από αυτή την πηγή των αιώνιων αξιών.

3

Vitaly Mironov
Παραγωγός και Διευθυντής
Μεσογειακού Φεστιβάλ Τεχνών

ΟΙ ΚYΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Πρεμιέρα στην Κρήτη της Όπερας του W.A.
Mozart “Ιδομενέας- Βασιλιάς της Κρήτης”

Παγκόσμια καταξιωμένοι καλλιτέχνες συμμετέχουν
σε αυτή την μοναδική παράσταση: Νίκος Σπανός
(Ελλάδα), Anna La Fontaine (Αυστρία), Claudia Patacca
(Ολλανδία), Clemens Löschmann (Γερμανία), η Κρατική
Ακαδημαϊκή χορωδία του “ Υurlov” και η Ορχήστρα
“21st Century Orchestra” (Ρωσία). Για πρώτη φορά
αυτό το υπέροχο έργο, που πρωτοπαρουσιάστηκε το
1781, θα παρουσιαστεί στην Κρήτη, στον τόπο που
διαδραματίστηκαν τα γεγονότα του γύρω στα 1200 π.Χ.
κατά την διάρκεια του Τρωικού πολέμου.
Αποτελεί πρωτοτυπία ότι ο ρόλος του Ιδομενέα
ερμηνεύεται από κόντρα τενόρο, φωνή που πλησιάζει την
αρχική ιδέα του Μότσαρτ. Και είναι πολύ συμβολικό ότι το
καλλιτεχνικό αυτό «σχέδιο» του σπουδαίου Αυστριακού
συνθέτη θα εκτελεστεί από τον διάσημο Έλληνα κόντρα
τενόρο Νίκο Σπανό. Οι μοναδικοί μινωικοί διάκοσμοι
και κοστούμια της όπερας είναι δουλειά του Λυκείου
Ελληνίδων, του οποίου οι σπουδαστές θα συμμετέχουν
επίσης στην παραγωγή.

Κονσέρτο γκαλά διεθνών αστέρων του
κλασσικού μπαλέτου

Το κονσέρτο γκαλά θα πραγματοποιηθεί στο εκπληκτικό
Ενετικό κάστρο Φορτέτζα στο Ρέθυμνο και θα
συγκεντρώσει καλλιτέχνες από τα πιο σημαντικά θέατρα
της Ευρώπης: Andrey Evdokimov – Πρώτος Χορευτής
(Θέατρο Bolshoi, Ρωσία), Iana Salenko – Πρίμα Μπαλαρίνα
(Κρατικό Μπαλέτο Βερολίνου, Γερμανία), Ulvi Azizov –
Πρώτος Χορευτής (Κρατική Όπερα της Πράγας. Τσεχία),
Nicolo Noto – Πρωταγωνιστής Χορευτής (Μπαλέτο
Spoleto Ballet, Ιταλία).

Το “Ρώσικο Κρατικό Μπαλέτο” στο μπαλέτο
του Α. Άνταμ “Ο κουρσάρος”

Το “Ρώσικο Κρατικό Μπαλέτο” ερμηνεύει τον “Κουρσάρο”
μία σύνθεση του Α. ‘Ανταμ εμπνευσμένη από το ομώνυμο
ποίημα του Λόρδου Βύρωνα το 1814. Δύο παραστάσεις
για την Κρήτη, στο Ηράκλειο, 27 Σεπτεμβρίου, στο
κηποθέατρο “Ν. Καζαντζάκης” και στον Αγ. Νικόλαο, 28
Σεπτεμβρίου, στο κινηματοθέατρο “Rex”.

Διεθνές Tattoo στην Κρήτη

Η λέξη “Tattoo” αντιστοιχεί σε μια διεθνή μουσική
εκδήλωση, στην οποία συμμετέχουν από κοινού
στρατιωτικές και πολιτικές μπάντες, καθώς και άλλοι
καλλιτέχνες από διάφορα μουσικά είδη.
Στο Διεθνές Tattoo της Κρήτης, το πρώτο στο είδος
του που λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα, αναμένεται
η συμμετοχή εκατοντάδων μουσικών, χορευτών,
σημαιοφόρων κλπ. Μεγάλη θα είναι η συμμετοχή των
σχημάτων Pipes and Drums (πνευστά και τύμπανα) από
τον Καναδά, από τη Σκωτία και από τη Νέα Ζηλανδία.
Ξεχωριστές παραστάσεις θα λάβουν χώρα και μετά όλοι
μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους σε ένα μεγαλειώδες
φινάλε. Το Tattoo μας είναι αφιερωμένο σε δύο σημαντικά
ιστορικά γεγονότα, την επέτειο των 2.500 χρόνων από τον
μεγάλο θρίαμβο της Ελλάδας στη μάχη του Μαραθώνα,
και την 70η επέτειο της Μάχης της Κρήτης. Το Tattoo θα
παρουσιαστεί στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στον Άγιο
Νικόλαο από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου.

Μεικτό κονσέρτο Εκκλησιαστικής μουσικής

Συμμετέχουν η Κρατική Ακαδημαϊκή Χορωδία του
“Υurlov” και η χορωδία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Κρήτης. Το κονσέρτο θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, στο Ηράκλειο,
στις 28 Σεπτεμβρίου, με τη στήριξη και τις ευλογίες του
Αρχιεπισκόπου Κρήτης, Σεβασμιοτάτου κ.κ. Ειρηναίου.

Κονσέρτο Μεσαιωνικής μουσικής με τον
Jordi Savall

Το Κονσέρτο θα πραγματοποιηθεί στον ιστορικό χώρο
Νερατζέ Τζαμί, στη μαγευτική πόλη του Ρεθύμνου. Οι
πολίτες θα θαυμάσουν τον πιο καταξιωμένο ερμηνευτή
του ευγενούς αυτού είδους μουσικής, ο οποίος είναι
παγκοσμίως γνωστός, όχι μόνο ως μεγάλος ερμηνευτής
μεσαιωνικής μουσικής, αλλά πρωτίστως ως διακεκριμένος
επιστήμονας στον τομέα του. Ο κ. Savall είναι επίσης ένας
παγκοσμίου φήμης σολίστ αναγεννησιακής και μπαρόκ
μουσικής ενώ από το 2008 διατελεί Πρέσβης της Ε.Ε. για
τον διαπολιτισμικό διάλογο.
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Πρόλογος του Δημάρχου Ηρακλείου
για το φυλλάδιο Μεσογειακού Φεστιβάλ Τεχνών
Η Μεσόγειος δεν είναι απλώς ένας
γεωγραφικός χώρος. Είναι ένας κρίκος που συνδέει
τρεις Ηπείρους και αποτελεί τη μήτρα των μεγάλων
αρχαίων πολιτισμών.
Πρώτοι οι Μινωίτες ήταν εκείνοι που
ως θαλασσοκράτορες έφεραν σε άμεση επαφή
τους μεσογειακούς λαούς και ο ρόλος τους στην
ανάπτυξη ενός πολιτισμού ειρήνης και ευημερίας,
τη βάση του σημερινού Ευρωπαϊκού πολιτισμού,
υπήρξε καταλυτικός.
Η Μεσόγειος ως θάλασσα δεν χωρίζει, αλλά
ενώνει τους λαούς. Γι’ αυτό και πρέπει να παραμείνει
χώρος ειρήνης και επικοινωνίας και σ’ αυτό η Κρήτη
και το Ηράκλειο, χάρη στη γεωγραφική θέση την
ιστορία και τη μεγάλη πολιτιστική τους παράδοση
μπορεί να έχουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο.
Φέτος για πρώτη φορά στα πλαίσια των
καλοκαιρινών εκδηλώσεων, εντάσσουμε μια
σειρά σημαντικών πολιτιστικών δράσεων, που θα
αποτελέσουν έμπρακτη δοκιμή για την μελλοντική
ανάπτυξη ενός Μεσογειακού φεστιβάλ τεχνών.
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Οι τέχνες αποτελούν κύρια έκφραση του
ανθρώπου και η δυνατότητα πρόσβασης σ’ αυτήν
εμπίπτει στις υποχρεώσεις μιας Δημοκρατικής
πολιτείας καθώς δεν προσφέρει μόνο αισθητική
απόλαυση, αλλά λειτουργεί και ως ψυχαγωγός
δύναμη που εξυψώνει ηθικά και πνευματικά τους
πολίτες.
Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις θα βοηθήσει
στην επιτυχία του θεσμού και θα συμβάλει στη
μελλοντική αναβάθμιση και καθιέρωση του.
Συγχαίρω όλους όσοι εργάστηκαν για την
διοργάνωση και εύχομαι καλή επιτυχία.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειο

28/9 Διεθνές Tattoo - Παρέλαση
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με την συμμετοχή εκατοντάδων μουσικών, χορευτών,
σημαιοφόρων και των σχημάτων Pipes and Drums (πνευστά
και τύμπανα) από τον Καναδά, τη Σκωτία και τη Νέα Ζηλανδία
Χώρος: Δρόμοι της πόλης του Ηρακλείου Ώρα: 12:00-14:00
Η Ρώσικη Κρατική Ακαδημαική Χορωδία Yurlov
Συναυλία βυζαντινών και άλλων εκκλησιαστικών ύμνων
Χώρος: Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγ. Μηνά Ώρα: 18:00
29/9 Διεθνές Tattoo στην Κρήτη

Χώρος: Στάδιο Ελευθερίας (Χανιώπορτα) Ώρα: 21:00
30/9 Παράσταση Flamenco (Ισπανία)

Χώρος: Κηποθέατρο “Ν. Καζαντζάκης” Ώρα: 21:00

25/9 Όπερα “Ιδομενέας- Βασιλιάς της Κρήτης”

του B. Α. Μότσαρτ
Συμμετέχουν:
Nikos Spanos (Ελλάδα)
Anna La Fontaine (Αυστρία)
Claudia Patacca (Ολλανδία)
Clemens Löschmann (Γερμανία)
Yurlov Russian State Academic Capella (Ρωσία)
Orchestra of XXI century (Ρωσία)
Λύκειο Ελληνίδων Ηρακλείου
Χώρος: Κηποθέατρο “Ν. Καζαντζάκης” Ώρα: 21:00

26/9 Moscow Wind College Band (Ρωσία)

Συναυλία για τα παιδιά
Χώρος: Κηποθέατρο “Μ. Χατζιδάκις” (είσοδος από οδό
Πλαστήρα) Ώρα: 19:00

“Libertas” Quintet (Ρωσία)
Κονσέρτο κλασσικής μουσικής
Χώρος: Κηποθέατρο “Μ. Χατζιδάκις” (είσοδος από οδό
Πλαστήρα) Ώρα: 21:00
2/10 “Christabel and the Jons” Band, Russ Gentner (Η.Π.Α.)

Αμερικάνικη Jazz and Blues
Χώρος: Κηποθέατρο “Μ. Χατζιδάκις” (είσοδος από οδό
Πλαστήρα) Ώρα: 21:00

4/10 Η ορχήστρα από την Ρωσία “Volkonsky Consort”

Κονσέρτο Μεσαιωνικής και Αναγεννησιακής μουσικής
Χώρος: Κηποθέατρο “Μ. Χατζιδάκις” (είσοδος από οδό
Πλαστήρα) Ώρα: 21:00

5/10 Symphonic Brass Wales, Peter Karrie (Ηνωμένο Βασίλειο)

Κονσέρτο Κλασσικής και λαϊκής Μουσικής
Χώρος: Κηποθέατρο “Ν. Καζαντζάκης” Ώρα: 21:00

Club “Piruett” (Εσθονία)
Καλλιτεχνική Γυμναστική
Χώρος: Κηποθέατρο “Ν. Καζαντζάκης”  Ώρα: 21:00
27/9

Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

“Trio Mediterrae”
Συναυλία κλασσικής και μοντέρνας Μεσογειακής Μουσικής
Χώρος: Κηποθέατρο “Μ. Χατζιδάκις” (είσοδος από οδό
Πλαστήρα) Ώρα: 21:00
“Ρώσικο Κρατικό Μπαλέτο”
Μπαλέτο του Α. Άνταμ “Ο κουρσάρος”
Χώρος: Κηποθέατρο “Ν. Καζαντζάκης” Ώρα: 21:00
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MΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΕΧΝΩΝ

Το Ρέθυμνο, τόπος με παράδοση σε
σπουδαίους πολιτιστικούς θεσμούς, καλωσορίζει
το Μεσογειακό Φεστιβάλ Τεχνών, ένα νέο θεσμό,
που συνταιριάζει γοητευτικές και διαχρονικές
εκφράσεις Πολιτισμού.
Κονσέρτα Aναγεννησιακής, Μεσαιωνικής,
Κλασσικής και παραδοσιακής μουσικής, μπαλέτα
διεθνούς φήμης
στα οποία συμμετέχουν
διάσημοι χορευτές από τη Ρωσία, τη Γαλλία, τη
Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, συναυλίες με
μουσική Τζαζ και μπλουζ, μουσικές παρελάσεις
με μπάντες και παραστάσεις για τους νέους
μας, για όλους τους φιλότεχνους συμπολίτες κι
επισκέπτες, εναλλάσσονται στο χώρο και το χρόνο,
πιστοποιώντας την καλλιτεχνική ταυτότητα της
πόλης μας και των ανθρώπων της.
Ως φιλόξενοι οικοδεσπότες αλλά και ως
ενεργά συμμετέχοντες, υποδεχόμαστε με θέρμη
αυτό το εκλεπτυσμένο, καλλιτεχνικό γεγονός
που φέρει το άρωμα της Μεσογειακής αύρας
και τροφοδοτεί ζωογόνα την προσήλωση του
Ρεθύμνου στις Τέχνες και τον Πολιτισμό.
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Από τις 25 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 3
Οκτωβρίου 2011, η πόλη μας επιχειρεί ένα ακόμη
σημαντικό καλλιτεχνικό ταξίδι. Ας απολαύσουμε
μαζί και αυτή την ξεχωριστή εμπειρία.

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ρέθυμνο

28/9 “Libertas” Quintet (Ρωσία) Ώρα: 20:30

Κονσέρτο κλασσικής μουσικής
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25/9 Η ορχήστρα από την Ρωσία “Volkonsky Consort”

Κονσέρτο Μεσαιωνικής και Αναγεννησιακής μουσικής
Χώρος: Σπίτι Πολιτισμού, Εμμ. Βερνάρδου 10 Ώρα: 21:00

26/9 Γκαλά με Παγκόσμια Αστέρια του Μπαλέτου

Andrey Evdokimov – Prima Χορευτής (Bolshoi)
Anastasia Gubanova (Bolshoi)
Inna Salenko – Prima Μπαλαρίνα (Berlin State Ballet)
Dinu Tamazlacaru (Berlin State Ballet)
Alina Nanu – Prima Μπαλαρίνα (Prague State Opera)
Ulvi Azizov-Prima Χορευτής (Prague State Opera)
Noto Nicolo και Andrijasenko Timofei (Leading Ballet Dancers του διαγωνισμού Ballet di Spoleto)
Ρώσικο Κρατικό Μπαλέτο
Χώρος: θέατρο “Ερωφίλη”, φρούριο Φορτέτζα (σε περίπτωση
κακοκαιρίας χώρος: κέντρο εκδηλώσεων “Μέγαρο”) Ώρα: 21:00

27/9

Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

Κρητική Παραδοσιακή Μουσική και Χορός Ώρα: 20:30
Με τον Κώστα Κουτελιδάκη ,τον Γιάννη Βρεττό και το χορευτικό
συγκρότημα του Κέντρου Νέων του Δήμου Ρεθύμνης

Jordi Savall Ώρα: 22:00
Κονσέρτο Αναγεννησιακής Μουσικής
Χώρος: Τζαμί Νερατζέ, Βερνάρδου 2 (Ωδείο)
1/10 Διεθνές Tattoo - Παρέλαση

με την συμμετοχή εκατοντάδων μουσικών, χορευτών,
σημαιοφόρων και των σχημάτων Pipes and Drums (πνευστά
και τύμπανα) από τον Καναδά, τη Σκωτία και τη Νέα Ζηλανδία
Συμμετέχει η Μπαντίνα της Δημοτικής Φιλαρμονικής
Ρεθύμνης
Χώρος: Δρόμοι της πόλης του Ρεθύμνου Ώρα: 12:00-14:00
Διεθνές Tattoo στην Κρήτη
Χώρος: Δημοτικό στάδιο “Σοχώρα” Ώρα: 21:00
2/10 Club “Piruett” (Εσθονία)

Καλλιτεχνική Γυμναστική
Χώρος: Κλειστό στάδιο “Μελίνα Μερκούρη” Ώρα: 18:30
Διεθνές Tattoo στην Κρήτη
Συμμετέχει η Δημοτική Φιλαρμονική Ρεθύμνης
Χώρος: Δημοτικό στάδιο “Σοχώρα” Ώρα: 21:00
3/10 Symphonic Brass Wales, Peter Karrie (Ηνωμένο Βασίλειο)

Κονσέρτο Κλασσικής και λαϊκής Μουσικής
Χώρος: θέατρο «Ερωφίλη», φρούριο Φορτέτζα (σε περίπτωση
κακοκαιρίας χώρος: Σπίτι Πολιτισμού, Εμμ. Βερνάρδου 10)
Ώρα: 21:00
Η ομάδα εθελοντών του Αναγεννησιακού Φεστιβάλ
καλωσορίζει το Μεσογειακό Φεστιβάλ συμμετέχοντας
ενεργά στις εκδηλώσεις του

“Christabel and the Jons” Band, Russ Gentner (Η.Π.Α.)
Αμερικάνικη Jazz and Blues
Χώρος: θέατρο «Ερωφίλη», φρούριο Φορτέτζα (σε περίπτωση
κακοκαιρίας χώρος: Σπίτι Πολιτισμού, Εμμ. Βερνάρδου 10)
Ώρα: 22:30
Απονομή βραβείων Φιλίας σε συνεργάτες και επισκέπτες
της πόλης του Ρεθύμνου
Aπό Δευτέρα 26.09 έως και Δευτέρα 3.10 το πρόγραμμα παρουσιάζει ο κ. Αλέξης Κωστάλας
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Χαιρετισμός Δημάρχου Αγίου Νικολάου
για το Μεσογειακό Φεστιβάλ Τεχνών
Στον ευρύτερο Δήμο του Αγίου Νικολάου
θα φιλοξενηθούν σημαντικές εκδηλώσεις στα
πλαίσια του 1ου Μεσογειακού Φεστιβάλ Τεχνών. Το
Φεστιβάλ αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό
γεγονός
για την Κρήτη και είναι ιδιαίτερα
σημαντική η αναφορά στο χώρο της Μεσογείου
που αναδεικνύει άλλωστε και τη σημαντική θέση
της Κρήτης σε αυτό τον ιστορικό χώρο.
Καλλιτεχνικά συγκροτήματα υψηλού
επιπέδου, καλλιτέχνες και παραγωγοί διεθνούς
φήμης θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους στην
περιοχή μας σε μια μεγάλη συνάντηση πολιτισμών,
αναδεικνύοντας την αξία του πολιτισμού,
της ειρήνης, της συνύπαρξης και τις αξίες
της παγκόσμιας πολιτιστικής παράδοσης και
δημιουργίας. Ενός πολιτισμού στον οποίο η Κρήτη
έχει προσφέρει πάρα πολλά και αποτελεί μέρος
αυτής της δημιουργίας.
Συνδυάζοντας μάλιστα φέτος το μήνυμα
της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού που είναι
«Ο τουρισμός ενώνει τους Πολιτισμούς» αυτές
οι εκδηλώσεις έρχονται να συμβάλλουν σε αυτή
τη λογική της συνάντησης των πολιτισμών.
Το Μεσογειακό Φεστιβάλ εκπέμπει προς όλη
τη Μεσόγειο το μήνυμα αυτό της συνάντησης
προβάλλοντας και αναδεικνύοντας το νησί μας το
οποίο είναι σταυροδρόμι πολιτισμών με μακραίωνη
ιστορία.
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Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Περιφέρεια
Κρήτης, τους διοργανωτές, τους καλλιτέχνες για
την παρουσία τους και είμαι βέβαιος πως θα υπάρχει
συνέχεια και τα επόμενα χρόνια.

Δημήτρης Κουνενάκης
Δήμαρχος Αγίου Νικολάου

Δήμος Αγ. Νικολάου
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Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

Sbandieratori di Sansepolcro & Gubbio
(Ιταλικό μεσαιωνικό άγημα σημαιοφόρων Συμμετέχοντες του Διεθνούς Tattoo στην Κρήτη)
Ιστορικό δρώμενο
Χώρος: Στους δρόμους της πόλης του Αγ. Νικολάου
Ώρα: 17:00-18:00
28/9 “Ρώσικο Κρατικό Μπαλέτο”

Μπαλέτο του Α. Άνταμ “Ο κουρσάρος”
Χώρος: Στο κινηματοθέατρο “Rex” στον Αγ. Νικόλαο
Ώρα: 21:00

29/9 “Christabel and the Jons” Band, Russ Gentner (Η.Π.Α.)

1/10 Η ορχήστρα από την Ρωσία “Volkonsky Consort”

Κονσέρτο Μεσαιωνικής και Αναγεννησιακής μουσικής
Χώρος: Πλατεία Νεάπολης/ ή στο κινηματογράφο «Δρήρο»
Ώρα: 19:30
Παραδοσιακό κρητικό καζάνι από τον πολιτιστικό
σύλλογο Καστέλλι-Φουρνής
Χώρος: Καστέλλι-Φουρνή Ώρα: 21:30

4/10 “Libertas” Quintet (Ρωσία)

Κονσέρτο κλασσικής μουσικής
Χώρος: Ξενοδοχείο “Iberostar Mirabello” Αγ. Νικόλαος
Ώρα: 21:00

Αμερικάνικη Jazz and Blues
Χώρος: Ξενοδοχείο “Porto Elounda” de Luxe Resort
Ώρα: 21:00

30/9 Διεθνές Tattoo - Παρέλαση

Παρέλαση από Ορχήστρες στρατιωτικής, κλασσικής
και παραδοσιακής μουσικής με χορό και ιστορικές
αναπαραστάσεις από διάφορα μέρη του κόσμου
Χώρος: Στους δρόμους της πόλης του Αγ. Νικολάου
Ώρα: 12:00-14:00
Διεθνές Tattoo στην Κρήτη
Χώρος: Δημοτικό στάδιο Αγ. Νικολάου Ώρα: 20:30
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Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

Sbandieratori di Sansepolcro & Gubbio
(Ιταλικό μεσαιωνικό άγημα σημαιοφόρων Συμμετέχοντες του Διεθνούς Tattoo στην Κρήτη)
Ιστορικό δρώμενο
Χώρος: Παλαιό Λιμάνι Χερσονήσου Ώρα: 21:00
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25/9 “Christabel and the Jons” Band, Russ Gentner (Η.Π.Α.)

Αμερικάνικη Jazz and Blues

27/9 Η ορχήστρα από την Ρωσία “Volkonsky Consort”

Κονσέρτο Μεσαιωνικής και Αναγεννησιακής μουσικής

ΧΟΡΗΓΟΙ / SPONSORS

art hotel

MINOS PALACE

hotel & suites

village

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ / WITH SUPPORT OF
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