Συνεχίζεται και φέτος το μεγάλο Πολιτιστικό ταξίδι στο
∆ήμο Αρχανών Αστερουσίων.
Αστερουσίων.

Για τους δημότες του ∆ήμου Αρχανών Αστερουσίων, ο χώρος του Πολιτισμού,
θεωρείται αυτονόητα προνομιακός.
Αυτό συμβαίνει γιατί οι ίδιοι οι ∆ημότες πρωταγωνιστούν
στον
προγραμματισμό και στην υλοποίηση δράσεων πολιτισμού,
πολιτισμού ενώ ο ∆ήμος
υποστηρίζει και υπηρετεί αυτή τη συλλογική διάθεση δημιουργώντας τις
προϋποθέσεις ανάπτυξης ποιοτικών, εναλλακτικών πρωτοβουλιών.
Ο πολιτισμός για τους ανθρώπους του ∆ήμου Αρχανών – Αστερουσίων
Αστερουσίων δεν είναι
μια πολυτέλεια αλλά ένα από τα μέσα που μπορεί να επαναφέρει τον Τόπο μας
στο δρόμο της ανάπτυξης και
και της αισιοδοξίας για το μέλλον. Είναι
Είναι η Βαριά μας
βιομηχανία και σ΄ αυτήν θα συνεχίσουμε να επενδύουμε.
Το μεγαλύτερο μέρος των εκδηλώσεων-δράσεων μας βασίζεται σε δομές και
συλλογικότητες της περιοχής που ξεπερνούν κάθε χρόνο τους εαυτούς τους σε
διάθεση και προσφορά.
Έτσι έχουμε ποιοτικές εκδηλώσεις με φαντασία, συλλογικότητα και πολλές
συνέργιες
συνέργιες.
ες. Με εμπιστοσύνη στα εργαστήρια μας και τους συνεργάτες μας, με
εμπιστοσύνη στους νέους μας.
Πέρα από τα καθιερωμένα πλέον στην συνείδηση του κόσμου σπουδαία
Πολιτιστικά γεγονότα όπως το Μουσικό Εργαστήρι Λαβύρινθος με τον Ross
Daly και το Houdetsi Festival (ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά γεγονότα
στην Κρήτη), το Πολιτιστικό Κάμπινγκ που κάθε χρόνο (εδώ και 11 χρόνια)
φιλοξενεί φοιτητικές θεατρικές ομάδες από όλη την Ελλάδα βασισμένο στη
λογική της αυτοοργάνωσης, την Κινηματογραφική Ομάδα Αρχανών και το
Θερινό Σινεμά με δωρεάν προβολές όλο το καλοκαίρι σημαντικών ταινιών, ή τις
εκδηλώσεις των δικών μας δομών (Θεατρικά
Θεατρικά εργαστήρια (εφήβων και ενηλίκων),
οι Χορωδίες (Μεικτή, Παραδοσιακή, Παιδική), τα εικαστικά μας εργαστήρια,
εργαστήρια η
φωτογραφική ομάδα, οι σχολές χορού και μουσικής κτλ), φέτος θα έχουμε την
τιμή να φιλοξενήσουμε σπουδαίους μουσικούς και καλλιτέχνες από όλη την
Ελλάδα και τον κόσμο.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τους: Μιχάλης ΚονταξάκηςΚονταξάκης-Μαρίνα ∆ακανάλη / Στέλιος
ΠετράκηςΠετράκης-Γιώργος ΜανωλάκηςΜανωλάκης-Efren LopezLopez-Bijan Chemirani / Μελίνα Κανά –
Βασίλης
Βασίλης Λέκκας - Γιώργος Καζαντζής - Γιώργος Ανδρέου / ∆ημήτρης
Ζερβουδάκης / Λιζέτα Καλημέρη / το Ισπανική 35μελής ορχήστρα δρόμου OCAS
/ ο Βραζιλιάνος Makely Ka / το ∆ΗΠΕΘΕ Κρήτης / τη Λυρική
Λυρική Σκηνή στην
μοναδική της παρουσία στο Ν. Ηρακλείου για το μουσείο Νίκου Καζαντζάκη /
και αρκετά άλλα σχήματα ντόπιων καλλιτεχνών (παραδοσιακά και μη).
Τέλος συνεχώς δημιουργούνται νέοι θεσμοί όπως:

o Festival Πέτρινου Θεάτρου στο Φουρνί με σημαντικές συναυλίες και
παραστάσεις.
o Η Θερινή Μουσική Ακαδημία Αρχανών με 4 σπουδαία σεμινάρια
σεμινάρια και
ρεσιτάλ από τον Ηρακλειώτη Παγκοσμίου κλάσεως πιανίστα
Κωνσταντίνο Παπαδάκη,
Παπαδάκη, τον Γιώργο Μολουδάκη - Κιθάρα, τον Αντώνη
Κοντογεωργίου - ∆ιεύθυνση Χορωδίας και τους σπουδαίους Νένα
Βενετσάνου & Γιάννη Ιδομενέως - Τραγούδι.
o Φεστιβάλ Θεάτρου στο θεατράκι
θεατράκι «Μάνο
«Μάνος
Μάνος Κατράκης»
Κατράκης» του Αγίου
Βασιλείου με σημαντικές θεατρικές παραστάσεις.
o Παιδικό Φεστιβάλ στις Αρχάνες και Γιορτή Παραμυθιού σε Πύργο –
Χάρακα.
o Εκδηλώσεις «Οίνου και Αμπέλου» σε Αγ. Παρασκιές και Αρχάνες
o Γιορτή – Αφιέρωμα στο Μαντολίνο στο Χάρακα.
o Εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα
σε Μυρτιά και Αρχάνες.
o Κύκλος γνωριμίας με αρχαιολογικούς χώρους του δήμου μας.
μας
o Ορεινή Παιδική Κατασκήνωση στην Εθιά.
Εθιά
o Αντιρατσιστικό διήμερο.
o ∆ιεθνή σεμινάρια φωτογραφίας.
φωτογραφίας
o Πανελλήνιοι Αγώνες
Αγώνες Ορεινής Ποδηλασίας
Και πολλές άλλες μεμονωμένες εκδηλώσεις – εκθέσεις και δράσεις σχεδόν σε
κάθε γωνιά του δήμου μας σε συνεργασία με άλλους φορείς και συλλογικότητες.

Με αφορμή την έναρξη των εκδηλώσεων αύριο στο θεατράκι στο Φουρνί με την
από
πό τους Μιχάλης Κονταξάκης (Τριο) και Μαρίνα ∆ακανάλη σας
συναυλία α
προσκαλούμε να γνωρίσετε τα πολιτιστικά μονοπάτια αυτής της περιοχής…
http://www.dimos--archanon
archanon--asterousion.gr/
Μείνετε συντονισμένοι στο http://www.dimos

