Γ ΑΜΜΑ
Ο ΛΟΗ, 8 ΟΠΘΚΘΞΣ 2010
























08.00-09.30 Πλπδθσ κ Aegialis Hotel & Spa.
09.30 ΰΰλαφά η ζυθ
10.00 Καζπ σλδ ηα πθ υθΫ λπθ απσ βθ ε. δλάθβ Γδαθθαεκπκτζκυ, Πλσ λκ κυ υζζσΰκυ εαδ
κδεκ Ϋ πκδθα κυ ι θκ κξ έκυ Aegialis. υ Ϊ δμ.
Μαθυζβμ Λδΰθσμ – ε σ βμ εαδ υθ κθδ άμ υθ λέκυ.
θ υθβμ ζαίδαθσμ – δκλΰαθπ δεά πδ λκπά.
άηαλξκμ ηκλΰκτ ετλδκ Νδεσζακ Φπ δΫλβ.
10.30 MoθκπΪ δα εαδ ίσ αθα βμ ηκλΰκτ - Slide show by French Photographer Mrs. Edith Lebon.
Π λδπζΪθβ β βθ ηκλΰδαθά Φτ β.
10.45 Οδεκζκΰδεσμ Σκυλδ ησμ εαδ π λδίΪζζκθ – πσ κθ Prof. Peter Heiman/Xλδ έθα ζπ λΪθ θ
11.00 σ αθα εαδ φυ Ϊ βμ ηκλΰκτ – πσ κθ δα λσ ίκ αθκζσΰκ ετλδκ αΰΰΫζβ α Ϊζκ.
11.15 Aθγλππκμ εαδ σπκμ βμ ηκλΰκτ! Ηζέαμ Πλκίσπκυζκμ βηκ δκΰλΪφκμ
11.35 Σα ηκθκπΪ δα βμ ηκλΰκτ – Πλκίκζά θ κεδηαθ Ϋλ κυ ευλέκυ Γδυλΰκυ Ϊηπα β, εβθκγΫ β.
12.00 ΰεαέθδα Ϋεγ βμ απΰλαφδεάμ η γΫηα α ηπθ υ ηΫθα απσ βθ ηκλΰσ – απσ κθ ΓΪζζκ
απΰλΪφκ Μδchel Constant - Η ζδΪ!
12:30 θαξυλβ β ΰδα to Χπλδσ ΘκζΪλδα. πέ ε οβ βθ εεζβ έα πθ ΰέπθ θαλΰτλπθ, εαδ κ
εεζβ δα δεσ Μκυ έκ. Π λδάΰβ β κυ ξπλδκτ.
14.00 θαξυλβ β ΰδα η βη λδαθσ φαΰβ σ.
δα σλδκ «Λ ΚΚΙ» βθ παλαζέα βμ δΰδΪζβμ.
15:30 πδ λκφά κ ι θκ κξ έκ.
16.00-18.00 Πλκίκζά αδθδυθ.
18.00 εαφΫμ
18.30 υΰεΫθ λπ β – υζκΰέα απσ κθ Μβ λκπκζέ β Θάλαμ, ηκλΰκτ εαδ Νά πθ ε. πδφΪθ δκ.
18.45 Θλβ ε υ δεσμ Σκυλδ ησμ – Κτλδκμ Παξκυθ Ϊεβμ, Καγβΰβ άμ Παθ έκυ Παθ πδ βηέκυ.
19.10 Σα ευλδσ λα εεζβ δα δεΪ ηθβη έα βμ ηκλΰκτ. Πα άλ ΘπηΪμ υθκ δθσμ πλπβθ
Πλπ κ τΰε ζκμ λξδ πδ εκπάμ γβθυθ.
19.30 Σκυλδ ησμ Τΰ έαμ (υθ υα ησμ φυ δκζα λδεάμ Ϊ εβ βμ, ξλά β υΰδ δθυθ λκφυθ απσ
ίδκζκΰδεΫμ εαζζδΫλΰ δ μ, υ λΰ δεά πέ λα β βμ γΪζα αμ, εαδ κυ SPA (Kαγβΰβ άμ ηαθκυάζ
ΜαληαλΪμ)
19.50 Μ κΰ δαεά – ηκλΰδαθά δα λκφά – Γα λκθκηέα. K. ΜΪλδκμ ΚΪζφκΰζκυ – βηκ δκΰλΪφκμ
21.00 έπθκ Καζπ κλέ ηα κμ κ
δα σλδκ « ηίλκ έα» κυ ι θκ κξ έκυ δΰδαζέμ. ηκλΰδαθΫμ
Παλα κ δαεΫμ ΰ τ δμ.Μκυ δεά παλκυ έα β βμ Πκζπθέαμ απσ βθ εαζζδ Ϋξθβ Μαλέα Pomianowska.
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8.00-9.00 Πλπδθσ κ ι θκ κξ έκ δΰδαζέμ.
9.15 θαξυλβ β η πκτζηαθ ΰδα κ ξπλδσ ΛαΰΰΪ α. Π λπΪ βηα πμ βθ Παθαΰέα βθ Παθπξπλδαθά,
θα παλαεκζκυγά κυη βθ ζδ αθ έα βμ δεσθαμ βμ Χκακίδυ δ αμ. Γθπλδηέα η α υπ δα Ϊ
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΘΟΛΑΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΗ ΑΜΟΡΓΟΤ
Cultural Women’s Association of Tholaria-Amorgos
Αδγδάζη, Αηολγόμ, Κυεζά μ, 84008 Σηζ. 22850 73393, Fax: 22850 73395
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ίσ αθα βμ ηκλΰκτ. πδ λκφά β ΛαΰΰΪ α. πέ ε οβ απκ αε άλδκ αδγΫλδπθ ζαέπθ απσ α
ηκλΰδαθΪ ίσ αθα, εαδ
ηκλΰδαθσ παλα κ δαεσ πέ δ. Π λδάΰβ β κυ ξπλδκτ.
13.00 Φαΰβ σ – φδζκι θέα βμ ΣαίΫλθαμ «Ο ΝΙΚΟ».
14.45 πδ λκφά κ ι θκ κξ έκ η κ πκτζηαθ.Πλκαδλ δεΪ, πδζκΰά πδ λκφάμ, π λπΪ βηα απσ
κ ηκθκπΪ δ ΛαΰΰΪ α – Θκζαλδα – Οληκμ.
16.00-18.00 Πλκίκζά αδθδυθ.
18.00 ΚαφΫμ
18.30 υΰεΫθ λπ β - Θ Μ βη λέ αμ– Κ ΗΜΙ ΛΛΗΝΙΚΟΤ ΚΙΝΗΜ ΣΟΓΡ ΦΟΤ υθ κθδ άμ –
Τπ τγυθκμ ετλδκμ Γδυλΰκμ Ϊηπα βμ - εβθκγΫ βμ
18.35 Οδ δαεκπΫμ κθ Παζδσ ζζβθδεσ Κδθβηα κΰλΪφκ. λβμ Μαζαθ λΪεβμ – βηκ δκΰλΪφκμ
19.00 Φ δίΪζ λΪηαμ – επλσ ππκμ Κυλέα Γ πλΰδΪ κυ – Πδ αλΪ.
19.15 Σα λδεΪ βμ ΚΫλκυ – Σαδθέα βμ Μαλέθαμ Κκυθ θΪεβ – πσ β υζζκΰά κυ Φ δίΪζ
λΪηαμ.
19.45 ξκζά Κδθβηα κΰλΪφκυ Θ αζκθέεβμ – Κδθβηα κΰλαφδεά επαέ υ β – Καγβΰβ άμ. Κ. Νσ βμ
Φσλ κμ
20.00 Κδθβηα κΰλαφδεΪ λξ έα εαδ δαπκζδ δ ηδεσμ Σκυλδ ησμ – Aλΰυλυ Μ βηΫλβ – δ υγτθ λδα
κυ STUDIO ΠαλΪζζβζκ Κτεζπηα.
20.20 Πλκίκζά αδθέαμ - Σα ΜκθκπΪ δα βμ θ λκυ – Σκυ ευλέκυ Γδυλΰκυ Ϊηπα β.
21:00 έπθκ κθ Όληκ υΰ θδεά πλκ φκλΪ βμ ΣαίΫλθαμ «κ Χκθ λσμ» η Παλα κ δαεά ζζβθδεά
Μκυ δεά.
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8.00-9.00 Πλπδθσ κ Ξ θκ κξ έκ.
9.15 θαξυλβ β η πκτζηαθ ΰδα πέ ε οβ κ υααθ δθσ Μκθα άλδ βμ Χκακίδυ δ αμ,Καδ κ
Μκυ έκ βμ Μκθάμ.
11.30 θαξυλβ β ΰδα πέ ε οβ β Χυλα, εαδ κ λξαδκζκΰδεσ Μκυ έκ. πέ διβ κυ πα ζδκτ,
απσ κθ Πκζδ δ δεσ τζζκΰκ δηπθέ β.Eπέ ε οβ κ άηκ ηκλΰκτ. Kαζπ σλδ ηα εαδ θβηΫλπ β
απσ κθ άηαλξκ ετλδκ Νδεσζακ Φπ δΫλβ. ΰεαέθδα Ϋεγ βμ Φπ κΰλαφέαμ κυ Πκζπθκτ
Φπ κΰλΪφκυ ndrzej Kojko. Πλκίκζά βμ αδθέαμ « ηκλΰσμ» παλαΰπΰάμ κυ άηκυ ηκλΰκτ.Σκ
Ϋθ κηκ – Πλκίκζά φέζη εαδ ξκλ υ δεκτ απσ βθ γ α λδεά ΟηΪ α «Φυ αζέ α» The insect –
Presentation By Fysalides Dance Group.
16:00 –18.00 Πλκίκζά αδθδυθ. φ γ έ
β ηαΰ έα κυ ΚΫθ λκυ Θαζα κγ λαπ έαμ εαδ ΟηκλφδΪμ
«ΛΪζπθ Ύ πλ».
18: 00 ΚαφΫμ. Τΰδ δθΪ αφ οάηα α η ηκλΰδαθΪ ίσ αθα εαδ φυ δεκέ ξυηκέ.
18.30 υθΪθ β β κλΰαθπ υθ κυλδ δευθ Φ δίΪζ – Ξ θκ κξ έκ δΰδαζέμ. υηη κξά απσ Πκζπθέα,
Ρκυηαθέα,  λίέα, Πκλ κΰαζέα, Λ κθέα, Ρπ έα, Ι αζέα, Ι παθέα, Συθβ έα, ε.α. υθ κθέ λδα –
Κυλέα wa Kotus - Πλσ λκμ κυ δ γθκτμ Φ δίΪζ Σκυλδ δευθ Σαδθδυθ – Πκζπθέαμ. επλσ ππκμ
Φ δίΪζ Θ αζκθέεβμ ε. Νέεκμ Φσλ κμ. επλσ ππκμ Φ δίΪζ λΪηαμ – Κυλέα Γ πλΰδΪ κυ –
Πδ αλΪ.
19.00 Πλκίκζά 2 αδθδυθ, αφδ λπηΫθπθ β 200β πΫ δκ βμ ΰΫθθβ βμ κυ κπΫθ.
19.30 Η πέ λα β πθ αδθδυθ κθ Σκυλδ ησ. πσ κθ Καγβΰβ ά Παθ πδ δηέκυ ετλδκ Φλαθ έ εκ
Ν έαμ – δκλΰαθπ ά κυ Φ δίΪζ Art & Tur – Barcellos, Πκλ κΰαζέα .
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20.00 H ξλά β βμ φδζκζκΰέαμ βθ βηδκυλΰέα θ κευηαθ Ϋλ. Πλκίκζά βμ αδθέαμ “Breviary” απσ κθ
ε. osko Savkovik, δκλΰαθπ ά κυ Φ δίΪζ “Alternativa” βθ  λίέα.
21.00 έπθκ α ΘκζΪλδα, πλκ φκλΪ βμ αίΫλθαμ « κ Παθσλαηα».
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Πλπδθσ κ Ξ θκ κξ έκ ΙΓΙ ΛΙ
09.30 θαξυλβ β η πκτζηαθ ΰδα κ ξπλδσ Πκ αησμ. πέ ε οβ βθ εεζβ έα βμ θΪζβοβμ.
Ξ πλκίσ δ ηα βμ δεσθαμ βμ Παθαΰέαμ βμ Χκακίδυ δ αμ, πκυ γα ι εδθά δ ΰδα κ Μκθα άλδ
η α πσ δα απσ κ παζδσ ηκθκπΪ δ δΰδΪζβμ – Χυλαμ υθα σ β α θα αεκζκυγβγ έ β πκηπά πμ βθ
Ϋικ κ κυ ξπλδκτ ά ηΫξλδ κ Μκθα άλδ. Π λδάΰβ β κυ ξπλδκτ Πκ αησμ
11.30 Μ Ϊία β εαδ πέ ε οβ βθ παθΫηκλφβ παλαζέα βμ δΰδΪζβμ ΰδα ηδα γαζα δθά
12.30 Γ τηα κθ Όληκ, πλκ φκλΪ βμ αίΫλθαμ « κ ΛδηΪθδ βμ ευλΪ Κα έθαμ». σζ α η εαέεδ,
πλκ φκλΪ απσ κυμ κπδεκτμ οαλΪ μ.
14.30 Μ αφκλΪ κ ι θκ κξ έκ. ζ τγ λκμ ξλσθκμ ΰδα κ SPA.
16.00-18.00 Πλκίκζά αδθδυθ
17.30 Γ υ δΰθπ έα ελα δυθ, πέ διβ κπδεάμ ηαΰ δλδεάμ.Cocktail party β ί λΪθ α κυ Aegialis
Hotel & Spa.
19.30 υθΪθ β β εαδ υαά β β απκ ζ ηΪ πθ υθ λέκυ – Κλδ δεά πδ λκπά Φ δίΪζ Σαδθδυθ
Μδελκτ Μάεκυμ. πσ κ β απκ δε δευθ υηη κξάμ.
21.00 πκξαδλ δ άλδκ έπθκ – ζζβθδεά ίλα δΪ η απθ αθά ηκυ δεά απσ ίδκζέ εαδ ζακτ κ.
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4.00-4.30 Πλπδθσ
4:45 θαξυλβ β ΰδα κ ζδηΪθδ `Κα Ϊπκζα, ΰδα αθαξυλβ β η κ Blue Star.

Παλα βλά δμ:
 κ ε θσ χλσθκ η αιτ ωθ λΰα δυθ κυ υθ λέκυ ηπκλ έ θα απκζαηίΪθ
β Ϊκυθα, κ χαηΪη, κ Jacuzzi εαδ κ
ΰυηθα άλδκυ κυ ΚΫθ λκυ Θαζα κγ λαπ έαμ εαδ ΟηκλφδΪμ «ΛΪζωθ Ύ ωλ» ωλ Ϊθ
Μβθ ι χΪ
κ ηαΰδσ αμ, ΰδα θα ηπκλΫ
θα χλβ δηκπκδά
κ Spa ά β γΪζα α.
Γδα σζ μ δμ π λδπκδά δμ πλκ υπκυ, ηαζζδυθ εαδ υηα κμ αμ πλκ φΫλ αδ δ δεά Ϋεπ ω β 15%. ΜΫχλδ β δ ιαΰωΰά
κυ υθ λέκυ ηπκλ έ θα ΰέθκυθ ηδελΫμ αζζαΰΫμ κ πλσΰλαηηα.

ΩΡ

ΠΡΟ ΟΛ  ΓΙ ΣΟ ΚΟΙΝΟ:

Ϊίία κ 10/04/10 απσ 18.00 Ϋπμ 21.00 – Πθ υηα δεσ ΚΫθ λκ Θκζαλέπθ & δγκυ α υθ λδΪ πθ – άηκυ
ηκλΰκτ – Χυλα
Ξ θκ κξ έκ Aegialis: ΠΫηπ β 8/04, Παλα ε υά 9/04, Ϊίία κ 10/04, Κυλδαεά 11.04 απσ 16.00 Ϋπμ 18.00
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