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Υδάτινος δρόμος πολιτισμού
Δελτίο ενημέρωσης για όσα κάνουμε και όσα γίνονται στη Βόρεια Πίνδο
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“Αγαπάτε τη Bωβούσα; Αναδείξτε τη! ”

Ένας φωτογραφικός διαγωνισμός με θέμα την αειφορία και την οικολογία.

6
1
d
i
a
R
i
g
i
D

Μια από τις περσινές φωτογραφίες του Βίκτωρα Γκόγκα, με θέμα τον αριθμό συμμετοχής του, το "10",
που κατέκτησαν το πρώτο βραβείο στο DigiRaid2015.

ΣΤΗ ΜΕΪΝΤΑΝΗ

O ΒΩΒΟΥΣΙΩΤΗΣ, Αλέξανδρος Καχριμάνης

(Υπαίθρια ανοιχτή έκταση σε κατοικημένη περιοχή ή κοντά σε αυτή.
Συνώνυμα: πλατεία, αλάνα.)

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης δηλώνει
λάτρης του φυσικού περιβάλλοντος της Πίνδου και ένθερμος
υποστηρικτής του Φεστιβάλ Βωβούσας, αφού, τόσο η
διοργάνωση, όσο και η περιφέρεια, υπηρετούν ένα κοινό σκοπό:
την ανάδειξη του ορεινού τοπίου. “Παρακολουθώ με μεγάλο
ενδιαφέρον το Φεστιβάλ και τις δράσεις του, κι εκείνο που με
εντυπωσιάζει είναι η ενεργός συμμετοχή των νέων." Η ανάδειξη
των δραστηριοτήτων, αλλά και της ιστορίας των ντόπιων
πληθυσμών είναι μια σημαντική πρωτοβουλία με ιδιαίτερη
βαρύτητα και για τους δύο. Η έκθεση "Δελτίον Ταυτότητος",
επισκέψιμη καθημερινά στον Πολιτιστικό Σύλλογο Βωβούσας,
ρίχνει φως στο άγνωστο παρελθόν της περιοχής στη δεκαετία του
'60, ενώ οι συναυλίες πραγματοποιούνται σε πριστήρια,
ξυλαποθήκες και δημόσιους χώρους με ιδιαίτερη ιστορική αξία,
αναζωπυρώνοντας το ενδιαφέρον του κοινού για το παρελθόν
τους. "Το Φεστιβάλ Βωβούσας αποτελεί κινητήριο δύναμη για την
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Ζαγορίου, με έμφαση στον
πολιτισμό και στον τουρισμό, με τα οφέλη να εμφανίζονται σε βάθος χρόνου," λέει ο
Περιφερειάρχης Ηπείρου. "Προσδοκία μας είναι να αποτελέσει παράδειγμα για τη διοργάνωση
αντίστοιχων εκδηλώσεων και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου, αναδεικνύοντας φυσικά τα κατά
τόπους χαρακτηριστικά τους." Ο κ. Καχριμάνης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η διοργάνωση
πολυθεματικών εκδηλώσεων φεστιβαλικού χαρακτήρα σε απομακρυσμένες περιοχές, δίνουν μια
διαφορετική διάσταση, ξορκίζοντας την εικόνα της ερήμωσης, ενώ αποτελούν ερέθισμα για τη
διερεύνηση δυνατοτήτων ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. "Πιστεύω ότι τα Φεστιβάλ
ανοίγουν δρόμους, οι οποίοι ωστόσο χρειάζονται και συμπληρωματικές πρωτοβουλίες, ώστε
μακροπρόθεσμα να δώσουν βιώσιμες λύσεις για την ανάπτυξη,” κατέληξε. Δεν θα μπορούσαμε
να είμαστε περισσότερο σύμφωνοι!

Διαγωνισμοί τσιμπήματος γίνονται στο χωριό τις τελευταίες
μέρες, με μικρούς και μεγάλους να μετράνε κοκκινίλες και
γρομπαλάκια σε χέρια, πόδια και σε όποια άλλη επιφάνεια
τόλμησαν να αφήσουν ακάλυπτη. Το βραβείο ως τώρα
πηγαίνει στη Μαρία Καβαλιεράτου, τη σύζυγο του
φωτογράφου του Φεστιβάλ, Γιώργου Δέτση, η οποία επέδειξε
τσιμπήματα μέσα στα μαλλιά (τα οποία δεν είναι και λίγα) με
αποτέλεσμα να κυκλοφορεί με ανέμελη χαίτη μετά από κάθε
ξύσιμο!
Φαίνεται ότι οι επίτιμοι καλεσμένοι του Φεστιβάλ Βωβούσας
- τουλάχιστον αυτοί που διανυκτερεύουν στην πανσιόν
Κερασιές - δεν τα πάνε καλά με τις πρωινές δραστηριότητες.
Αν εξαιρέσουμε τους ιδιοκτήτες, που ξυπνούν αξημέρωτα εξ’
επαγγέλματος, ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις ανθρώπων που
βγαίνουν να απολαύσουν τη φύση που τους περιβάλλει.
Ειδική μνεία αξίζει ο ηθοποιός Δημήτρη Κουρούμπαλη, η
χορογράφος Φρόσω Κόρρου και ο σκύλος τους που βγήκαν
πρωί-πρωί προς αναζήτηση του μονοπατιού της Αγίας
Παρασκευής, παρόλο που δεν κατάφεραν να το βρουν ποτέ!

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ
Είδατε τα τραπέζια πινγκ πονγκ στην πλατεία του χωριού; Αυτό σημαίνει ότι οι προπονήσεις έχουν ξεκινήσει! Το
Σάββατο στις 10:00 το πρωί θα διεξαχθεί το καθιερωμένο τουρνουά, που θα κορυφωθεί στις 18:00 με την απονομή
των βραβείων στους μεγάλους νικητές. Οι συμμετέχοντας θα χωριστούν σε τρεις ηλικιακές κατηγορίες
(ανδρών-γυναικών):
Παιδιά μέχρι 12 ετών - Έφηβοι 12 έως 15 ετών - Γενική κατηγορία 15 και άνω
Δηλώσεις συμμετοχής στο Νίκο Βραζιτούλη.
Παρακαλούνται μικροί και μεγάλοι να βοηθήσουν!

ΞΕΜΟΥΔΙΑΣΤΕ ΣΤΗ ΒΩΒΟΥΣΑ

Σάββατο 6 Αυγούστου 2016

Αν και θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι τα δρομολόγια από τη μία τοποθεσία
διεξαγωγής δραστηριοτήτων στην άλλη, παρουσιάζουν αρκετή ποικιλία για
να σας κρατήσουν σε φόρμα, έχετε μια τελευταία ευκαιρία να κάψετε
θερμίδες στη Βωβούσα! Όσοι επισκέπτονται το Φεστιβάλ για δεύτερη χρονιά,
θα γνωρίζουν ότι στην πλατεία του χωριού διεξάγεται πρωτάθλημα
πινγκ-πονγκ κάτω από την άγρυπνη ματιά του Νίκου Βραζιτούλη. Τα
τραπέζια για τις καθημερινές προπονήσεις άργησαν λίγο να κάνουν την
εμφάνισή τους φέτος και η αγωνία έχει κορυφωθεί. Το τουρνουά θα διεξαχθεί
το Σάββατο 6 Αυγούστου ξεκινώντας στις 10.00 το πρωί και οι συμμετέχοντας
θα χωριστούν σε τρεις ηλικιακές κατηγορίες (ανδρών-γυναικών): Παιδιά
μέχρι 12 ετών, έφηβοι 12 έως 15 ετών και γενική κατηγορία 15 και άνω.
Οπλιστείτε με κέφι και ελάτε να δοκιμάσετε την τύχη σας!

DigiRaid 2016

10:00 Διαγωνισμός φωτογραφίας DigiRaid στο Steki του Φεστιβάλ
10:00 Τουρνουά – Απονομές πινγκ-πονγκ στην Πλατεία
18:30 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Τελευταίες ξεναγήσεις στις εκθέσεις του φεστιβάλ
21:00 ΠΡΟΒΟΛΕΣ στην Πλατεία
«Ένας Λαμπερός Ήλιος» (2000) 36’ του Βασίλη Λουλέ
Ταινία εργαστηρίου ντοκιμαντέρ Λουλέ
22:00 Έκθεση - Απονομή βραβείων DigiRaid

ΑΝΘΟΝΕΡΑ

22:30 ΣΥΝΑΥΛΙΑ στην Πλατεια
Πολυφωνικό σχήμα Stringless

Του νερού τα ποιήματα. Αποσπάσματα.

«Το νερό και η ευχαριστία»
του Νικ. Βρεττάκου

DigiRaid 2016:
Αγαπάτε τη φωτογραφία; Αποδείξτε το!

Closing Party!
ΧΟΡΟΣ - ΜΟΥΣΙΚΗ -ΠΟΤΟ - ΦΑΪ

Stringless

Το γυναικείο πολυφωνικό συγκρότημα Stringless παρουσιάζει μια εντελώς πρωτότυπη
μουσική πρόταση, όπου όλα τα μουσικά όργανα αντικαθιστά ο ήχος που παράγει το
ανθρώπινο σώμα. Το παιχνίδι της πολυφωνικής τους ενορχήστρωσης θα σας ταξιδέψει από τα
βουνά του Καυκάσου ως τα Καρπάθια, κι από τις ακτές της Μικράς Ασίας μέχρι τις ακτές της
γηραιάς Αλβιώνας.

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ του Γιώργου Δέτση

«Ήπια και πότισα δάση και γέμισα στέρνες.
Το νερό σου περίσσεψεΤα ποτάμια του σύμπαντος,
δεν έχουνε κοίτες. Βυθίζονται. Τρέχουνε
μες από σένα.
Αν μπορούσες να υπάρχεις
έναν αιώνα μετά, τότε θά βλεπες πώς
το φιλί που σου ακούμπησα πάνω στο μέτωπο
έγινε άστρο.

BUS

«4 ώρες, 4 θέματα, 4 φωτογραφίες, 1 βραβείο»
Όσοι έχουν ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και κινητά, θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν
μέρος σε ένα μοναδικό διαγωνισμό το Σάββατο 6 Αυγούστου, αποχαιρετώντας το Φεστιβάλ
Βωβούσας όπως του αξίζει. Το DigiRaid, απευθύνεται σε όλους τους φίλους της εικόνας, είτε
είναι ερασιτέχνες είτε είναι επαγγελματίες, ανεξαρτήτου ηλικίας. Αυτό που κάνει το θεσμό
να ξεχωρίζει, είναι ότι δεν υπάρχει κριτική επιτροπή και οι νικητές επιλέγονται από τους
ίδιους τους συμμετέχοντες. Χορηγοί του μεγάλου βραβείου είναι η Canon Ελλάδα και το
ηλεκτρονικό κατάστημα φωτογραφικών ειδών e-darkroom.gr

Το Vovousa Festival Bus αναχωρεί για Αθήνα από την
πλατεία του χωριού την Κυριακή 7/8 στις 14:00
Η τιμή του εισιτηρίου ειναι 45€ .
Εξασφαλείστε τη θέση σας στο ΣΤΕΚΙ του φεστιβάλ.

ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ

• Την τσάντα του φεστιβάλ
• Μπλουζάκι του φεστιβάλ
• Το περιοδικό “Διάσελο”
• Χάρτης “Ανάβαση ”
• Μενταγιόν του φεστιβάλ
• Δαχτυλίδι του φεστιβάλ
• Λεύκωμα Αρίστη
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Εκδότης
Καμίλο Νόλλας
Διευθύντρια σύνταξης
Δέσποινα Παυλάκη
Art Director
Ηλιάνα Αλεξάνδρου
Φωτογράφος
Γιώργος Δέτσης
Ειδικός σύμβουλος
Δημήτρης Δρούγιας
Σύμβουλος έκδοσης
Στέφανος Νόλλας
Η εφημερίδα Αώος κυκλοφορεί
καθημερινά κατά τη διάρκεια
του Φεστιβάλ Βωβούσας.
Ιδιοκτησία και διεύθυνση εφημερίδας
stilLandmoving AMKE
Δοξαπατρή 31, Αθήνα 114 71
Τηλ. ανάγκης 6932495695
E info@vovousafestival.gr

