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Δελτίο ενημέρωσης για όσα κάνουμε και όσα γίνονται στη Βόρεια Πίνδο

ΣΥΝΑΥΛΙΑ «Εβρίτικη Ζυγιά»

Η γκάιντα, η λύρα, το καβάλι και το νταούλι!

Ο ΒΩΒΟΥΣΙΩΤΗΣ

Αλέξης Κατσαρός
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αλέξης Κατσαρός
βρίσκεται στη Βωβούσα, έναν τόπο που λατρεύει.
Μάλιστα ήταν στο χωριό και το 2015, την πρώτη
χρονιά του Φεστιβάλ μας, διοργανώνοντας μια
έκθεση για το MedINA, για την μετακινούμενη
κτηνοτροφία, ως υπεύθυνος των δράσεων του
Ινστιτούτου.
Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον
Άνθρωπο (MedINA) ιδρύθηκε το 2003 και έχει
δραστηριοποιηθεί σε διάφορες περιοχές της
Ελλάδας και άλλων Μεσογειακών χωρών.
Αποστολή του είναι να εμπνεύσει και να υποστηρίξει
τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν την αξία της
φυσικής και πολιτισμικής τους κληρονομιάς με
στόχο την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και
φύσης και την αειφόρο ανάπτυξη.

Δουλεύοντας στο σταυροδρόμι φύσης και
πολιτισμού, οι βασικοί θεματικοί τομείς με τους οποίους ασχολείται είναι oι πολιτιστικές
αξίες των υγροτόπων, το τοπίο, οι ιερές φυσικές περιοχές, οι φιλικές προς το περιβάλλον
παραδοσιακές πρακτικές και οι ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για τη διαχείριση της
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Στο φετινό Φεστιβάλ Βωβούσας, το MedINA θα παρουσιάσει την έκθεση «Στο Διάβα |
Πρόσωπα» που αποτελεί ένα φωτογραφικό ταξίδι στη ζωή και στις προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι μετακινούμενοι και νομάδες κτηνοτρόφοι στη Μεσόγειο. Εστιάζει
στους ανθρώπους που ακολουθούν, παρά τις τόσες δυσκολίες, μονοπάτια αιώνων
εμφυσώντας ζωή στα υπέροχα χωρία της Πίνδου και στις αντίστοιχες γωνιές της
Μεσογείου.
Έχοντας ταξιδέψει σε πάνω από δώδεκα διεθνείς προορισμούς, η έκθεση «Στο Διάβα»
έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τους επισκέπτες της στην ανεκτίμητη αξία της
απειλούμενης αυτής πρακτικής για το φυσικό περιβάλλον και τον άυλο πολιτισμικό
πλούτο της Μεσογειακής Λεκάνης. Αποκλειστικά για το Φεστιβάλ Βωβούσας, η έκθεση
θα αναδείξει την ανθρώπινη της διάσταση μέσα από μια σειρά πορτραίτων των ίδιων των
κτηνοτρόφων, κάποιοι εκ των οποίων βρίσκονται μόλις κάποια χιλιόμετρα από τη
Βωβούσα, στα γειτονικά χωριά Περιβόλι και Αβδέλλα Γρεβενών.
Η έκθεση «Στο Διάβα| Πρόσωπα» υλοποιείται στο πλαίσιο του Μεσογειακού Δικτύου για
τη Φύση και τον Πολιτισμό (Mediterranean Consortium of Nature and Culture) και
υποστηρίζεται από το INHERIT, τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου
και Πίνδου, την Πίνδος Περιβαλλοντική και το Οικομουσείο του Ποταμού Αώου.

ΣΤΗ ΜΕΪΝΤΑΝΗ

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

Το κέφι παραμένει αμείωτο παρά τις δυσκολίες!
Καταρχάς δεν έχουμε νερό! Η μάλλον έχουμε νερό αλλά όχι
αρκετό... Η χαμηλή πίεση δεν μπόρεσε χθες να εξυπηρετήσει τους
δεκάδες επισκέπτες του Φεστιβάλ με αποτέλεσμα πολλοί να μείνουν
άπλυτοι! Η Δημοτική Αρχή ακούει;
Κατά τα λοιπά, έλλειψη έχουμε και στην ιατρική περίθαλψη αφού η
φίλη Καίτη που έπαθε δηλητηρίαση ακόμα περιμένει τον γιατρό να
τη φροντίσει...
Στα κουτσομπολιά τώρα του χωριού, αίσθηση έκανε σήμερα η
άφιξη του Μπομπ (μποοοοοοομπ!) στις όχθες του ποταμού που
ξετρελαίνει μικρούς και μεγάλους, προσπαθώντας να πιάσει το
φρίσμπι του.
Η πιο σημαντική όμως άφιξη της ημέρας ήταν αυτή της Άννας και
της μικρής Μαρίας που έκαναν τον μπαμπά Καμίλο
τρισευτυχισμένο! Καλώς ήρθατε!
Σε άλλα νέα, "κρανιώθηκαν" οι εθελοντές όταν συνειδητοποίησαν
ότι κουβάλησαν τζάμπα τον ηχητικό εξοπλισμό για τη συναυλία του
Μυλωνάκη κάτω από τη γέφυρα λόγω λαθος συνεννοησης. Sorry
guys! (η συναυλία έγινε στον Άγιο Αθανάσιο).
By the way, η οικογένεια Μυλωνάκη μίσθωσε βαν απο τη
Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσουν τη συναυλία του βλαστού
τους!
Επίσης, όλες οι προμήθειες του Φεστιβάλ έχουν καταφτάσει,
βρίσκονται στο ψυγείο και θα φάμε καλά!!!

Αντίο φίλε Χρήστο

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ του Γιώργου Δέτση
Aνακαλύψτε το
κοκτέηλ “Κορυφή” με βάση
το τσίπουρο στο “CarBar”

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
08:15-10:00 Γυμναστική

10:00-14:00 Εργαστήρια
13:00-15:00

Γεύμα

19:00

Ξενάγηση

21:30

Συναυλία

17:00-20:00 Εργαστήρια
20:00

Σινεμά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κυριακή 15 Ιουλίου 2018
08:15 – 10:00
Γυμναστική με την Δώρα Τζαλονίκου, ξεμούδιασμα στην πρωινή αχλή, στον Άγιο
Αθανάσιο.
10:00 - 14:00
• Φτιάχνοντας Ντοκιμαντέρ με Ανθρώπινες Ιστορίες,
εργαστήριο κινηματογράφου με τον Βασίλη Λουλέ
11:00 – 13:30
• Μαγικά Φίλτρα, εργαστήριο δημιουργικής γραφής και εικονογράφησης από τη
Βιβιάνα Μηλιαρέση για παιδιά 6-15 ετών
13:00 – 15:00
Ώρα για διάλειμμα! Ραντεβού στο Kαταφύγιο Βάλια Κάλντα, όπου ο Γιώργος
Κεράνης επιμελείται το μεσημεριανό για τους συμμετέχοντες των εργαστηρίων
• Και μετά στο ποτάμι για βουτιές!

ΑΝΘΟΝΕΡΑ

18:00 – 20:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Του νερού τα ποιήματα. Αποσπάσματα.

• Ξύλο, πρώτη ύλη της Βωβούσας-πρώτη ύλη design, το design studio των the three
dots, φιλοξενείται στα ξυλουργεία της Βωβούσας και μοιράζεται τους τρόπους που
μία ιδεά μεταμορφώνεται σε χρηστικό αντικείμενο
• Print your own souvenir and keep Vovousa with you forever, μετά τη βράβευση από
τα βραβεία ΕΒΓΕ του περσινού εργαστηρίου, «Πατώντας το χωριό», η Ήρα
Σπαγαδώρου κι ο Χρήστος Κωτσίνης εισάγουν τους συμμετέχοντες στον κόσμο της
χαρακτικής!
19:00
Ξενάγηση στις φωτογραφικές εκθέσεις
20:00
Προβολή “Στα ορεινά βοσκοτόπια” του Βασίλη Λουλέ
21:30
Συναυλία του παραδοσιακού σχήματος Εβρίτικη Ζυγιά
Το μουσικό παραδοσιακό συγκρότημα «Εβρίτικη Ζυγιά» πρωτοεμφανίστηκε το
2007. Πέντε νέοι άνθρωποι, με βιώματα και αγάπη για την τοπική μουσική της
Θράκης, ένωσαν τις δυνάμεις τους και σφυρηλάτησαν το ομώνυμο σχήμα.
Aποτελείται από αρχέγονα όργανα, βαθιά ριζωμένα στην παράδοση και μνήμη των
ανθρώπων της Θράκης. Η γκάιντα, η λύρα, το καβάλι, το νταούλι. Όργανα που
αποτελούσαν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του κύκλου της ζωής των
Θρακιωτών, στη χαρά, στη λύπη, στο γάμο, στο θάνατο, στη δουλειά, στην ξενιτιά.
Παρτινούδης Αλέξης – Θρακιώτικη Λύρα
Στράτος Σπύρος – Γκάιντα, Καβάλι
Πασόπουλος Στρατής – Φωνή, Καβάλι
Στράτος Άγγελος – Νταούλι, Κρουστά
Δρικούδης Γεώργιος – Ηλεκτρονικό Όργανο
Γουγουλίδης Σωκράτης – Hχολήπτης σχήματος

ΞΕΜΟΥΔΙΑΣΤΕ
ΞΑΝΑΛΕΜΕ
Νους υγιής εν σώματι υγιεί!

Πῆγαν τὰ ποτάμια
παραπονεμένα
κι εἶπαν τῆς θαλάσσης:
Φέρνομε σ᾿ ἐσένα
ὅλα μας τὰ πλούτη,
ὅλη τη χαρά μας,
ὅλη τη ζωή μας,
ὅλα τὰ νερά μας.
Καὶ γιὰ πληρωμή μας
σὺ τί μᾶς χαρίζεις;
Παίρνεις τὰ νερά μας
καὶ μᾶς τ᾿ ἁρμυρίζεις!

Επειδή μάλλον σας φάνηκε νωρίς,
η πρωινή γυμναστική απο 08:00 θα
ξεκινάει 08:15. Δεν έχετε πια καμία
δικαιολογία!

Γεώργιος Δροσίνης,
Η θάλασσα και τα ποτάμια
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Εκδότης
Καμίλο Νόλλας
Διευθυντής σύνταξης
Ντίνος Κουλαξής
Art Director
Ηλιάνα Αλεξάνδρου
Φωτογράφος
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Ειδικός σύμβουλος
Δημήτρης Δρούγιας
Σύμβουλος έκδοσης
Στέφανος Νόλλας

ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ

Σε συνδιοργάνωση με τη δισκογραφική εταιρία Teranga Beat.
• Κάθε μέρα (εκτός Σαββάτου 14/07) στις 19:00 μπροστά στο Steki βρείτε τον
υπεύθυνο ξεναγήσεων του φεστιβάλ για πριβέ τουρ στις εκθέσεις… και πολύ
μπλα-μπλα!
• Παιδικά εργαστήρια θα οργανωθούν αναλόγως ενδιαφέροντος... Εκδηλωθέιτε!
• Εγγραφές για τα εργαστήρια στο STEKI

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

• Μπλουζάκια
• Φλις
• Kαπέλα
• Ποδιά
• Κοσμήματα

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

• Περιοδικά “Διάσελο”
• Kαρτ - Ποστάλ
Βωβούσας
• Σημειωματάρια
• Πόστερ

ΧΟΡΗΓΟΙ ∆ΩΡΩΝ

Η εφημερίδα Αώος κυκλοφορεί
καθημερινά κατά τη διάρκεια
του Φεστιβάλ Βωβούσας.
Ιδιοκτησία και διεύθυνση εφημερίδας
stilLandmoving
Δοξαπατρή 31, Αθήνα 114 71
Τηλ. ανάγκης 6932495695
E info@vovousafestival.gr

ΤΡΟΦΙΜΑ

∆ΙΑΜΟΝΗ

