да организират и да представят една
livedance програма.
Младежка и алтернативна сцена
–улица „Вас. Софиас” и улица
„Идрас”
20:00
Концерт Swinginmice от Комотини.
22:00
Концерт MISTYSEVEN
Сцена Нисаки – улица „Орфеос” и
улица „Пиндару”
Институт по тракийско изкуство и
традиция
19:00
Деца в действие... по време на
Празниците на стария град
„Пейзажи изработени от природни
продукти - LandArt”
Условия за участие: деца над 5 годишна
възраст, които обичат игрите и новите
запознанства
Мрежа „Слово и действие”
19:00
. Малък театър Пътеката на живота
Социална потребителска кооперация
на Ксанти „Заедно“
Каним Ви да се запознаем. Целта ни е да
получим храна в ръцете си.
Лицейна гъркините – отдел Ксанти,
19:00
„Разходка из сокаците на Ксанти“
Среща в лицея на гъркините с посока
към стария град на Ксанти.
Лицейна гъркините – отдел Ксанти,
улица „Аг. Георгиос”1, в двора
19:30
Лицейна гъркините – отдел Ксанти,
Преподавателката по народни танци в
Лицея на гъркините – отдел Ксанти,
г-жа Ева Ксантопулиду,кани децата
да създадат и да композират ритми и
мелодии, така че музикално да съживят
и съпроводят приказки.
Етнографски и исторически музей на
Ксанти,в двора с хамама
20:00
Кино-преглед на Ксанти III
Съюз на евритите в Ксанти
20:30
Музикално-танцова изява „20 години
Съюз на евритите в Ксанти“
Културен дом на ФЕКС-ПРОГРЕСИВЕН
СЪЮЗ НА КСАНТИ
21:30
Тракийска народна вечер
Съюз на понтийците от област Ксанти
Понтийска вечер с певеца Бабис
Йоакимидистос и Тасос Петропулос на
лира.
Съюз на каракачаните в Ксанти
„Лепениотис”
Музикална вечер с Йоргос Хатзис,
Костасх Инглезос и Панайотис Утос, на
кларинета Спирос Бокорос.
Съюз на понтийците танцьори
„Трантеллес”
Музикална вечер с ЙоргосОрфанидис и
Антонис Никифоридис.
Културен етнографски съюз „Тракия”
Традиционна тракийска вечер!
Културен съюз за опазване на
околната среда „Пионери” Левки –

град Ксанти
Янис Дукоглу (китара), Илиас Мавролиос
(вокали) и Вангелис Мавролиос (бузуки)
са от години един утвърден музикален
състав.
Съюз на жителите от Мала Азия от
област Ксанти „Незабравими родини
Веселба от Мала Азия и народна
програма с ребетико.
СЪБОТА, 10-ТИ СЕПТЕМВРИ 2016 ГОД.
Централна сцена – площад
„Митрополеос”
20:30
Концерт на Йоргос Маргаритис –
Раллиа Христиду
Когато народния, дорийски глас
на Йоргос Маргаритис се съчетае с
чувствения глас на Раллиа Христиду,
тогава изненадата е впечатляваща!
Става въпрос за една специфично и
уникално сътрудничество.
Младежка и алтернативна сцена
– улица „Вас. Софиас” и улица
„Идрас”
20:00
Концерт Smoke
Концерт EPAL-ITHEISIS
Етнографски и исторически музей на
Ксанти, в двора с хамама
19:30
„Червената кутия“ в двора с
хамама...
Лицейна гъркините – отдел Ксанти
19:30
„Семинари Capoeira“
Клуб на търговците в Ксанти,
улица „Вас. Константинос“ и улица
„Конитсис“
Преподавател Professor Gaviao.

кларинет свири Ставрос Тсикос.
Съюз на понтийците танцьори в
Ксанти „Трантеллес”
Музикална вечер с Йоргос Орфанидис и
Андонис Никифоридис.
Културен етнографски съюз „Тракия”
Традиционен тракийски панаир с
гайди и даули!!!
Културен съюз за опазване на
околната среда „Пионери” Левки –
град Ксанти
Янис Дукоглу (катара), Илиас Мавролиос
(вокали) и Вангелис Мавролиос (бузуки)
са от години един утвърден музикален
състав.
Съюз на жителите от Мала Азия от
област Ксанти„ Незабравими родини”
Традицинно тържество
КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР НА ОБЩИНА КСАНТИ
Общинска галерия на Ксанти
„Христос Павлидис”,
улица „Орфеос” и улица „Пиндару”,
старият град на Ксанти,
тел.: 2541076363.
Продължителност на изложбите от 3-ти
до 10-ти септември 2016 година
Работно време: 10.00ч. – 14.00ч.и 18.00ч.
– 23.00ч.
2-ри етаж
Светият Митрополит на Ксанти и
околията
Фотографска изложба
Религиозните паметници на окупирания
Кипър – гледни точки и действителност
от една продължаваща катастрофа
събота, 3-ти септември 2016 год.

Институт по тракийско изкуство
и традиция - Мрежа „Слово и
действие” – издателство Спанидис
20:00
Малък театър Пътеката на живота
Вечер в чест на Мариос Кутсуридис

19:00
Откриване на изложбата
от негово Преосвещенство Митрополитът
на Ксанти Пантелеймонас, както и с
присъствието на създателя на изложбата,
г-н Хараламбос Хотзакоглу, който ще
представи специфична информация,
свързана с нейното съдържание.

Съюз на евритите в Ксанти
20:30
Музикално-танцова изява
„Традиционен панаир”

Централна зала
Изложба на живопис
Менесидис Йоаннис
Крионас С.

Етнографски и исторически музей на
Ксанти, в двора с хамама
21:00
„Ксанти на Манос Хатзидакис“

1-ви етаж
Малка зала
• Сарри Георгия, иконография
• Групова изложба на живопис

Културен дом на ФЕКС-ПРОГРЕСИВЕН
СЪЮЗ НА КСАНТИ
21:30
Latin Salsa
На 10-ти септември празнуваме...

Открито пространство
Изложби

Склад за тютюн на ФЕКСПРОГРЕСИВЕН СЪЮЗ НА КСАНТИ
22:00
Tango Seminarios & Milonga “El Barrio
Antiguo” con exhibicion.
Лице за контакт: Янис Дафнис, тел.
6948878929.
Съюз на понтийците от област Ксанти
Понтийска вечер с певеца Янис
Паригоридис с музикален съпровод на
Йоргос Авгитидис на лира
Съюз на каракачаните в Ксанти
„Лепениотис”
Музикална вечер със Сакис Баниотис,
Костас Баниотис и Йоанна Тсауси. На

Търговски фестивал „Празник на
меда“
Празникът на меда ще се проведе
на същото място, както и 3-тия
Търговски фестивал
От 3-ти до 10-ти септември 2016 год.
Работно време всеки делничен ден
18.00ч.-22.30ч
Един търговски панаир целящ
изтъкването на местните продукти, както
и на фирмените организации от областта.
„Моделиране и шиене на дамско
облекло в Ксанти”
Изложба на фотографии и документи
Културен център за развитие на
Тракия, ул.”Сталиу” 13
От 3-ти до 10-ти септември 2016 год.
Къщата на сенките”

– The House of Shadow»
Показва красиви склуптори на
Триантафиллос Вайтси, които
пресъздават познати сенки.
Повече информация можете да
намерите на сайта www.vaitsis.com.
Телефон:6977612726.
”40 години Лицей на гъркините –
отдел Ксанти”
Лицей на гъркините – отдел Ксанти,
улица „Аг. Георгиос” 1, надземен
етаж
От 02 септември до 10 септември
2016 година всеки делничен ден от
19.00ч. до 22.00ч.
Откриване на изложбата: петък 02
септември 2016 год. в 20.30ч.
Едно фотографско представяне на
дейността и на 40-годишната история на
Лицея на гъркините – отдел Ксанти.
„Разходка из сокаците на Ксанти“
Среща в Лицея на гъркините с посока
към стария град на Ксанти.
Вторник 06 септември, сряда 07
септември и петък 09 септември
2016 год в 19.00 часа.
Учителят Димитрис Гагалидис ще ни
разходи за да открием малките църкви,
ханове и къщи в старата част на града.
Изложба на традиционни носии
Лицей на гъркините – отдел Ксанти,
улица „Аг. Георгиос” 1, 1-ви етаж
От 03 септември до 10 септември
2016 година всеки делничен ден от
19.00ч. до 22.00ч.
ИНСТИТУТ ПО ТРАКИЙСКО ИЗКУСТВО И
ТРАДИЦИЯ
събота, 3-ти септември 2016 год.
18.00ч.-21.00ч. Многофункционално
пространство за културни изяви
„Складове за тютюн Π”
Изложба живопис: „ИЗХОД 2015-16”
Редакция на изложбата: Василис
Македос, историк по изкуство
Продължителност на изложбата: 23/06
до 30/09
петък, 09-ти септември - събота,
10-ти септември
19:00
Институт по тракийско изкуство и
традиция
„Разходка из стария Ксанти”
Продължителността на разходките из
стария град ще бъде час и половина.
Заявки за участие на тел. 6976478073 и
2541091973.
Прогресивен съюз на Ксанти
Етнографски и исторически музей на
Ксанти,в двора с хамама
Запознаване с новата история на
града Работни дни и работно време:
от вторник до неделя (включително)
09.30ч. -14.30ч.
Главен вход 2 евро. Тел. 2541025421 и
6937120986, e-mail: fexanthis@gmail.
comhttp//www.fex.org.gr
събота, 3-ти септември
10:00
Етнографски и исторически музей на
Ксанти
„Исторически пътища – Ксанти,
старият град”
От 3-ти август до 11-ти септември
всеки делничен ден в стария град на
Ксанти
Информация за участие на тел. 25410

25421. Начало на обиколката: моста на
река Косинтос.
неделя, 4-ти септември
10:00
Етнографски и исторически музей на
Ксанти
Всеки ден до 6-ти септември в
стария град на Ксанти
Запознаване с местната история на
града. Малки истории за Ксанти –
Старият град на Ксанти разказва истории.
С представяния на филми-изложбиконцерти...
Изложби
Картинна разходка из стария град на
Ксанти Ι
Изложба на картини от школата на
ФЕКС-ПРОГРЕСИВЕН СЪЮЗ НА КСАНТИ
На изложбата се представя дейността на
школите.
Информация: 2541025421 - Етнографски
и исторически музей на Ксанти
Картинна разходка из стария град на
Ксанти ΙI
Ръчни... изработки
Изложба на ръчно изработени бижута. В
многофункционалното пространство на
Етнографския и исторически музей на
Ксанти.
Продължителност на изложбата от 04-ти
септември до 11-ти септември 2016
година.
Информация: 2541025421 - Етнографски

и исторически музей на Ксанти.
Картинна разходка из стария град на
Ксанти ΙII
Продължителностна изложбата от 4-ти
септември до 11-ти септември 2016
година.
Информация: 2541025421 - Етнографски
и исторически музей на Ксанти.
Картинна разходка из стария град на
Ксанти ΙV
Малка галерия на ФЕКСПРОГРЕСИВЕН СЪЮЗ НА КСАНТИ
На изложбата се представя една част
от колекцията на „Малката галерия
на ФЕКС-ПРОГРЕСИВЕН СЪЮЗ НА
КСАНТИ”. Творбите са дарени на ФЕКСПРОГРЕСИВЕН СЪЮЗ НА КСАНТИ от гръцки
и чеждестранни творци.
Информация: 2541025421 - Етнографски
и исторически музей на Ксанти.
неделя, 11-ти септември 2016 год.
Мрежа „Слово и действие” –
Издателство Спанидис
19:30
Малък театър Пътеката на живота
•Издателство Спанидис, мрежа „Слово
и действие” и Институтът по тракийско
изкуство и традиция приветстват първата
изява на младата писателка Георгия
Кеседопулу със заглавие „Греховни
тайни”.
•Мрежата „Слово и действие” представя
писатели от Ксанти и областта на Тракия.

Културният център на община
Ксанти и Организационният комитет
организират Празниците на стария
град Ксанти 2016, които тази година
отбелязват 26 (двадесет и шест)
годишна история.
За повече информация се обръщайте
на телефони: 2541073640 и
2541072554 или на интернетстраницата www.paliapoli.gr.
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНО ПОКРИТИЕ:
Гръцки червен кръст – Дружество на
доброволците самаряни и спасители,
районен клон Ксанти
СЪБОТА, 3-ТИ СЕПТЕМВРИ 2016 ГОД.
Централна сцена – площад
„Митрополеос”
20:30
Официално откриване на празниците
на стария град на Ксанти от
кмета на Ксанти, г-н Харалампос
Димархопулос

Съюз на евритите в Ксанти
20:30
Музикално-танцово представление с
„Музикалният състав на заека”
Съюз на понтийците от област Ксанти
Понтийска вечер с участието на Костас
Калусис с понтийска лира и песни
Съюз на каракачаните в Ксанти
„Лепениотис”
Музикална вечер с участието на Йоргос
Граванитис
Кларинет: Вангелис Тсилингирис

Мрежа „Слово и действие”
19:30
Малък театър Пътеката на живота
„От замъка на Тракия до стъпките
на Орфей”
Мрежата „Слово и действие” е домакин
на Дидимотихо.

Открит театър на централния площад
на Ксанти
20:00
„Денят TAICHI – ДЕН НА ЗДРАВЕТО“

Съюз на понтийците от област Ксанти
Понтийска вечер с Кириакос (Кулис)
Триантафиллидис и Димитрис
Пападопулос с лира.

Съюз на жителите от Мала Азия от
област Ксанти „Незабравими родини”
Традиционно тържество

Етнографски и исторически музей
на Ксанти
19:30
„Горе ръцете само в живота и в
радостта“
Истории сътворени от писателката г-жа
Елена Артзаниду

3-ти Търговски фестивал на Източна
Македония и Тракия
19:30
Откриване на Търговския фестивал –
„Празник на меда“
Един празник създаден с цел
изтъкването на културното ни наследство
и на местните продукти.

Културен етнографски съюз „Тракия”
Тракийски звук. Младежи съзнаващи
значението на традицията ни водят на
музикално пътешествие по родните ни
места!!!

Етнографски и исторически музей на
Ксанти
11:00
Парти с водещите на радио Ксанти

Централна зала
Изложба живопис
Менесидис Йоаннис
Крионас С
1-ви етаж
Малка зала
• Сарри Георгия, иконография
• Групова изложба на живопис
Открито културно пространство
Художници показват своите творби

Мрежа „Слово и действие”
20:00
Малък театър Пътеката на живота
Отворена покана към млади учени,
художници и творци

Съюз на евритите в Ксанти
20:30
Музикално-танцово представление с
„Тракийския звук“

Културен съюз за опазване на
околната среда „Пионери” Левки –
град Ксанти
Янис Дукоглу (китара), Илиас Мавролиос
(вокал) и Вангелис Мавролиос (бузуки) е
от години един утвърден състав.

Общинска картинна галерия на
Ксанти„Христос Павлидис”
улица „Орфеас” и улица „Пиндару”,
стария град на Ксанти,
телефон: 2541076363
19:00
Откриване на изложби
2-ри етаж
Свети Митрополит на Ксанти и
околията
Фотографска изложба
Религиозните паметници в Кипър по
времето на окупацията – аспекти и
действителност от една продължаваща
катастрофа

ТЕАТЪР
За повече информация и записвания на
тел.: 6985076171 – 2541025421

Съюз на понтийците танцьори в
Ксанти „Трантеллес”
Музикална вечер с Йоргос Орфанидис и
Андонис Никифоридис

Концерт на Ангелос и Стелиос
Дионисиу
Ангелос и Стелиос Дионисиу желаят да
уважат артистичното битие на баща си и
интерпретират негови водещи популярни
хитове.

Културен дом на ФЕКС-ПРОГРЕСИВЕН
СЪЮЗ НА КСАНТИ
16:00
Capoeira – Семинар Ι

LindyHop (Swing)
Отговорно лице:Георгия Василиаду, тел.:
6981223204.

НЕДЕЛЯ, 4-ТИ СЕПТЕМВРИ 2016 ГОД.
Централна сцена – площад
„Митрополеос”
20:30
Концерт на Никос Зоидакис
Името на родения и отраснал в
Ханя, Никос Зоидакис, е познато на
почитателите на музиката от остров Крит.
Открито пространство пред стадиона
А.О.Кс.
11:00
8-мо общогръцко състезание с
велосипеди на 80км.
„Още един важен жест от един създател
с умерен тон“
Начало в 11.00ч. за категорията мъже и
11.15ч. за ΟΡΕΝ категорията.
Етнографски и исторически музей на
Ксанти, в двора с хамама1
11:00
Децата рисуват в стария град.
Отговорно лице: Маркета Спану –
информация на тел. 25410 25421
Културен дом на ФЕКС-ПРОГРЕСИВЕН
СЪЮЗ НА КСАНТИ
16:00
Capoeira – Семинар ΙI
Информация и записвания на
тел.:2541025421 и 6938886605.
В многофункционалното пространство
за културни изяви на Етнографския и
исторически музей на Ксанти
19:00
Откриване на изложба „Творения...
ръчна изработка“
Художествена разходка в стария
град на Ксанти II
Изложба на ръчно изработени бижута.
Продължителност на изложбата от 04 до
11/09/2016 год.
Културен дом на ФЕКС-ПРОГРЕСИВЕН
СЪЮЗ НА КСАНТИ
20:00

Съюз на каракачаните в Ксанти
„Лепениотис”
Музикална вечер със Ставрос Тсалангас и
Янис Говарис
На кларинет свирят Йоргос Балатсос и
Костас Николау.
Съюз на понтийците танцьори в
Ксанти „Трантеллес”
Музикална вечер с Йоргос Димаридис,
Йоргос Орфанидис и Антонис
Никифоридис.
Културен етнографски съюз „Тракия”
Тракийско и народно тържество
Културен съюз за опазване на
околната среда „Пионери” Левки –
град Ксанти
Заедно с нас е музикалният състав за
народна музика на Анестис Хатзиместис
с участието на Маня Асланоглу.
Съюз на жителите от Мала Азия от
област Ксанти „Незабравими родини”
Традиционно тържество
ПОНЕДЕЛНИК, 5-ТИ СЕПТЕМВРИ 2016 ГОД
Централна сцена – площад
„Митрополеос”
20:30
Концерт Hip Hop„Special Delivery“ на
Gifhorn от Германия
Съставът „Special Delivery” е основан
от Noran Kaufmann през 2005г. Този
street dance състав символизира нещо
твърде различно, представяйки HipHop
движения и хорографии.
Младежка и алтернативна сцена
– улица „Вас. Софиас” и улица
„Идрас”
19:30
Концерт на музикална школа Ангелос
Мурватис
Сцена Нисаки – улица „Орфеос” и
улица „Пиндару”
Институт по тракийско изкуство и
традиция
19:00
Деца в действие... по време
на Празниците на стария град
„Театрално-музикална игра”
Условие за участие: деца от 4-8 години
Културен дом на ФЕКС-ПРОГРЕСИВЕН
СЪЮЗ НА КСАНТИ
19:00
Школа МАВРУ, Предмет-Куклен

Духовен център на Светия храм
„Света София“
19:30
Представяне на книга
„Изкореняването“
На писателката Васо ТриантафиллидуКипуру със заглавие „Изкореняването“.
Приходите ще бъдат предоставени за
нуждите на децата от центъра ни.
Лицей на гъркините – отдел Ксанти,
улица „Агиос Георгиос“ 1, партер
19:30
„Градът на Ксанти, който не
забелязваме… Едно пътуване е
животът ни“.
Учителят Димитрис Гагалидис ще ни
разходи сред красотите на града и
на областта и ще ни разкаже местни
легенди.
Етнографски и исторически музей на
Ксанти, в двора с хамама
20:00
„Сравнение между Америка и Гърция
чрез комикси“
Водещ-отговорно лице: Никос Кампаселе
Институт по тракийско изкуство
и традиция - Мрежа „Слово и
действие”
20:00
Пътеката на живота
Представление Карагиозис „Трите
добри съвета“
Организатор: Театрална група на сенките
„Приказките на Карагиозис“, Академия
за поезия и детски приказки
Главен вход: 3,00€
Съюз на евритите в Ксантиς
20:30
Музикално-танцова изява със
„Занаятчиите“
Културен център за развитие на
Тракия, улица „Сталиу“ 13
21:30
Представяне на книга „Седем текста за
една фотография –Краткопътешествие на
Културния център за развитие на Тракия
в Източна Тракия“
Съюз на понтийците от област Ксанти
Понтийска вечер в компанията на
уникалния Костас Теодосиадис на лира и
традиционни песни
Съюз на каракачаните в Ксанти
„Лепениотис”
Музикална вечер с Никос Яннакос и
Катерина Бониа
Кларинет: Костас Николау
Съюз на понтийците танцьори
„Трантеллес”
Музикална вечер с Алексис Пархаридис,
Йоргос Орфанидис и Антонис
Никифоридис.
Културен етнографски съюз „Тракия”
Тракийските звуци се завръщат и …
веселбата продължава!!!

Културен съюз за опазване на
околната среда „Пионери” Левки –
град Ксанти
Съюзът ни гостоприемно приветства
група от изключителни музиканти,
представяйки една незабравима и
разнообразна програма.
Съюз на жителите от Мала Азия от
област Ксанти „Незабравими родини”
Традиционно тържество и народна
програма с ребетико
ВТОРНИК, 6-ТИ СЕПТЕМВРИ 2016 ГОД.
Централна сцена – площад
„Митрополеос”
20:30
Етнографска вечер
Гостуващите фолклорни танцови състави
и тези от съюзите на града, които ни
представят на фолклорните фестивали,
както в Гърция, така и в чужбина ще ни
покажат танци от различни райони на
Гърция.
Младежка и алтернативна сцена
– улица „Вас. Софиас” и улица
„Идрас”
19:30
Концерт на „MusicSchool Мусадес“
Културен дом на ФЕКС-ПРОГРЕСИВЕН
СЪЮЗ НА КСАНТИ
19:00
Детски музикален театър на ФЕКСПРОГРЕСИВЕН СЪЮЗ НА КСАНТИ
Организатор: ФЕКС-ПРОГРЕСИВЕН СЪЮЗ
НА КСАНТИ, Детски музикален театър на
ФЕКС-ПРОГРЕСИВЕН СЪЮЗ НА КСАНТИ.
Институт по тракийско изкуство и
традиция
19:00
Пътеката на живота
Деца в действие … и по време на
Празниците на стария град
„Игри, танци и песни на Тракия“
Условия за участие: деца над 5 годишна
възраст, които обичат игрите и новите
запознанства
Лицей на гъркините – отдел Ксанти
19:00
„Разходка из сокаците на Ксанти“
Среща в лицея на гъркините с посока
стария град на Ксанти. Учителят
Димитрис Гагалидис ще ни разходи за да
открием малките църкви, ханове и къщи
в старата част на града.
Лицей на гъркините – отдел Ксанти,
улица „Агиос Георгиос“ 1, партер
19:30
„Изложба на произведения
от кръжоците по шивачество,
плетарство и декупаж“
Етнографски и исторически музей на
Ксанти, в двора с хамама
20:00
Кино-разходка из Ксанти I
Мрежа „Слово и действие”
20:00
Малък театър Пътеката на живота
Посвещение по повод 400 години
Уилям Шекспир
С водещ поета и културен ръководител
Яннис Стефанидис.
Съюз на евритите в Ксанти
20:30
Музикално-танцова изява „Цветни
звуци и ритми“

Съюз на понтийците от област Ксанти
Понтийска музикална вечер в компанията
на уникалния певец Статис Николаидис,
Йоргос Атматсидис на лира и Костас Зои
на тавор
Съюз на каракачаните в Ксанти
„Лепениотис”
Музикална вечер с Василис Сербезис и
Ставрос Бониас
Кларинет: Костас Заралис
Съюз на понтийците танцьори
„Трантеллес”
Музикална вечер с Йоргос Орфанидис и
Антонис Никофоридис
Културен етнографски съюз „Тракия”
Народна веселба с тракийски
музикални ноти!!!
Културен съюз за опазване на
околната среда „Пионери” Левки –
град Ксанти
Филип Домнидис с творческата му група,
която се състои от Андреас Мигдалас
(клавишни) и Янис Гавриилидис (бузуки,
саз, лира) представят един развлекателен
музикален репертоар.
Съюз на жителите от Мала Азия от
област Ксанти „Незабравими родини”
Традиционно тържество
СРЯДА, 7-МИ СЕПТЕМВРИ 2016 ГОД
Централна сцена – площад
„Митрополеос”
20:15
14-то Общогръцко състезание по
надпреварване на доброволци
кръводарители – прием на огъня на
„ЛЮБОВТА“
Централна сцена – площад
„Митрополеос”
20:30
Концерт Лилави сънища
С любими песни, преработени с дух на
уважение, но и с нови свои творчески
парчета, поемат своето творческо
пътуване с цел да „отдадат” сърцата си и
да предадат енергията и любовта си към
музиката.
Централна сцена – площад
„Митрополеос”
21:15
Концерт на Христос Дантис
Едно тричасово музикално
представление, което представя найуспешните музикални творби от една
20-годишната кариера.
Младежка и алтернативна сцена
–улица „Вас. Софиас” и улица
„Идрас”
20:00
Концерт StudioMusicBox
Сцена Нисаки – улица „Орфеос” и
улица „Пиндару”
Институт по тракийско изкуство и
традиция
19:00
Деца в действие ... и по време на
Празниците на стария град
„Малки творци”
Условия за участие: деца над 5 години
изпълнени с желание за игри и нови
запознанства
Лицейна гъркините – отдел Ксанти
19:00
„Разходка из сокаците на Ксанти“

Среща в лицея на гъркините с посока
стария град на Ксанти.
Етнографски и исторически музей на
Ксанти,в двора с хамама
20:00
Вечер на винарството
Представяне на елитни вина от района на
Ксанти от местни производители.
Мрежа „Слово и действие”
20:00
Малък театър Пътеката на живота
Арменска поезия и култура
Културен дом на ФЕКС-ПРОГРЕСИВЕН
СЪЮЗ НА КСАНТИ
20:00
Вечер посветена на школата
TaiChiChuan на ФЕКС-ПРОГРЕСИВЕН
СЪЮЗ НА КСАНТИ
Лицейна гъркините – отдел Ксанти,
улица „Аг. Георгиос”1, в двора
20:30
Представление Карагиозис
„Александър Велики и проклетата змия”
Съюз на евритите в Ксанти
20:30
Музикално-танцова изява
„Музиканти и музика от Гърция”
Съюз на понтийците от област Ксанти
Понтийска вечер в компанията на
уникалния Янис Куртидис.
Съюз на каракачаните в Ксанти
„Лепениотис”
Музикална вечер с Христодулос
Костарелос и Сакис Динас
Кларинет: Никос Макрис
Съюз на понтийците танцьори
„Трантеллес”
Музикална вечер с Бабис Йоакемидис,
Йоргос Орфанидис и Антонис
Никифоридис.
Културен етнографски съюз „Тракия”
Народен състав с приятелското участие
на „Тракия”.
Културен съюз за опазване на
околната среда „Пионери” Левки –
град Ксанти
Пионерите са домакини на местната
група за традиционна музика „Такава
банда”.
Съюз на жителите от Мала Азия от
област Ксанти„ Незабравими родини”
Песни от района на Мраморно море и
Цариград, ребетико и програма с народна
музика.
ЧЕТВЪРТЪК, 8-МИ СЕПТЕМВРИ 2016 ГОД
Централна сцена –площад
Митрополеос
20:30
Концерт посветен на философа на
народната песен Акис Пану
Ще участват Мери Маранти, Янис Дуниас,
Макис Севилоглу, Димитрис Маркулис и
Хриса Мораити.
Певците ще бъдат съпроводени на живо
от оркестър за народна музика, състоящ
се от десет души, който ще възпроизведе
с нужното уважение техниката на Акис
Пану.
Младежка и алтернативна сцена
–улица „Вас. Софиас” и улица
„Идрас”
20:00
Концерт GeorgeCaney

Концерт Underfly
Лицейна гъркините – отдел Ксанти
19:00
„В хоростаса”
Дворът на Светия храм на Свети
Влас. Спазвайки традицията ще бъде
проведено„Голямо бдение”.
21:00
Ще последва Хоростаси (Веселба) с
традиционния оркестър на Лицея на
гъркините в Ксанти „Тракийски звук”.
В случай на лошо време, след Голямото
бдение, културното събитие ще
се проведе в залата за тържества
„ДИОГЕНИС”, на адрес: 4-ти км. Ксанти
–Лагус.
Институт по тракийско изкуство
и традиция - Мрежа „Слово и
действие”
19:30
Малък театър Пътеката на живота
Разказ на приказки за малки и
големи
Етнографски и исторически музей на
Ксанти,в двора с хамама
20:00
20.00ч. Кино-разходка в Ксанти II
Културен дом на ФЕКС-ПРОГРЕСИВЕН
СЪЮЗ НА КСАНТИ
20:00
Музикална сцена ФЕКС-ПРОГРЕСИВЕН
СЪЮЗ НА КСАНТИ– „Такава банда”,
традиционна вечер
Съюз на евритите в Ксанти
20:30
Музикално-танцово представяне
„Тракийско и не само …”
Съюз на понтийците от област Ксанти
Понтийска вечер в компанията на
певците Йоргос Сиамлидис и Янис Госио.
Авраам Госио на лира.
Съюз на каракачаните в Ксанти
„Лепениотис”
Музикална вечер с Антонис Киритсис и
Костас Златинис
Кларинет: Александрос Тсуманис и Янис
Мораитис.
Съюз на понтийците танцьори
„Трантеллес”
Музикална вечер с Йоргос Орфанидис и
Антонис Никифоридис.
Културен етнографски съюз „Тракия”
Понтийска веселба!!!
Културен съюз за опазване на
околната среда „Пионери” Левки –
град Ксанти
Филиппос Домнидис заедно с
творческата си група, която се състои
от Андреас Мигдалас (клавишни) и
Янис Гавриилидис (бузуки, саз, лира)
представят един весел репертоар.
Съюз на жителите от Мала Азия от
област Ксанти „Незабравими родини”
Традиционно тържество
ПЕТЪК, 9-ТИ СЕПТЕМВРИ 2016 ГОД.
Централна сцена – площад
„Митрополеос”
20:30
Концерт „48 часа“
Една крайна дата беше причината за
създаването на тази група през май
2003 година, когато им беше поставено
за задача в рамките на 2 дни (48 часа!!!)

