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Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαϊδη,
στα
εγκαίνια
του
16ου
Διεθνούς
Φεστιβάλ–
Κινηματογραφικές Μέρες – Κύπρος 2018, την Πέμπτη, 19
Απριλίου 2018 στις 8.00 μμ. στο Θέατρο ΡΙΑΛΤΟ
Εκ μέρους του Δήμου Λεμεσού, καλωσορίζω και φέτος το 16ο
Διεθνές Φεστιβάλ «Κινηματογραφικές Μέρες – Κύπρος 2018»
στην πόλη μας.
Είναι με ιδιαίτερη χαρά που από φέτος, ο Δήμος μας
αναβαθμίζει την εμπλοκή του στο φεστιβάλ αυτό, που
αποτελεί το σημαντικότερο φεστιβάλ κινηματογράφου του
τόπου μας. Είναι τιμή για την πόλη μας να φιλοξενεί τέτοιου
είδους και τέτοιου επιπέδου εκδηλώσεις. Η αγάπη και το
ενδιαφέρον με τα οποία το κοινό αγκαλιάζει το φεστιβάλ, αλλά
και το γεγονός της συνεχούς για δέκα έξη (16) χρόνια,
παρουσίας του αποδεικνύει τη σημασία και τον ρόλο του.
Η σημαντική αυτή διοργάνωση φέρνει τους Κύπριους
δημιουργούς και θεατές σε επαφή με τον ποιοτικό
κινηματογράφο και την παγκόσμια παραγωγή ταινιών.
Παράλληλα
στο
πρόγραμμα
του
περιλαμβάνονται
κινηματογραφικά εργαστήρια, μουσικές και άλλες εκδηλώσεις,
που συγκροτούν μια εξαιρετικά αξιόλογη ευκαιρία για
εκπαίδευση και ψυχαγωγία. Θέλω ιδιαίτερα να σταθώ στο
τμήμα του φεστιβάλ που αναφέρεται στους νέους, τις
Κινηματογραφικές Μέρες για Παιδιά και Νέους, που αποτελεί
και το κομμάτι με τη μεγαλύτερη και δυναμικότερη προοπτική
του θεσμού.
Πέραν των άλλων, το φεστιβάλ έχει μια ιδιαίτερη σημασία
γιατί αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για Κύπριους, νέους
καλλιτέχνες να προβάλουν το έργο τους. Φέτος το πρόγραμμα
περιλαμβάνει τρεις (3) κυπριακές ταινίες, οι οποίες θα
μετέχουν στο Διαγωνιστικό Τμήμα Κυπριακών Ταινιών.
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Εκφράζουμε τα συγχαρητήρια μας στους δημιουργούς των 3
αυτών ταινιών.
Εκ μέρους του Δήμου Λεμεσού θέλω να εκφράσω τα θερμά μου
συγχαρητήρια στους διοργανωτές του Φεστιβάλ – το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού και το Θέατρο ΡΙΑΛΤΟ. Θέλω να σας
διαβεβαιώσω ότι ο Δήμος Λεμεσού θα συνεχίσει να στηρίζει με
θέρμη την προσπάθεια αυτή. Είμαστε βέβαιοι για την επιτυχία
της, αλλά και για τη συμβολή της στα πολιτιστικά δρώμενα της
πόλης και της Κύπρου γενικότερα.
Εύχομαι καλή επιτυχία.
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