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Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαΐδη,
στην παράσταση «Τα Μεγάλα Μπαλέτα 2017» , την Πέμπτη,
3 Αυγούστου 2017 στις 8.30 μ.μ. στο Δημοτικό Κηποθέατρο
«Μάριος Τόκας»
Κυρίες και κύριοι
Σας καλωσορίζω για ακόμα μια χρονιά στα «Μεγάλα
Μπαλέτα», τον κορυφαίο πολιτιστικό θεσμό της πόλης μας.
Μέσα από το θεσμό αυτό, είχαμε την ευκαιρία τα τελευταία 17
χρόνια να θαυμάσουμε εξαιρετικές παραστάσεις από τις
καλύτερες ομάδες μπαλέτου απ’ όλο τον κόσμο. Μεταξύ άλλων
χαρήκαμε από τη Ρωσία τα μπαλέτα Bolshoi, Kirov, Eifman, του
Κρεμλίνου και του θεάτρου Ermitage , από την Ελβετία τα
μπαλέτα Maurice Bejart, από Γαλλία το Εθνικό Μπαλέτο
Μασσαλίας , από το Ισραήλ το μπαλέτο Batsheva, από την
Ιρλανδία την ομάδα Lord of the Dance, από την Ισπανία το
Fuego και πολλές άλλες ακόμα σημαντικές ομάδες μπαλέτου.
Φέτος με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε την κορυφαία
μπαλαρίνα των Bolshoi, Svetlana Zakharova, με την παράσταση
της Amore. Μαζί της 15 σολίστ, που είμαστε βέβαιοι ότι θα
καταπλήξουν το κοινό.
Χωρίς την οικονομική στήριξη της RCBank οι παραστάσεις
αυτές δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν και θα ήθελα
να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες.
Η Λεμεσός έχει μια ιδιαίτερα σημαντική παράδοση στον
πολιτισμό αλλά και μια πολιτιστική δραστηριότητα σήμερα
αντάξια αυτής της παράδοσης. Ο χορός είναι ένας ξεχωριστός
τομέας αυτής της παράδοσης αλλά και της σημερινής
δραστηριότητας. Είναι δεκάδες οι σχολές χορού και οι
χορευτικές ομάδες σήμερα στην πόλη μας που συμβάλλουν
στην πολύ υψηλού επιπέδου καλλιτεχνική δημιουργία στον
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τομέα του μπαλέτου, του σύγχρονου και του παραδοσιακού
χορού. Όλη αυτή η δυναμική ενισχύεται ακόμα περισσότερο
από τη διοργάνωση στη Λεμεσό παραστάσεων από σημαντικές
ομάδες χορού από το εξωτερικό. Πέρα από την ευκαιρία που
παρέχεται στο ευρύ κοινό να παρακολουθήσει αυτές τις
κορυφαίες παραστάσεις, προσφέρεται και η δυνατότητα στους
δικούς μας καλλιτέχνες να διευρύνουν ακόμα περισσότερο τις
εμπειρίες τους.
Ο Δήμος Λεμεσού ευχαριστεί θερμά τους χορηγούς Marlow
Navigation, OΠAΠ, Πετρολίνα, Baker Tilly, MetaQuotes και
ΚΟΤ.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στα μέσα ενημέρωσης και ιδιαίτερα
στους χορηγούς επικοινωνίας ΡΙΚ, Φιλελεύθερο, Vestnik Kipra,
Russian Wave radio, Premiere magazine και το Κανάλι 6.
Θέλω τέλος να ευχαριστήσω τον κόσμο, όλους εσάς που
στηρίζετε με την παρουσία σας αυτές τις σημαντικές
παραστάσεις του Δήμου μας. Αυτή σας η στήριξη είναι για μας
το μεγαλύτερο κίνητρο για να συνεχίσουμε την προσπάθεια
μας για συνεχή αναβάθμιση των πολιτιστικών δρωμένων στην
πόλη μας.

