Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Ν. Νικολαϊδη, στην έναρξη του
Διεθνούς Χορωδιακού Φεστιβάλ με τίτλο «Choral Crossroads», την Παρασκευή,
30 Νοεμβρίου 2018 στις 6.00 μ.μ. στην Α’ Δημοτική Αγορά
Κυρίες και Κύριοι,

Είναι με μεγάλη χαρά που παρευρίσκομαι απόψε εδώ για να κηρύξω την έναρξη
του Διεθνούς Χορωδιακού Φεστιβάλ "Choral Crossroads 2018" που αρχίζει σήμερα
στην πόλη μας και θα διαρκέσει για τρεις μέρες. Ήδη έχει προηγηθεί πομπή των
συμμετεχόντων με τη συνοδεία της φιλαρμονικής και βρισκόμαστε εδώ στο
Θεατράκι της Επίχωσης στο Παραθαλάσσιο Πάρκο για το καλλιτεχνικό
πρόγραμμα με χορωδιακά τμήματα της Πολιτιστικής Κίνησης Επιλογής, τη
Χορωδία του Πολιτιστικού Ομίλου "Ερμής" Αραδίππου και του Πολιτιστικού Ομίλου
Μόρφου, τρεις δηλαδή χορωδίες από την Κύπρο καθώς και τις χορωδίες Robert
Fuchs Kirchenchoir Freuenthal από την Αυστρία, St. Rafqa Institute Choir από τον
Λίβανο, Teachers Chamber Choir of Komlo από την Ουγγαρία και The Amaan Choir
από την Ιορδανία.
Αυτό το χορωδιακό ταξίδι και σταυροδρόμι δυο ηπείρων, της Ευρώπης και της
Ασίας, είναι σημαδιακό γιατί η χώρα μας βρίσκεται γεωγραφικά στο σταυροδρόμι
τριών ηπείρων ενώ η Λεμεσός μας είναι μια πόλη με θάλασσα από όπου πάνε και
έρχονται πλοία που καθιστούν την επικοινωνία με άλλες χώρες και τις επαφές με
άλλα κράτη εφικτές.
Παράλληλα, είναι πολύ ουσιαστικό ότι στην πόλη μας διαδραματίζεται αυτή η
εκδήλωση έχοντας την Επιλογή ως διοργανώτρια. Η Πολιτιστική Κίνηση Επιλογή
ιδρύθηκε το 1992

και είναι ένας από τους μεγαλύτερους πολιτιστικούς

οργανισμούς της Κύπρου με ένα μεγάλο αριθμό φίλων και μελών, και με
θεσμοθετημένες δράσεις του σωματείου όπως αφιερώματα στην ποίηση, συναυλίες
και διαπολιτισμικά φεστιβάλ, διαγωνισμό ζωγραφικής νέων αλλά και με διεθνή
βραβεία από συμμετοχές της χορωδίας στο εξωτερικό αφού έχει αναπτύξει ένα
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διεθνές δίκτυο συνεργασίας με ανάλογους οργανισμούς από την Ευρώπη και τις
Αραβικές Χώρες και συνεργάζεται με πολλές χώρες σε επίπεδο διοργάνωσης
μουσικών εκδηλώσεων.
Η προσφορά της Πολιτιστικής Κίνησης Επιλογής είναι σημαντική και πολλαπλή
αφού

απαρτίζεται από έξη χορωδιακά τμήματα που συμπεριλαμβάνουν δυο

παιδικά μουσικά εργαστήρια, φυτώρια δηλαδή μουσικής εκπαίδευσης από όπου θα
εκκολαφθούν οι

νέοι μουσικοί της χώρας μας, αλλά και από μικτή χορωδία,

χορωδία νέων και γυναικείο φωνητικό σύνολο. Όλες οι χορωδίες της Πολιτιστικής
Κίνησης Λεμεσού Επιλογή είναι κάτω από την μπαγκέτα μιας αξιόλογης μαέστρου,
της κ. Αγγελίνας Νικολαϊδου που είναι ταυτόχρονα καθηγήτρια μουσικής και η
οποία διοχέτευσε τις γνώσεις που απέκτησε κατά τις σημαντικές σπουδές της στο
Κονσερβατόριο του Debrecen της Μουσικής Ακαδημίας Λιστ στην Ουγγαρία στη
διεύθυνση των προαναφερθέντων χορωδιών της Επιλογής από το 2003.
Το ρεπερτόριο των χορωδιών της Επιλογής συμπεριλαμβάνει έργα από την
κλασσική μουσική, από την περίοδο της Αναγέννησης μέχρι και τον εικοστό πρώτο
αιώνα, έργα συγχρόνων Ελλήνων και Κύπριων συνθετών καθώς και διασκευές
παραδοσιακών τραγουδιών.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Χορωδία Νέων Επιλογή είναι νεοσύστατη και
αποτελείται από σαράντα περίπου νέους ηλικίας 14-20 ετών που προετοιμάζονται
για συμμετοχές σε Διεθνή Χορωδιακά Φεστιβάλ στην Ευρώπη.

Ας απολαύσουμε ένα δείγμα της μουσικής πανδαισίας που όλες οι χορωδίες έχουν
ετοιμάσει για μας και ας αφήσουμε τη μουσική να μας ταξιδέψει σε άλλες χώρες
και μακρινούς προορισμούς μέσα από ένα πολυπολιτισμικό μωσαϊκό.

Καλωσορίζω για μια ακόμη φορά τους φιλοξενούμενους στην πόλη μας και
εύχομαι καλή επιτυχία στο τριήμερο φεστιβάλ.
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