KUTSU MUSIIKIFESTIVAALIIN HELSINGISSÄ. Hanke toteutetaan Helsingin Suomi-Kreikka
yhdistys ry:n, Suomen Helleenit ry:n ja Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry:n yhteistyönä.
INVITATION to a MUSICAL FESTIVAL in Helsinki featuring music from PONTOS to KOLHIS.
Organised in collaboration amongst Helsingi Suomi-Kreikka yhdistys ry, Suomen Helleenit ry &
Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry.

24.8: Nuorten toimintakeskus Happi
(S ö rn ä iste n ra n ta tie 3 1 )

18–21:00: serityisvieras Polys Pavlidis (Musiikkia
Pontoksesta ja, Tevri-ensemble (Georgialaisia
kansanlauluja), Kavkaz (kansan musiikkia eri puolilta
Kaukasiaa), Vladimir Ichtchenko (Lauluja Ukrainasta
ja Kaukasiasta), Altra Volta
Lisäksi persialaista, armenialaista ja kurdinkielistä
musiikkia eri taiteilijoiden esittämänä, sekä
kansantansseja. Vapaa pääsy!
25–26.8: Kaksipäiväinen pontoslaisten tanssien
seminaari Kyriakos Moysidiksen johdolla:
1 Päivä: Pukinmäen Nuorisotalo,
(S ä te rin tie 2 ) 12–16:00 (4 tuntia)
2 Päivä: Nuorisokeskus Happi,
(S ö rn ä iste n ra n ta tie 3 1 ) 09:30–12:30 (3 tuntia)
25.8: Ravintola Mestaritallissa (M e rik a n n o n tie 2 , 0 0 2 6 0
H e lsin k i ) , elävää musiikkia Polys Pavlidiksen, sekä
Antama-yhtyeen esittämänä. Ennen musiikkiesitystä
yhtye Emännät. Klo 17-23:00

24.8: at Nuorten toimintakeskus Happi
(S ö rn ä iste n ra n ta tie 3 1 )

18–21:00: special guest Polys Pavlidis on Greek
pontic lyra, Tevri ensemble (Georgian folk songs),
Kavkaz (folk music of Caucasus), Vladimir Ichtchenko,
Altra Voltra & Satakieli singers. Armenian, Turkish,
Kurdish, Persian & Lazic-songs from the shores of
the Black sea.
Free Admission.
25–26.8: Two day pontic dance seminar by Kyriakos
Moysidis
DAY 1: Pukinmäen Nuorisotalo
(S ä te rin tie 2 ) 12–16:00 (4 hs)
DAY 2: Nuorten toimintakeskus Happi
(S ö rn ä iste n ra n ta tie 3 1 ) 09:30–12:30 (3 hs)
25.8: Evening celebration at restaurant Mestaritalli
(M e rik a n n o n tie 2 , 0 0 2 6 0 H e lsin k i ). Time: 17:00 – 23:00.
Live music by Polys Pavlidis and the music ensembles
“Antama” and “Emännät”.

Osallistumismaksut
Pontostlaisten tanssien kurssi, 30 euroa/henkilo
Iltajuhla (ruokailuineen) 40 euroa/henkilo
Iltajuhla Sisäänpääsy klo 20:00-22:30 / 10 euroa (vain käteisellä)
Rekisteröi osallistumisesi maksamalla asiaankuuluva summa tilille, ilmoittaen kyseessä olevasta tapahtumasta,
osallistujien määrästä pankkitilille:
Suomen Helleent ry, IBAN: FI79 1469 3000 2608 65 käyttäen viitenumerolla 1355.
ja tietoa mahdollisista ruoka-allergioista osoitteeseen (mikäli osallistut iltajuhlan aterialle) info@greeks.fi
16.8.2018 mennessä.

Participation fees
Dance Seminar, 30 euros/person
Evening celebration, 40 euros/person
Entrance (without food) 20:00-22:30, 10 euroa (cash only)
Please register your attendance by paying the appropriate fee at Suomen Helleenit ry.
Bank account: IBAN: FI79 1469 3000 2608 65 and viitenumero: 1355 and confirming your payment, number of
people attending, the type of participation and any type of food allergies by email at info@greeks.fi
by 16.8.2018 for catering purposes.

