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Με σκοπό να δροσίσουμε και το φετινό δύσκολο 
καλοκαίρι συνεχίζουμε την δυναμική μας παρουσία στον 
χώρο του πολιτισμού. Η πολιτιστική κληρονομιά κάθε 
τόπου  άλλωστε αποτελεί δημόσιο αγαθό και δικαίωμα 
κάθε πολίτη. Το Φεστιβάλ Εξωμβούργου συμπληρώνει 
φέτος δέκα χρόνια δυναμικής παρουσίας στην ενδο-
χώρα της Τήνου. Σε αυτά τα δέκα δημιουργικά χρόνια, 
ξεχώρισε για την ποιότητα και την μοναδικότητά του 
στα πολιτιστικά δρώμενα του νησιού μας, καθώς μο-
νοπώλησε το ενδιαφέρον των ντόπιων αλλά και των 
καλοκαιρινών παραθεριστών του. 

Η αγάπη μας για τον τόπο αυτό και τον πολιτισμό 
του μας δίνει την δύναμη αλλά και την θέληση να 
συνεχίζουμε ακούραστοι και παρά την οικονομική 
κρίση, που αντιμετωπίζει η χώρα μας, να προσφέ-
ρουμε στους πολίτες της Τήνου αλλά και στους επι-
σκέπτες της ως αντίδοτο στην κρίση τον πολιτισμό, 
προβάλλοντας παράλληλα κάθε ιδιαίτερο χαρακτη-
ριστικό που έχει να επιδείξει αυτός ο όμορφος και 
ευλογημένος τόπος. Έτσι συνεχίζουμε σε πείσμα 
των καιρών και με γνώμονα αυτή την αγάπη για το 
νησί και το ανθρώπινο δυναμικό του. Όλο αυτό το 
οικοδόμημα υλοποιείται με την οικονομική στήριξη 
και συνδρομή των χορηγών μας, τους οποίους και 
ευχαριστούμε θερμά που μας ακολουθούν κάθε 
χρόνο, και ως εκ τούτου ο Δήμος μας όλα αυτά 
τα χρόνια δεν υποβάλλεται σε καμιά οικονομική 
επιβάρυνση. 

Εκφράζω τις πιο θερμές ευχαριστίες στους συνερ-
γάτες μου που συντέλεσαν στην επιτυχή διοργάνωση 
του Φεστιβάλ και ιδιαίτερα στον ακούραστο & δρα-
στήριο Πρόεδρο της Δημοτικής μας Επιχείρησης κ. 
Αντώνη Βιδάλη και στον καλλιτεχνοκό διευθυντή κ. 
Θέμη Pοδαμίτη, για την άψογη συνεργασία και τις 
ατέλειωτες ώρες δουλειάς.

Όλους εσάς που αγαπήσατε το Φεστιβάλ Εξωμ-
βούργου, σας καλούμε για μια ακόμη χρονιά κοντά 
μας για να ζήσουμε απολαυστικές βραδιές πολιτισμού 
στο νησί μας. 

Παναγιώτης Κροντηράς
Δήμαρχος Εξωμβούργου Τήνου

Το Φεστιβάλ Εξωμβούργου Τήνου, στο δέκατο 
πλέον έτος της παρουσίας του συνεχίζει να προτείνει 
και να προσφέρει ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις 
στους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού μας. Με 
την γνωστή δυναμική που αποπνέει εμπειρία, αγάπη 
και μεράκι για τον ίδιο τον θεσμό καταφέραμε να 
κερδίσουμε την αγάπη του κοινού, το οποίο με τη 
σειρά του, μας ανταπέδωσε το μεγάλο του ευχαριστώ 
μέσω της αθρόας συμμετοχής του στις εκδηλώσεις. Η 
αγάπη και η συμμετοχή αυτή μας έδινε και μας δίνει 
πάντα την δύναμη να συνεχίζουμε, αντιστεκόμενοι 
στις όποιες δυσκολίες.  

Η συνδρομή των χορηγών ήταν πάντα η καθορι-
στική δικλείδα για την πραγματοποίηση του Φεστι-
βάλ. Και για φέτος, παρά την δύσκολη οικονομική 
κατάσταση, με την δική τους στήριξη το Φεστιβάλ 
γίνεται πραγματικότητα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θα 



ήταν το λιγότερο που θα μπορούσα να εκφράσω 
από μέρους μου για την ειλικρινή προσφορά τους. 
Ένα ακόμη ευχαριστώ οφείλω να εκφράσω στον 
Δήμαρχο Παναγιώτη Κροντηρά, στον καλλιτεχνικό 
διευθυντή κ. Θέμη Pοδαμίτη και σε όλους τους συ-
ντελεστές του Φεστιβάλ για την άψογη συνεργασία 
και στήριξή τους. 

Τέλος, απευθυνόμενος στο κοινό που έχει αγκα-
λιάσει το Φεστιβάλ, τολμώ να το προσκαλέσω για 
ακόμη μια χρονιά στα όμορφα χωριά της ενδοχώρας 
μας και τολμώ να διαβεβαιώσω ότι το Φεστιβάλ θα 
τους ανταμείψει!

Αντώνιος Βιδάλης
Πρόεδρος Δημοτικής Επιχείρησης

Εξωμβούργου Τήνου

Πολλά έχουν αλλάξει από την εποχή που ξεκίνησε 
το Φεστιβάλ Εξωμβούργου.

Αυτό το Καλοκαίρι ανοίγει το Μουσείο Κώστα 
Τσόκλη,  πραγματοποιούνται : Διεθνές Φεστιβάλ 
Λογοτεχνίας Τήνου, Φεστιβάλ Jazz και αρκετές εν-
διαφέρουσες εκδηλώσεις. 

Το δικό μας Φεστιβάλ αγαπήθηκε πολύ και συ-
νέβαλε σημαντικά να ανοίξει ο δρόμος προς τον 
πολιτισμό στο νησί, καταθέτοντας πρόγραμμα και-
νοτόμο και φιλικό προς το ξεχωριστό περιβάλλον 
των χωριών. 

Για το καλοκαίρι αυτό ας μας επιτρέψουν οι φίλοι 
μας «την χαλαρότητα στο πνεύμα των καιρών» 

Πιστεύω ότι το Φεστιβάλ πρέπει να συνεχίσει 
γράφοντας τη δική του ιστορία, αναζητώντας πά-
ντα την ποιότητα, με δρώμενα που «δένουν» με το 
μοναδικό φυσικό τοπίο του Εξωμβούργου. 

Σημαντικές φυσιογνωμίες που είχαν γενέτειρα 
την Τήνο: Χαλεπάς, Γύζης, Λύτρας, Φιλιππότης, Σώ-
χος, Σκαλκώτας και άλλοι λιγότερο γνωστοί αλλά 
σημαντικοί προσοικοιώθηκαν τις κουλτούρες του 
κόσμου, αφήνοντας μια ανεκτίμητη κληρονομιά στην 
ανθρωπότητα και ουσιαστικά δείχνοντας μας τον 
δρόμο.

Τον ίδιο δρόμο δείχνει και η παγκόσμια μορφή 
του Κορνήλιου Καστοριάδη που πέρασε πολλά κα-
λοκαίρια μαζί μας.

Προσωπικά ευχαριστώ τους πολλούς φίλους - συ-
νοδοιπόρους για την αγάπη και τη στήριξη όλα αυτά 
τα χρόνια. Στη νέα εποχή θα συνεχίσω να προσφέρω 
όπως πάντα μέσα από την ψυχή μου.

Κλείνοντας  έναν κύκλο θέλω να ευχηθώ τα κα-
λύτερα στον Δήμαρχο Παναγιώτη Κροντηρά, στον 
Πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης 
Αντώνη Βιδάλη και σε όσους βοήθησαν, με όποιο 
τρόπο, αυτή την προσπάθεια. 

Ο πολιτισμός είναι η εγγύηση για την ανάπτυξη 
του τόπου, το πραγματικό κεφάλαιο για τις επό-
μενες γενιές, ο τόπος της αρμονίας, της χαράς και 
του ωραίου.

Καλό Καλοκαίρι

Θέμης Ροδαμίτης 
Καλλιτεχνικός Διευθυντής



Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά 
τους στο Φεστιβάλ τον Θανάση Μαρτίνο, 
Ιερά Μονή Ουρσουλινών για την παραχώ-
ρηση των χώρων καθώς και τους Συλλόγους 
Αγάπης και Κάτω Κλείσματος για την πολύτι-
μη βοήθειά τους. 
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ΚυριαΚή 27/6 Λουτρα
«Η ΘΑΛΑΣΣΑ»
Η ΘΑΛΑΣΣΑ, είναι ο «ζωτικός χώρος» όλων 
μας. Την τραγουδάμε, την χορεύουμε αιώνες 
τώρα. Από την εποχή του Ομήρου. Για τα 
καπρίτσια και τα νάζια της για το θυμό και 
την οργή της. Μα πιο πολύ για την ομορφιά 
της. Που είναι μοναδική και δεν έχει τελειωμό. 
Ομορφιά άνευ ορίων. Μια παράσταση από 
κουκλοθέατρο, χορό και μουσική δημιουργούν 
ένα αποτέλεσμα που ελπίζει να είναι γεμάτο 
θάλασσα.
Οργάνωση – Παραγωγή
Εργαστήρι Τεχνών 
Αιγαίου
Είσοδος Ελεύθερη 

Σαββατο 24/7 βωΛαξ, ωρα 22.00
ΝίκοΣ ΤΣίΑμΤΣίκΑΣ
κΑί Blues RepoRt
Mια ανερχόμενη μπλούζ μπάντα, που 
παρουσιάζει με δυναμισμό στη σκηνή,
πασίγνωστα κομμάτια Ρυθμ Εν Μπλούζ, Σόουλ 
– Φάνκυ, μεταφέροντας τον ηλεκτρισμό και τη 
ζωντάνια της σκηνής του Σικάγο με τον
καλύτερο τρόπο και με σεβασμό στις μουσικές 
παραδόσεις του μπλούζ.
Παίζουν οι: Νίκος Τσιαμτσίκας φωνή 
–κιθάρα, Δημήτρης Μαθέας και Παύλος 
Ξένος ηλεκτρικές κιθάρες, Γιάννης Σαμαράς 
μπάσσο, Τάσος Δημητριάδης ντράμς, Βαγγέλης 
Παναγιωταράκος σαξόφωνο, Γιάννης Παχίδης 
φυσαρμόνικα…
Είσοδος ελεύθερη 
Aναχώρηση 
λεωφορείου KTEΛ από 
αφετηρία (έξω λιμάνι) 
στις 21.00 προς Bωλάξ
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τριτή 27/7, ωρα 20.30 - τριποταμοΣ 
ΣυγγρΑφΕίΣ ΕΝ ΤΗΝω
• 1η εκδήλωση
Μια λογοτεχνική βραδιά  που υποδέχεται το 
«Διεθνές  Φεστιβάλ Λογοτεχνίας Τήνου» στο 
χωριό του Κορνήλιου Καστοριάδη.
Συγγραφείς που κατάγονται ή που ζουν στο 
νησί καταθέτουν ιδιαίτερες στιγμές τους. 
Συμμετέχουν Χάρης Βλαβιανός, Κώστας 
Μαυρουδής, Μάνος Στεφανίδης, Ειρήνη 
Αναστασιάδου, Γεώργιος Αλβέρτης. 
Μουσική παρέμβαση: Μαργαρίτα Σαλταμανίκα, 
Κιθάρα, Γεωργία Μπακογιάννη, Πιάνο
Είσοδος ελεύθερη
• 2η εκδήλωση
19/8, ώρα 20.30, Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού 
Μια βραδιά αποχαιρετισμού. 
Συμμετέχουν Αλέκος Φλωράκης, Παντελής 
Απέργης, Γιάννης Κακουλίδης, Ξενοφών 
Μπρουντζάκης, Ντίνος Σιώτης, Λώρη Κέζα, 
Γιώργος Κορνάρος.
Μουσικές ανάσες : Μέμα Ειρηναίου-
Τζανουλίνου, Βάνια Παπαδημητρίου, τσέλο 
Είσοδος ελεύθερη

°Τις εκδηλώσεις προλογίζει ο Θέμης Ροδαμίτης. 

Δευτερα 26/7, ωρα 21.00
Στενή ΘεατραΚι Καμαρι
ομΑδΑ μουΣίκου ΛυκΕίου 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
υπό τη διεύθυνση των Στέλιου Κατσιάνη 
και Μαρίας Θεοφανίδου σε παραδοσιακά 
τραγούδια από όλη την Ελλάδα.
Είσοδος ελεύθερη
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τεταρτή 28/7 ωρα 21,00 Λουτρα
«γκοΛφω φορ ΕβΕρ»
Δημιουργοί και μέλη της αστικής πολιτιστικής, 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εταιρείας 
«Θεατροποιείο», η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
ΤΗΝΟΥ , (μέλος της Ομοσπονδίας  
Ερασιτεχνικών θιάσων Αιγαίου) σχεδόν 
δέκα χρόνια τώρα επιχειρούν τη συμμετοχή 
στο πολιτιστικό «γίγνεσθαι» του τόπου μας 
αφιλοκερδώς, με γνώμονα τη δημιουργική, 
ποιοτική θεατρική πράξη.  
Φέτος, μετά τις πετυχημένες παραστάσεις της 
Άνοιξης,  η « Γκόλφω φορ έβερ», …..πάει  στο   
Φεστιβάλ Δήμου Εξωμβούργου.
Πρόκειται για την κωμική και σατιρική παρωδία 
της θρυλικής «Γκόλφως» στηριγμένη στο 
κείμενο του συγγραφέα Ντίνου Σπυρόπουλου 
«Γκόλφω for ever».
Ένα κωμειδύλλιο  σημερινό, με μουσικές, 
τραγούδια και χορό, με στόχο την ψυχαγωγία, 
το γέλιο και τη σάτιρα της σημερινής 
πραγματικότητας.
Είσοδος 8€ (για τις ανάγκες της Θεατρικής 
Ομάδας Τήνου)
Aναχώρηση λεωφορείου KTEΛ από αφετηρία 
(έξω λιμάνι) στις 20.30 προς Λουτρά
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ΠρωΤο δίΕΘΝΕΣ ΛογοΤΕΧΝίκο 
φΕΣΤίβΑΛ ΤΗΝου
Oργάνωση: Kοινωνία των (δε)κάτων, Atlantis 
Productions, Ιδεόγραμμα, Πανελλήνιο 
Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου, Δήμος 
Εξωμβούργου, Δήμος Τήνου, Ίδρυμα Τηνιακού 
Πολιτισμού

Πρώτη ημέρα, πεμπτή 29 ιουΛιου: 
Έναρξη του Φεστιβάλ στο Ίδρυμα Τηνιακού 
Πολιτισμού (Δήμος Τήνου). 

Δεύτερη ημέρα, παραΣΚευή 30 ιουΛιου: 
Εννέα διαφορετικοί από την προηγούμενη 
βραδιά συγγραφείς και ποιητές διαβάζουν και 
μιλούν για το έργο τους και για τη λογοτεχνία 
της πατρίδας τους στο χωριό Βωλάξ. 

Τρίτη ημέρα, Σαββατο 31 ιουΛιου:
Οι τελευταίοι δέκα συγγραφείς και ποιητές 
διαβάζουν και μιλούν για το έργο τους και για 
τη λογοτεχνία της πατρίδας τους στο χωριό 
Πύργος.

παραΣΚευή 30/7, ωρα 20.00
προΣΚυνήμα εξωμβουργου
«ΤΑξίδί ΣΤο ΣυμΠΑΝ»
Έκθεση ζωγραφικής Νάνας Στεργιοπούλου
Διάρκεια έκθεσης έως 13/8
Είσοδος ελεύθερη
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ΚυριαΚή 1/8, ωρα 20,30  
ΦαΛαταΔοΣ ΣχοΛειο
«μίκροί ΕμΕίΣ»
Έκθεση ζωγραφικής
Συμμετέχουν:
Μιχάλης Μανουσάκης, Αναστάσιος Μισούρας, 
Ειρήνη Κατσούρη, Περικλής Γουλάκος, 
Αλέξης Βερούκας και Μαριλένα Τσάμπουρα
Σε συνεργασία με τον Σύλλογο
«Φίλοι της Τήνου» και τον Σύλλογο 
«Φιλοπρόοδων Φαλατάδου»
Διάρκεια έκθεσης
έως 20/8
Είσοδος ελεύθερη

τριτή 3/8, ωρα 21.00 - Κωμή
«υΠογΕίΑ ρΕυμΑΤΑ» 
Ροκ συναυλία, 
σε συνεργασία με την Νεολαία Κώμης
Είσοδος 10€ με ποτό
Aναχώρηση λεωφορείου KTEΛ από αφετηρία 
(έξω λιμάνι) στις 20.30 προς Kώμη
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TETAPTH 4/8, ωρα 20,30 - αγαπή
αιΘουΣα γριζα
«κΑΤοΨΕίΣ ίί»
Έκθεση φωτογραφίας Αριστείδη Κοντογεώργη.
Θα εκτεθούν αεροφωτογραφίες του από το 
Αιγαίο με τίτλο «ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΙΙ».
Διάρκεια έκθεσης έως 20/8
Είσοδος ελεύθερη
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πεμπτή 5/8, ωρα 20,30
ενοριαΚή αιΘουΣα Καμπου
«μίκρΑ ΖωγρΑφίκΑ ΤΑξίδίΑ»
Έκθεση ζωγραφικής Δεμερτζή Κωνσταντίνου
Διάρκεια έκθεσης έως 25/8
Είσοδος ελεύθερη

παραΣΚευή 6/8, ωρα 20,30
αιΘουΣα πΛατειαΣ ΚτιΚαΔου
«ΕκΘΕΣΗ ΣυΛΛΕκΤίκωΝ 
ΑυΤοδίδΑκΤωΝ»
Παναγιώτη Κροντηρά &
Μάρκου Δ. Φώσκολου
Θα προηγηθεί παρουσίαση της ποιητικής 
συλλογής «ΠΡΙΝ ΦΥΓΩ» του  Μάρκου Δ. 
Φώσκολου.
Διάρκεια έκθεσης έως 20/8,
Ώρες 11.00 - 13.00 και 19.00 – 22.00 
Είσοδος ελεύθερη

τριτή 10/8, ωρα 21.00 - Λουτρα
μουΣίκΗ ΠΕρίΠΛΑΝΗΣΗ
O Οδυσσέας Εισαγγελέας και η παρέα του 
σας προσκαλούν σε μια μουσική περιπλάνηση 
στο τοπίο της ποίησης μέσα από ποιήματα 
και τραγούδια του ίδιου αλλά και άλλων 
αγαπημένων ποιητών και συνθετών.
Συμμετέχουν οι: 
Γιάννης Νικολάου, Κώστας Μάντζιος, Μωυσής 
Ασέρ, Αλκης Κόλιας.
Προλογίζει ο
Νίκος Χειλαδάκης.
Είσοδος ελεύθερη
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Δευτερα 16/8, ωρα 21.00 - Λουτρα
ΣυΝΑυΛίΑ
ΛΑυρΕΝΤΗ μΑΧΑίρίΤΣΑ
Είσοδος 10€
Aναχώρηση λεωφορείου
KTEΛ από αφετηρία
(έξω λιμάνι) στις 20.30
προς Λουτρά

παραΣΚευή 20/8, ωρα 21.00
ορμοΣ υΣτερνιων
ΠΑρΤυ γίΑ ΝΕουΣ
Η  Dj και τραγουδίστρια Vasia Bresta θα 
παίξει μουσική και θα τραγουδήσει ξένες και 
ελληνικές επιτυχίες. Η τεχνική υποστήριξη 
είναι προσφορά του Σάκη Τρίκη. 
Είσοδος ελεύθερη

παραΣΚευή 13/8 - ΣΚΛαβοχωριο
ΕκδΗΛωΣΗ γίΑ ΤοΝ
ΝίκοΛΑο γυΖΗ
Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Σκλαβοχωριού
Ώρα 18.00 εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά 
6-12 ετών.
Ώρα 20.00 ομιλία Κώστα Τσόκλη 
Ώρα 21.00 χορευτικό Προοδευτικού Συλλόγου 
Μαρλά-Μαμάδου Τήνου σε σκοπούς των 
Κυκλάδων και της Ηπείρου.
Είσοδος ελεύθερη
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Δευτερα 23/8, ωρα 21.00 
ΚουμαροΣ-ΘεατραΚι
«Το γΑΛΑ»
Θεατρική παράσταση του Βασίλη 
Κατσικονούρη με το θίασο της Άννας Βαγενά.
Σκηνοθεσία: Άννα Βαγενά
Σκηνογραφία: Γιάννη Βάμβουρα
(πάνω σε μια ιδέα της Άννας Βαγενά)
Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου
Μουσική επιμέλεια: Άννα Βαγενά
Βοηθός Σκηνοθέτη: Ελένη Πολιτοπούλου
Παίζουν οι ηθοποιοί: Άννα Βαγενά,  Δημήτρης 
Πατσής, Θανάσης Σαράντος, Ηλιάνα Αραβή.
eίσοδος 15€

τεταρτή 25/8, ωρα 21.00
ΚουμαροΣ-ΘεατραΚι
RegaRds cRoisés / 
δίΑΣΤΑυρωΣΗ βΛΕμμΑΤωΝ
Δύο σημαντικοί συνθέτες από την Ελλάδα 
και τη Γαλλία, ο Γιώργος Κουμεντάκης και ο 
Gérard Pesson, διασταυρώνουν τα βλέμματά 
τους στον ορίζοντα της μουσικής δημιουργίας. 
Στο μουσικό βραδινό που σχεδιάστηκε για 
το Φεστιβάλ Εξωμβούργου, οι δύο συνθέτες 
πραγματοποιούν το μουσικό προφίλ της άλλης 
χώρας, επιλέγοντας τις συνθέσεις, δικές τους 
ή άλλων (Satie, Debussy, Bizet, Ravel, κ.α.), 
που θα ακουστούν και που θα συνοδευτούν 
από σύνθεση κειμένων. Στη μουσική αυτή 
διασταύρωση των βλεμμάτων συναντιούνται 
επίσης η μεσόφωνος Αγγελική Καθαρίου, 
ο πιανίστας Στέφανος Θωμόπουλος και ο 
σκηνοθέτης Αλέξανδρος Ευκλείδης.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την 
υποστήριξη  της Γενικής Προξένου της 
Ελλάδας στο Παρίσι Κας Κατερίνας Κόικα.
Είσοδος 10€
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παραΣΚευή 27/8, ωρα 21.00
προΣΚυνήμα ξωμπουργΚο
ΕμΠΝΕοΣ
Το σύνολο μουσικής δωματίου ΈΜΠΝΕΟΣ 
ερμηνεύει έργα των Gyrowetz, Cambini, 
Zumsteeg κ.α. από την κλασσική και την 
πρώιμη ρομαντική περίοδο.
Πέτρος Στεργιόπουλος φλάουτο, Ανδρέας 
Χανιώτης βιολί, Σταύρος Παργινός τσέλλο.
Είσοδος ελεύθερη

° ΕίκΑΣΤίκΗ ΠΑρΕμβΑΣΗ

Καθ’ όλη τη  διάρκεια του αυγουΣτου θα 
λειτουργεί εικαστική παρέμβαση στα Υστέρνια 
του Π. Σταυρόπουλου.
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ΚυριαΚή 5/9, ωρα 21.00 - ΚαρΔιανή
οΛοί μΑΖί ΤρΑγουδΑμΕ
«Η μΑγίκΗ 10ΕΤίΑ Του ΄60»
Τραγούδια που αγαπήθηκαν με πάθος και 
τραγουδήθηκαν στις παρέες, στις εκδρομές, 
στα στέκια, στους έρωτές μας. 
Ένα πρόγραμμα που παρουσιάζει ο Θέμης 
Ροδαμίτης για τους φίλου ς του Φεστιβάλ, μια 
βραδιά για να αφήσουμε ελεύθερη τη διάθεσή 
μας, να ανταμώσουμε τραγουδώντας στη 
γραφική πλατεία του χωριού.
Συμμετέχουν:
Τάκης Φάβιος, κιθάρα-τραγούδι,
Γιώργος Καλκάνης, πιάνο-τραγούδι,
Ιωάννα Μπογδάνου, τραγούδι.
Είσοδος
ελεύθερη

παραΣΚευή 17/9, ωρα 20,30
πΛατεια οιΚιΣμου αγαπήΣ
ΕΠΑγγΕΛμΑΤΑ Που ΧΑΝοΝΤΑί
κΤΗΝοΤροφίΑ – μΕΛίΣΣοκομίΑ
Ομιλητές:
Αλέκος Φλωράκης, «Η παραδοσιακή 
κτηνοτροφία και μελισσοκομία»
Κώστας Δανούσης, «Παλιά Τηνιακή αγελάδα 
και ζωοτεχνικές εκθέσεις»
Φώτης Βλασταρίδης,
«Μια διαδρομή για την κτηνοτροφία της Τήνου 
τα τελευταία 40 χρόνια»
 Μάνθος Βίλλας, «Η μελισσοκομία σήμερα και 
η προοπτική της»
Τραγούδια της γης με το συγκρότημα
«Αμάν ναι»
Θανάσης Καλατζής, μπουζούκι – κιθάρα,
Χρήστος Τσαρούχας κρουστά-φωνή-κιθάρα
Δημήτρης Παπαδάμης, ακορντεόν
Άγης Παπαπαναγιώτου μπάσο-φωνή
Ειρήνη Διαλεχτή τραγούδι – επιμέλεια
Βασίλης Μπαράκος τραγούδι – κιθάρα-ούτι-
επιμέλεια
Είσοδος
ελεύθερη
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Σαββατο 15/5, Κωμή
γίορΤΗ ΑγκίΝΑρΑΣ
Σε συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο Κώμης
Είσοδος Ελεύθερη

Σαββατο 31/7, ωρα 20.30
γίορΤΗ ΤΗΣ κΑΠΑρΗΣ
Σε συνεργασία με τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο 
Ποταμιάς Παναγία Των Αγγέλων Κιουράς και 
το Τοπικό Διαμέρισμα Στενής  
Είσοδος ελεύθερη

τριτή 24/8, ωρα 19.00 Κιονια
ΑΝΑβίωΣΗ ΤΗΣ ΤρΑΤΑΣ
Σε συνεργασία με το Τοπικό Διαμέρισμα 
Κτικάδου
Είσοδος ελεύθερη

Σαββατο 4/9, ωρα 20.00 ΚαμποΣ
γίορΤΗ μΕΛίου
Σε συνεργασία με το Τοπικό Διαμέρισμα Κάμπου 
& τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Τήνου.
Είσοδος ελεύθερη

Σαββατο 11/9, ωρα 20.00 ΦαΛαταΔοΣ
γίορΤΗ ρΑκΗΣ
Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Φιλοπροόδων 
Φαλατάδου σε συνεργασία με το Τοπικό 
Διαμέρισμα Φαλατάδου.
Είσοδος 5€
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