
Φ
ΕΣΤΙΒ

ΑΛ Ν
ΕΩ

Ν Τ
ΑΛΕΝΤΩ

Ν

www.cineartfestival.eu

ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ORGANIZERSΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ / SUPPORTERS
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

COMMUNICATION SPONSORS

Designed by Elina Mazioti

ΩΔΕΙΟ
“ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ”

Αλ
εξά

νδ
ρε
ιο	
Συ
νε
δρ
ια
κό
	Κέ
ντ
ρο

			2
9	Δ

εκ
εμ
βρ
ίου

					
					
Ωρ
α:	
8.3

0

GLOBAL
ARTS
STUDIOS



www.cineartfestival.eu

ΕΛΠΙΝΙΚΗ	ΖΕΡΒΟΥ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ  ΝΕΩΝ   ΤΑΛΕΝΤΩΝ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ	ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Σοπράνο)

ΓΙΩΡΓΟΣ	ΚΡΙΜΠΕΡΗΣ
(Μουσικο� ς)

ΣΩΚΡΑΤΗΣ	ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
(Σκηνογρα�φος,	Σκηνοθε�της)

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ	ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
(Μουσικο� ς,	Μαε�στρος)

ΕΛΕΝΗ	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
(Ηθοποιο� ς)
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ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ	ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

																											ΠΕΤΡΑ	ΤΕΡΖΗ
(Παραγωγο� ς	καλλιτεχνικω� ν	
εκδηλω� σεων	και	φεστιβα� λ)

ΝΙΚΟΣ	ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ
(Κρουστα� )

ΕΛΙΝΑ	ΜΑΖΙΩΤΗ
(Γραφι�στρια)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΛΟΡΕΝΑ	ΚΙΡΚ	ΓΑΝΝΟΥΛΙΣ
(Ζωγρα�φος,	φωτογρα�φος)
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΘΕΑΤΡΟ		

ΦΕΣΤΙΒΑΛ  ΝΕΩΝ   ΤΑΛΕΝΤΩΝ

ΡΗΝΕΛΑ	ΤΑΡΟΥΣΗ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ	ΤΟΥΝΤΑΣ

“Καλυ� τερα	να	κα� νεις	ε�να	λα� θος	με	ο� λη	την	δυ� ναμη	
του	ει�ναι	σου,	παρα� 	να	αποφευ� γεις	προσεχτικα� 	τα	
λα� θη	με	πνευ� μα	που	τρε�μει”(Dan	Milman)

“Θε�λω	να	ει�ναι	Χριστου� γεννα	ο� λες	οι	με�ρες	του	
χρο� νου”

ΧΟΡΟΣ	

ΧΡΙΣΤΙΝΑ	-	ΔΗΜΗΤΡΑ	ΜΠΙΛΑΛΗ

“Να	ει�σαι	πα� ντα	ο	εαυτο� ς	σου!”

“Ει�μαι	χορευ� τρια	και	θε�λω	να	γι�νω	μεγα� λη	
χορευ� τρια!”

ΙΩΑΝΝΑ	ΠΟΛΥΔΩΡΑ
(Χορογραφι�α:	ΝΑΝΤΥ	ΓΩΓΟΥΛΟΥ)
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΒΕΛΙΩΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ	ΙΟΡΝΤΑΝΟΒ

“Keep	the	faith”	

“Θα	σου	πω	γιατι�	να	τραγουδα� ς:	Let	the	music
free	you”

ΤΕΡΕΖΑ	ΚΑΖΙΤΟΡΗ

“Όποιος	βλε�πει	με	τα	μα� τια	της	καρδια� ς,	βγα� ζει
φτερα� ”

“What	does	this	winter	brings...	if	not	yet	another
Spring?”

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ	ΚΑΒΕΤΣΟΣ

“There’s	nobody	to	batter	when	your	mind	is
your	might”

ΜΙΧΑΛΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ
(Καχο� ν:	ΡΩΜΑΝΟΣ	ΦΑΣΟΥΛΗΣ)

ΤΡΑΓΟΥΔΙ		
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ΙΡΙΣ	-	ΦΙΟΝΑ	ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΑΡΙΑ	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

“Αφη� νω	πι�σω	τις	σκιε�ς	του	χθες	και	συνεχι�ζω...
στο	φως	του	ση� μερα”	

“Το	ο� νειρο� 	σου	δεν	ε�χει	ημερομηνι�α	λη� ξης.	Πα� ρε
μια	βαθια� 	ανα� σα	και	προσπα� θησε”

ΚΑΤΕΡΙΝΑ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

“Να	αναζητα� ς	την	Αλη� θεια.	Αυτη� ν	την	αναγωγη� 	
στο	Αρχε�τυπο	που	σε	ξυπνα� ει	απο� 	την	λη� θη”

“Δω� σε	μου	δρο� μο...”

ΓΙΑΝΝΗΣ	ΟΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ

“Ζη� σε	ε�ντονα!	Όμορφη	ζωη� !”

ΑΣΤΕΡΗΣ	ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ

“Mon	coeur	s’ouvre	a	ta	voix”	(Δαλιδα� )	

ΙΣΙΔΩΡΑ	ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗ
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ΝΙΚΟΣ	ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ

ΘΟΔΩΡΗΣ	ΤΣΑΤΣΟΣ

“Μουσικη� 	για	εμε�να	ει�ναι	ε�κφραση,	ελευθερι�α,	
λυ� τρωση	και	αγα� πη!”

“Ότι	ει�ναι...	ει�ναι...”

“Η	μουσικη� 	ει�ναι	το	φεγγαρο�φωτο	στην	σκοτεινη�
νυ� χτα	της	ζωη� ς”

“Music	is	my	life	and	my	future”

ΔΑΦΝΗ	ΤΣΟΥΛΙΑ

“Don’t	wish	for	it...	do	it...!”

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	ΧΑΡΑΚΙΔΟΥ

ΑΘΗΝΑ	ΣΚΟΡΔΙΛΗ

“Κα� ποιος	δα� σκαλος	μου,	μου	ει�πε:	Απο� 	τα	γη� ινα	
τραβα� ει	η	αρμονι�α	τον	η� χο”	

ΝΕΦΕΛΗ	ΦΑΣΟΥΛΗ
(Κιθα� ρα:	ΡΩΜΑΝΟΣ	ΦΑΣΟΥΛΗΣ)
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ  ΝΕΩΝ   ΤΑΛΕΝΤΩΝ

	Η	ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ	ΤΗΣ	ΖΩΗΣ	ΣΟΥ!!!

ΤΑΒΕΡΝΑ	-	ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ	

Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ	83	

ΛΟΥΤΡΑΚΙ	ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	

ΤΗΛ.:	27440.	61669

Επαγγελματι�ες,	καλλιτε�χνες,	οραματιστε�ς	συναντιου� νται	κι	ε�νας	μοναδικο� ς	χω� ρος	
ε�μπνευσης	και	επερχο� μενων	ευκαιριω� ν	δημιουργει�ται!	Δεν	υπα� ρχουν	πια	"χαμε�να"	
ταλε�ντα!	Άνθρωποι	με	ταλε�ντο	καθω� ς	και	ομα� δες	ο� λων	των	ηλικιω� ν,	απο� 	την	
Ελλα� δα	η� 	το	εξωτερικο� ,	επαγγελματι�ες	η� 	ερασιτε�χνες,	χορευτικε�ς,	μουσικε�ς	και	
καλλιτεχνικε�ς	σχολε�ς,	καλε�στηκαν	να	παρουσια� σουν	το	ταλε�ντο	τους	και	να	
εκθε�σουν	την	δουλεια� 	τους	στην	μουσικη� ,	στην	υποκριτικη� ,	στο	τραγου� δι,	στον	
χορο� ,	στην	ζωγραφικη� ,	στην	σκηνοθεσι�α	μπροστα� 	σε	ζωντανο� 	κοινο� !	

Το	«Φεστιβα� λ	Νε�ων	Ταλε�ντων	–	Η	Παρα� σταση	της	Ζωη� ς	σου»	ει�ναι	μι�α	πρωτο� τυπη	
“πολυ� πτυχη”	παρα� σταση	με	20-25	εξαιρετικα� 	ταλαντου� χους	νε�ους	καλλιτε�χνες	
(απο� 	8	ετω� ν),	στη	μουσικη� ,	στο	τραγου� δι,	στο	θε�ατρο	και	στο	χορο� ,	που	θα	
παρουσιαστει�	για	πρω� τη	φορα� 	στις	29	Δεκεμβρι�ου	σε	ε�να	απο� 	τα	καλυ� τερα	θε�ατρα	
της	Ελλα� δας,	το	Αλεξα� νδρειο	Συνεδριακο� 	Κε�ντρο	Λουτρακι�ου,	με	προοπτικη� 	να	
ταξιδε�ψει	σε	α� λλες	πο� λεις	και	χω� ρες!

Η	εκδη� λωση	διοργανω� νεται	σε	εθελοντικη� 	βα� ση	απο� 	επαγγελματι�ες	με	σκοπο� 	να	
συμπλευ� σει	με	το	πνευ� μα	των	Χριστουγε�ννων,	να	μοιρα� σει	χαμο�γελα,	να	
δημιουργη� σει	ε�μπνευση,	να	δω� σει	ευκαιρι�ες	σε	ταλαντου� χους	ανθρω� πους	και	να	
ψυχαγωγη� σει	ευπαθει�ς	ομα� δες	και	πολι�τες	της	περιοχη� ς	μας.	Η	παρα� σταση	θα	σας	
χαρι�σει	μαγει�α,	χαρα� ,	ελπι�δα,	ο� νειρα	και	θα	σας	ζεστα� νει	σι�γουρα	την	καρδια� !!!!

Διοργα� νωση:	Μη	Κερδοσκοπικη� 	Εταιρει�α	Πολιτισμου� 	CINE@ART,	Τ.Θ.	70,	Άγιοι	Θεο� δωροι	Κορινθι�ας	
Τ.Κ.	20003,	Ελλα� δα	

Mobile	+30	6981448310,	T.+30	2741303012,	F.+30	2741060122,	Email:	newtalentfest@gmail.com
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