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Με μια ξεχωριστή βραδιά ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Its Kale Festival Ioannina
2018 στο Πάρκο Πυρσινέλλα.

Η πολυαναμενόμενη συναυλία των Θαν. Παπακωνσταντίνου και Σωκ. Μάλαμα, μετά τις 2
αναβολές λόγω καιρού, πραγματοποιήθηκε τελικά, χαρίζοντας μια μοναδική εμπειρία στους
χιλιάδες φίλους τους, που από νωρίς κατέκλυσαν το χώρο.

Η συναυλία, που κράτησε περισσότερες από 4 ώρες, περιελάμβανε όλα σχεδόν τα
αγαπημένα τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία των δυο καλλιτεχνών και απογειώθηκε
σε μια αξέχαστη μουσική εμπειρία.

Οι εκδηλώσεις στο Πάρκο Πυρσινέλλα συνεχίζονται την Τετάρτη 4 Ιουλίου με πρώτη τη
συναυλία του Δημήτρη Υφαντή και της Συμφωνικής μας Ορχήστρας με έργα Ξαρχάκου,
Μαρκόπουλου, ενώ αμέσως μετά ( 5 – 9 Ιουλίου) ξεκινά το Artwave Festival Ioannina 2018
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Με επιτυχία το 4ο Φεστιβάλ θερινού Κινηματογράφου

Για τέταρτη συνεχή χρονιά το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών διοργάνωσε με
επιτυχία το Φεστιβάλ θερινού Κινηματογράφου (4th Ioannina Open Air Film Festival).

Παρά τα τερτίπια του καιρού, για μια ακόμα χρονιά οι πολίτες και οι επισκέπτες των
Ιωαννίνων είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν σημαντικές ταινίες σε εμβληματικούς χώρους
της πόλης μας.

Όλες οι προβολές έγιναν στους χώρους που είχαν προγραμματισθεί, εκτός από την πρώτη
ημέρα, όπου λόγω βροχής, πραγματοποιήθηκε στον Πολυχώρο «Δημ. Χατζής»

Ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών, κ. Κωνσταντίνος Γκόγκος
αναφερόμενος σχετικά επισήμανε:

«Για μια ακόμα χρονιά, είχαμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε σε αγαπημένες γωνιές της
πόλης μας, παρακολουθώντας επιλεγμένες και βραβευμένες ταινίες.

Μπορεί ο καιρός να μας δυσκόλεψε, αλλά η δυναμική του IOANNINA OPEN AIR FILM
FESTIVAL, αποδείχθηκε ισχυρότερη από τα τερτίπια του.

Ευχαριστούμε τον σκηνοθέτη Βασίλη Δούβλη, που είχε και φέτος την επιμέλειά του, καθώς
και όλους όσους συνέβαλλαν στην επιτυχία ενός ακόμα θεσμού του Πνευματικού Κέντρου
και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου»
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