To Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου 2013
παρουσιάζει το Ελληνικό μουσικό σχήμα
‘Encardia’
Παρασκευή18 Οκτωβρίου στις 23:00 στην Πλατεία Ηρώων Λεμεσού

Αυτό το Σάββατο,12 Οκτωβρίου, ανοίγει αυλαία το 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού
Μήκους Κύπρου, ο επίσημος διεθνής διαγωνισμός ταινιών μικρού μήκους της Κύπρου. Στο
φετινό Φεστιβάλ λαμβάνουν μέρος 12 ταινίες Κυπρίων σκηνοθετών που θα διαγωνιστούν
ταυτόχρονα στο εθνικό διαγωνιστικό τμήμα ενώ θα προβληθούν άλλες 58 ταινίες στο
πλαίσιο του διεθνούς διαγωνιστικού προγράμματος.

Την Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου, θα ακολουθήσει πάρτυ Λήξης του φεστιβάλ με τους
‘Encardia’, ένα ελληνικό συγκρότημα που εμπνέεται, δημιουργεί και παρουσιάζει μουσικές
και πολυφωνικά τραγούδια μέσα από την πλούσια μουσική παράδοση της Κάτω Ιταλίας.
Δημιουργήθηκαν το 2004 και μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από
πεντακόσιες ζωντανές εμφανίσεις σε Ελλάδα, Κύπρο, Ελβετία, Ιταλία, Γερμανία, Αλγερία και
Γαλλία.

Με κιθάρες, ντέφια, ακορντεόν, φυσαρμόνικες, καστανιέτες, μαντολίνα και νταούλια και
ρεπερτόριό που βασίζεται και εμπνέεται από τη μουσική παράδοση των ελληνόφωνων
περιοχών της Νότιας Ιταλίας και της ευρύτερης Μεσογείου ζωντανεύουν επί σκηνής
θρύλους του ιταλικού Νότου. Οι ταραντέλες και η πλούσια μουσική παράδοση της Κάτω
Ιταλίας σχεδόν επέβαλλαν την επιλογή των συγκεκριμένων οργάνων.

Ο συνδυασμός του ιδιαίτερου μουσικού ιδιώματος με ένα ελληνικό συγκρότημα, που
αφορμάται από αυτό και δημιουργεί πάνω σε αυτό, βοηθά τους ανθρώπους να έρθουν πιο
κοντά, να τραγουδήσουν και να περιπλανηθούν στα χωριά της «Μάγκνα Γκρέτσια».

Με ένα άκρως διασκεδαστικό, ιδιότυπο και απόλυτα ελκυστικό πρόγραμμα, υπόσχονται να
παρασύρουν τους θεατές στα βήματα ίσως του πιο εκστατικού χορού της Μεσογείου: της
tarantella pizzica pizzica.
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