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Πολιτιστική Διπλωματία από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας έχει αναπτύξει αξιόλογες πολιτιστικές
σχέσεις με διάφορες Πρεσβείες, ιδιαίτερα των χωρών που συμμετέχουν στο Διεθνές
Φεστιβάλ Φολκλόρ της Λευκάδας. Επιδίωξη του Πνευματικού Κέντρου είναι να
συνεργάζεται με τα Μορφωτικά τμήματα των Πρεσβειών ολοχρονίς επεκτείνοντας
έτσι το βεληνεκές του Δήμου μας.
Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας το Πνευματικό Κέντρο στο διάστημα
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2014 διοργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων σε συνεργασία
με τις Πρεσβείες του Βελγίου, του Παναμά και της Κίνας :
Συγκεκριμένα οι εκδηλώσεις είναι:
-

9 Σεπτεμβρίου 2014, Κήπος Δημόσιας Βιβλιοθήκης
«Τα Βέλγικα». Συναυλία κλασσικής μουσικής με το Trio Solista ( Beatriz
Macias, Roeland Henkens, Yannick Van de Velde).
«Τα Βέλγικα», το μακροπρόθεσμο πολιτιστικό πρόγραμμα που
διοργανώνεται από την Πρεσβεία του Βελγίου στην Αθήνα τα τελευταία
χρόνια, επιστρέφουν στα Ιόνια νησιά, τιμώντας την διπλή επέτειο των 150
χρόνων από την ένταξη των Επτανήσων στο Νέο Ελληνικό Κράτος (1864), και
των 450 χρόνων από τον θάνατο του Φλαμανδού στην καταγωγή και πατέρα
της σύγχρονης ανατομίας, Ανδρέα Βεζάλιου (Ζάκυνθος, 1564). Την εκδήλωση
προλογίζει ο Πρέσβης του Βελγίου , κ. Marc Van den Reeck.

-

4 Οκτωβρίου 2014, Αίθουσα Συνεδρίων Πνευματικού Κέντρου

Παρουσίαση
« Η διώρυγα του Παναμά: ένας αιώνας ενώνοντας τον κόσμο»

Η κα Nicky T. de Economou, Charge d ´Affairs i.e από την Πρεσβεία του
Παναμά παρουσιάζει στο κοινό της Λευκάδας την ιστορία της διώρυγας του
Παναμά με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη διάνοιξή της.
Η παρουσίαση περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό και συνοδεύεται από
παναμέζικο καφέ και γλυκίσματα .

-

2ο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, Δημοτικός κινηματογράφος Απόλλων

Ο Κινέζικος κινηματογράφος στη Λευκάδα. Ταινίες της τελευταίας τριετίας
σκηνοθετημένες από διάσημους Κινέζους δημιουργούς, οι οποίες
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδών δίνοντας τη σύνθετη εικόνα του κινεζικού
κινηματογράφου στις μέρες μας. Οι προβολές διοργανώνονται από το
Μορφωτικό Τμήμα της Κινεζικής Πρεσβείας στην Ελλάδα.

Πολιτιστικές επαφές
Το Πνευματικό Κέντρο ανταποκρίνεται πάντα σε προσκλήσεις από Πρεσβείες
δημιουργώντας έτσι πολιτιστικά σημεία επαφής και προοπτικές συνεργασίας. Οι
προγραμματισμένες επαφές του Σεπτεμβρίου περιλαμβάνουν :
-

13 Σεπτεμβρίου 2014

Επίσημη επίσκεψη του πρέσβη της Κορέας , κ. Tae-shin Jang στη Λευκάδα.
Συνάντηση εργασίας με το Δήμαρχο Λευκάδας κ. Κώστα Δρακαονταειδή.
-

27 Σεπτεμβρίου 2014

Επίσημη επίσκεψη του Πρέσβη της Ταϋλάνδης , κ. Joompol Manaschuang
στο Πνευματικό Κέντρο. Ξεναγήσεις στο Μουσείο Ενθυμημάτων του
Διεθνούς Φεστιβάλ Φολκλόρ, στο Ιστορικό Κέντρο Λευκάδιου Χέρν, στη
Λευκαδιακή Πινακοθήκη, στην ‘Eκθεση Ex Libris και στο Αρχαιολογικό
Μουσείο.

Μέσα από τις παραπάνω επαφές δημιουργούνται γέφυρες συνεργασίας στους
τομείς του πολιτισμού και δίνεται η ευκαιρία να προσκληθούν συγκροτήματα
παραδοσιακών χορών για να συμμετέχουν στο Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ.

