6ο Αντάμωμα Ηπειρωτών Ευρώπης στο Μόναχο
8 και 9 Ιουνίου 2019
Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης
50 χρόνια
Ηπειρωτική Κοινότητα Μονάχου

«Φίλοι καλωσορίσατε...»
Πρόσκληση συμμετοχής
Αγαπητές συμπατριώτισσες, αγαπητοί συμπατριώτες.
Οι προετοιμασίες για το 6ο αντάμωμα έχουν ξεκινήσει και η Ηπειρωτική Κοινότητα
Μονάχου ως οικοδεσπότης, θέλει να σας καλωσορίσει στο Μόναχο με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο. Γι αυτό τον λόγο θα υπάρξει μια σειρά ενημερώσεων. Σήμερα σας αποστέλλουμε την
δήλωση συμμετοχής καθώς και τις πρώτες σημαντικές πληροφορίες. Η υπεύθυνη επιτροπή
αποφάσισε οτι φέτος το επίσημο κομμάτι του ανταμώματος θα είναι διαφορετικό από τα
προηγούμενα ανταμώματα.
Κάθε φορέας θα προτείνει για το χορευτικό του συγκρότημα 10 χορούς. Από τους 10
προτεινόμενους χορούς θα επιλεγούν 5 για να δημιουργηθούν οι ομάδες που θα εμφανιστούν
ταυτόχρονα. Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχώντων φορέων οι ομάδες θα αποτελούνται
απο 2 με 3 χορευτικά συγκροτήματα.
Το κάθε χορευτικό συγκρότημα χορεύει αυτόνομα τους χορούς της επιλογής του όπως αυτό
γνωρίζει. Σας παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή και να μας τιμήσετε με την παρουσία
σας. Αφού συγκεντρώσουμε τις συμμετοχές σας, θα σας ανακοινώσουμε το πρόγραμμα
εμφάνισης των Χορευτικών Συγκροτημάτων.
Την δήλωση συμμετοχή σας μπορείτε να την στείλετε στο Email:
info@ipirotikigemeindemuenchen.de ή στον γενικό Γραμματέα της Πανηπειρωτικής
Ομοσπονδίας Ευρώπης, Θωμά Γκίνη, στο Email: thomas-ginis@t-online.de.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα μέλη του Δ.Σ. της
Ηπειρωτικής Κοινότητας Μονάχου: Νίκος Σταμάτης(Πρόεδρος): 017623212944,
Βασιλική Θανασιά-Βασιλείου(Αντιπρόεδρος): 01743011595, Γιάννης
Βασιλείου(Γραμματέας): 01743011596 αλλά και ηλεκτρονικά:
info@ipirotikigemeindemuenchen.de .
Τα χορευτικά συγκροτήματα και την επικείμενη μουσικοχορευτική εκδήλωση θα συνοδεύσει
η εξαιρετική κομπανία του Κώστα Βέρδη. Με την επόμενη ενημέρωση θα σας
παρουσιάσουμε και τους καλλιτέχνες στο τραγούδι και μουσικούς.
Η διεύθυνση της αίθουσας είναι: Paulaner Am Nockherberg
Hochstr. 77 - 81541 München. Σας προσκαλούμε να ανταμώσουμε όλοι μαζί και να
περάσουμε ένα όμορφο 2ήμερο στο Μόναχο….
Για το Δ.Σ. της Ηπειρωτικής Κοινότητας Μονάχου
Ο Πρόεδρος Νικόλαος Σταμάτης Ο Γραμματέας Ιωάννης Βασιλείου

