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Καβάλα: Έκθεση για μουσικά όργανα
αρχαίων Ελλήνων
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Ο Δήμος Καβάλας σε συνεργασία με τη Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
«Οργανισμός προβολής και προώθησης του Μουσείου Αρχαίας
Ελληνικής Τεχνολογίας» του Κώστα Κοτσανά διοργανώνουν την έκθεση
«Οι σημαντικότερες εφευρέσεις και τα μουσικά όργανα των αρχαίων
Ελλήνων».

Η έκθεση που θα εγκαινιαστεί σήμερα στις 7.30 το απόγευμα, θα
λειτουργήσει στη Δημοτική Καπναποθήκη στην Πλατεία Καπνεργάτη της
Καβάλας από σήμερα έως και την Τρίτη 29 Νοεμβρίου ενώ η είσοδος
είναι ελεύθερη. 
Η Αντιδήμαρχος κ. Κορίνα Χιώτη Πρασσά κατά την διάρκεια συνέντευξης
τύπου σημείωσε πως η έκθεση αποτελείται από ομοιώματα
λειτουργικών οργάνων μίας πολύχρονης έρευνας και αποτελεί μία
ξεχωριστή εμπειρία για όλους και κυρίως για φοιτητές, μαθητές και
καθηγητές αλλά και ολόκληρη την οικογένεια. «Πρόκειται για μία έκθεση
που αναδεικνύει άγνωστες πτυχές του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού»
σημείωσε χαρακτηριστικά.
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