
09 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2017

Οι 10 καλύτερες εκδηλώσεις της εβδομάδας

Όλα όσα θα γίνουν στην Κύπρο από τη Δευτέρα 9 μέχρι την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 

Ενδιαφέρουσες κινηματογραφικές προβολές, πρεμιέρα της Νέας Σκηνής του ΘΟΚ, μουσικές παραστάσεις και 
άλλα πολλά που θα σε κάνουν να περάσεις όμορφα αυτή την εβδομάδα στην Κύπρο!

ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Προβολή ταινίας: Η συνομιλία (The Conversation)
Ένας παρανοϊκός και μυστικοπαθής ειδικός παρακολούθησης έχει μια κρίση συνείδησης όταν υποψιάζεται 
ότι ένα ζευγάρι που κατασκοπεύει πρόκειται να δολοφονηθεί.

Πρωταγωνιστούν:
Gene Hackman (Harry Caul)
John Cazale (Stan)
Frederic Forrest (Mark)
Cindy Williams (Ann)



Σκηνοθεσία: Francis Ford Coppola
Σενάριο: Francis Ford Coppola
Διάρκεια: 113'
Είδος ταινίας: Δράμα, Μυστηρίου
Γλώσσα: Αγγλικά
Χρονολογία παραγωγής: 1974

Σινεμά Ριο, Λεμεσός στις 20.15. Είσοδος 5 ευρώ.

O Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και οι Σημαντικότερες Εφευρέσεις των Αρχαίων Ελλήνων
Μια από τις σπουδαιότερες εκθέσεις για τον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό και τις εφευρέσεις των Αρχαίων 
Ελλήνων φιλοξενείται στο Τρακασόλ από το ίδρυμα TrakArt Culutre Development Foundation σε συνεργασία 
με την Banc De Binary. Η έκθεση «O Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και οι Σημαντικότερες Εφευρέσεις των 
Αρχαίων Ελλήνων» παρουσιάζει λειτουργικά ομοιώματα των σημαντικότερων εφευρέσεων των αρχαίων 
Ελλήνων από το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας του Κώστα Κοτσανά (φωτο) και έχει στόχο να 
αναδείξει και να αποδείξει ότι η τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων λίγο πριν το τέλος του αρχαιοελληνικού 
κόσμου ήταν συγκλονιστικά όμοια με τις απαρχές της σύγχρονης τεχνολογίας μας. Η έκθεση περιλαμβάνει 
εφευρέσεις όπως τον υδραυλικό τηλέγραφο του Αινεία, τον «κινηματογράφο» του Ήρωνος, το αυτόματο 
ωρολόγιο του Κτησίβιου, τον αστρολάβο του Πτολεμαίου, περίπλοκες εφευρέσεις όπως τον αναλογικό 
υπολογιστή των Αντικυθήρων, του πρώτου tablet της ανθρωπότητας. Η έκθεση φιλοξενεί επίσης και πολύ 
απλές εφευρέσεις όπως την Κούπα του Πυθαγόρα, μέσω της οποίας ο φιλόσοφος και μαθηματικός ήθελε να 
διδάξει τους μαθητές του για τα όρια και την αξία του μέτρου.
Πολιτιστικό Κέντρο Τρακασόλ, Μαρίνα Λεμεσού. Πληροφορίες: 25878744.
Είσοδος €7/ €4/ €12 (δύο ενήλικες + ένα παιδί)
Μέχρι Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017
Δευτέρα- Παρασκευή 08.00-13.00 , 16.00- 20.00
Σάββατο- Κυριακή 11.00-20.00

Μουσική παράσταση "Εννέα και Πέντε"
Είναι η παράσταση που αγαπήθηκε όσο λίγες τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, με ενθουσιώδεις κριτικές 
από κοινό και δημοσιογράφους. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Παντελής Βούλγαρης και ο Οδυσσέας 
Ιωάννου υποδέχονται στην παράσταση την σπουδαία ερμηνεύτρια Ρίτα Αντωνοπούλου και ετοιμάζουν τις 
βαλίτσες τους για επιλεγμένους σταθμούς. Ένα τρένο που αργεί, μία μπάντα μουσικών και ένας παραγωγός 
ραδιοφώνου περιμένουν στον σταθμό, όπου συναντιούνται μελωδίες, σκέψεις, εικόνες, συναισθήματα, 
προσδοκίες και διαψεύσεις των τελευταίων σαράντα χρόνων. Περισσότερα στο TimeOut Cyprus. 


