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ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΣΤΟ 1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
Δημιουργικές δραστηριότητες και παιδικές συναυλίες με δωρεάν είσοδο 

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανοίγει τις πόρτες του σε μικρούς και μεγάλους και σας προσκαλεί στο 1ο 

Φεστιβάλ Γνώσης που θα λάβει χώρα από τις 7 - 9 Απριλίου 2017, στο Αθλητικό Κέντρο του 

Πανεπιστημίου Κύπρου (Λεωφ. Πανεπιστημίου 1, Αγλαντζιά).  

 

Ειδικά για τους μικρούς φίλους του Πανεπιστημίου θα δημιουργηθεί Παιδική Γωνιά, στις 8 και 9 Απριλίου 

2017, η οποία θα λειτουργεί από τις 11:00-13:00 και από τις 15:00-18:00. Εκεί, τα παιδιά ηλικίας 4-10 

ετών θα τύχουν επίβλεψης και θα απασχοληθούν με διάφορες δημιουργικές δράσεις, όπως είναι 

θεατρικά παιχνίδια σχετικά με τις επιστήμες και την έρευνα και εικαστικά εργαστήρια.  

 

Στο πλαίσιο της Παιδικής Γωνιάς θα δοθούν και δύο συναυλίες με αφήγηση για παιδιά, το Σάββατο, 8 

Απριλίου στις 16:00 και την Κυριακή, 9 Απριλίου στις 12:00. Ο συγγραφέας και μουσικός Δημήτρης 

Μπασλάμ θα αφηγηθεί την ιστορία της μασκότ του Πανεπιστημίου Κύπρου Σοφίας, της μικρής μέλισσας 

με τα κόκκινα μαλλιά και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα. Θα εξιστορήσει το πού την οδηγεί η μεγάλη της 

περιέργεια και η προσπάθειά της να απαντήσει στα αμέτρητα ερωτήματα που προέκυψαν μετά το 

γράμμα της νταντάς της, για τον εξαφανισμό μιας ολόκληρης κυψέλης. Η Ανθή Κύρκου και ο Αθηνόδωρος 

Καρκαφίρης θα συμπληρώσουν την ιστορία, πότε με λυρισμό κι πότε με χιούμορ μέσα από τη μουσική και 

τα τραγούδια τους. Η παράσταση βασίζεται στο παιδικό εικονογραφημένο βιβλίο του Πανεπιστημίου 

Κύπρου με τίτλο «Η Σοφία. Μια μέλισσα που της άρεσε να διαβάζει». 

 

Σημειώνεται ότι η είσοδος είναι δωρεάν για όλες τις δράσεις του Φεστιβάλ. 

Γραφείο Επικοινωνίας 
Τομέας Προώθησης 
και Προβολής 

Τηλέφωνο: 22894304 
Ηλ. Διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy 
Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/pr 
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Συντελεστές 

Δημήτρης Μπασλάμ: αφήγηση, τζουρά, γουκαλίλι, αυτοσχέδια κρουστά, τραγούδι 

Ανθή Κύρκου: toy piano, μελόντικα, καζού, τραγούδι 

Αθηνόδωρος Καρκαφίρης: ακουστική κιθάρα, τραγούδι 

 

Πότε:  

Παιδική Γωνιά: Σάββατο, 8 Απριλίου 2017 και Κυριακή 9 Απριλίου, 11:00-13:00 και 15:00-18:00 

Παιδική συναυλία με αφήγηση: Σάββατο, 8 Απριλίου στις 16:00 και Κυριακή, 9 Απριλίου στις 12:00 

Πού: Αθλητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κύπρου, Πανεπιστημιούπολη 

Είσοδος: Δωρεάν 

Το Φεστιβάλ Γνώσης στο Facebook: UCY Open Days 

Ιστοσελίδα: www.festivalgnosis.ucy.ac.cy  

 
Πληροφορίες: http://festivalgnosis.ucy.ac.cy/, facebook: UCY Open Days, τηλ. 22894000, 22895205 & 

22894152 

 
Τέλος ανακοίνωσης 

http://www.festivalgnosis.ucy.ac.cy/

