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Στο επίκεντρο της φετινής οπτικής 
ταυτότητας είναι μια παρέα νεαρών 
ενηλίκων οι οποίοι απολαμβάνουν τα 
δρώμενα του Cosmopolis. Μια παρέα που 
απολαμβάνει τη μουσική, το φαγητό και την 
επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς και 
ανθρώπους στο καλοκαιρινό τοπίο
της Παλιάς πόλης. 

Ως αποτέλεσμα, η ανθρώπινη εμπειρία 
και το συναίσθημα γίνονται αναπόσπαστο 
κομμάτι του φετινού brand. 

Το εγχείρημα προσανατολίζεται με μοντέρνο 
τρόπο μέσω συνεργίας της Op art, του 
μινιμαλισμού και της χρήσης χρωμάτων με 
έντονα κοντράστ με σκοπό να μαγνητίσει το 
ενδιαφέρον του ντόπιου πολίτη αλλά και του 
θεατή/επισκέπτη που έχει επαφή
με το σύγχρονο design. 

Η χρήση των έντονων, καλοκαιρινών 
χρωμάτων συμβολίζει τα έντονα 
συναισθήματα που βιώνουν
οι επισκέπτες του φεστιβάλ.
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Το μεγαλύτερο έθνικ φέστιβαλ της χώρας, και ίσως των 
Βαλκανίων, είναι και φέτος γεγονός. Το Cosmopolis, για μια 
ακόμα χρονιά «αγκαλιάζει» την παλιά πόλη της Καβάλας και 
«αγκαλιάζεται» από την ιστορία της χερσονήσου της Παναγίας, 
γνωρίζοντας την αποδοχή και την αγάπη χιλιάδων επισκεπτών 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Το Cosmopolis, σε πείσμα των δύσκολων συγκυριών και 
καταστάσεων, απέδειξε όλα αυτά τα χρόνια ότι αποτελεί μια 
μεγάλη γιορτή των πολιτισμών, της διαφορετικότητας, των 
ανθρώπων. Μια γιορτή γεμάτη μουσική, χρώματα, έθιμα, 
παραδόσεις από κάθε γωνιά του κόσμου.

Είμαι σίγουρη ότι και φέτος η μεγάλη προσέλευση του κοινού θ’ 
αποδείξει με τον καλύτερο τρόπο ότι αυτά που μας ενώνουν είναι 
περισσότερα και μεγαλύτερα απ’ όσα μας χωρίζουν. Άλλωστε, με 
το Cosmopolis, αυτό γιορτάζουμε. Την αρμονία του μωσαϊκού
των πολιτισμών.

Συγχαίρω θερμά και ευχαριστώ από βάθους καρδιάς τη διοίκηση, 
τους εργαζόμενους, τα στελέχη, τους εθελοντές και όλους 
τους συνεργάτες της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ καθώς για πολλοστή φορά ξεπέρασαν τον εαυτό 
τους. Με πολύ μεράκι, όρεξη και χωρίς να σκεφτούν κούραση και 
εμπόδια διοργάνωσαν ένα εξαιρετικό Cosmopolis.

Σας καλώ όλους να το απολαύσουμε και να νιώσουμε
τη χαρά της γιορτής των Πολιτισμών.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ
Δήμαρχος Καβάλας

Φέτος τα καλοκαίρι, για ακόμη μια φορά, την 11η , η φιλόξενη 
χερσόνησος της παλιάς πόλης της Καβάλας ετοιμάζεται
ν’ αγκαλιάσει στους χώρους της το Cosmopolis
Kavala Ethnic Festival.

Το φεστιβάλ που αποτελεί ύμνο στην πολυπολιτισμικότητα, 
στη γνωριμία με διαφορετικά ήθη και παραδόσεις, στον 
αλληλοσεβασμό των ανθρώπων. 

Χοροί, γεύσεις, αρώματα, χρώματα, ήχοι, παιχνίδια, εικόνες από 
οκτώ διαφορετικές χώρες θα πλημμυρίσουν για ένα τετραήμερο 
την πόλη μας.

Και φέτος, από την πλευρά μας, σας διαβεβαιώνω ότι δώσαμε 
τον καλύτερό μας εαυτό, προκειμένου να προσφέρουμε στους 
κατοίκους και στους επισκέπτες της πόλης μας ένα φεστιβάλ 
αντάξιο του επιπέδου που του αρμόζει. Ένα φεστιβάλ που 
προσφέρει ποιοτική ψυχαγωγία και πολιτιστική εκπαίδευση. 

Είμαι σίγουρη ότι στο πρόγραμμα που ακολουθεί ο καθένας 
θα βρει κάτι που θα του κινήσει το ενδιαφέρον να το 
παρακολουθήσει. Σας καλώ να βιώσουμε και φέτος όλοι  μαζί το 
πνεύμα του Cosmopolis! Ραντεβού στη χερσόνησο της Παναγίας!

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ζ. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ
Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ
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MALAMBO ARGENTINO (Αργεντινή)
Από τη βορειοδυτική πλευρά της επαρχίας του Μπουένος Άιρες, 
την καρδιά των παμπα, της Αργεντινής, το μπαλέτο “ΜΑΛΑΜΠΟ 
ΑΡΓΕΝΤΙΝΟ”. Η Ακαδημία «Malambo Argentino» δημιουργήθηκε 
στις 20 Μαρτίου 2000 στην Πιεδρίτα, ένα χωριό της επαρχίας 
του Μπουένος Άιρες, υπό την καθοδήγηση του Gaston Santiago 
Courreges, καθηγητή χορωδίας και λαϊκών χορών. 

Η δραστηριότητα της ομάδας είναι έντονη. Έχουν βρεθεί σε μικρές 
αλλά και μεγάλες πόλεις, με εθνική και διεθνή φήμη. Ερμηνεύει 
τους λαϊκούς ρυθμούς όλων των περιοχών της Αργεντινής, 
συμπεριλαμβανομένης της μουσικής των πολιτών, ονομασία που 
λαμβάνει το γένος Tango. Κίνηση, χρώμα, μουσική, πάθος και ομορφιά 
χαρακτηρίζουν αυτό το συγκρότημα.  Στο Cosmopolis θα συμμετέχει με 
16 χορευτές και 5 μουσικούς.  

SHIVAM NRUTJA CULTURAL ACADEMY
INDIA (Ινδία)
Η Πολιτιστική Ακαδημία Shivam Nrutya είναι μια μη 
κερδοσκοπική οργάνωση και ένα Ινστιτούτο χορού, το οποίο 
επικεντρώνεται στους ινδικούς λαϊκούς χορούς από διάφορες 
περιοχές της Ινδία.Η Ακαδημία συμμετείχε και εκπροσώπησε την 
Ινδία σε πολλά διεθνή φεστιβάλ & συνέδρια( Γαλλία, ΗΠΑ, Ελλάδα, 
Ουγγαρία, Ταϊβάν, Κίνα, Σερβία, Βοσνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, 
Τσεχία, Κιργιζία, Ελβετία, Βουλγαρία, Germnay, Τουρκία κλπ.) . 
Κύριος στόχος και αποστολή της Ακαδημίας είναι η προώθηση 
του Ινδικού Πολιτισμού στη διεθνή σκηνή και η διατήρηση της 
αυθεντικότητάς του.Η Shivam Nrutja θα συμμετέχει στο Cosmop-
olis με 35 μουσικούς και χορευτές.

COROS Y DANZAS (Ανδαλουσία)
Η ανάκτηση, η διατήρηση και η μετάδοση της λαογραφίας από 
τις διάφορες περιοχές της χώρας τους  ήταν ο κύριος στόχος των 
τοπικών και επαρχιακών ομάδων του Coros y Danzas (χορωδίες 
και χοροί) από την Ισπανία, που δημιουργήθηκαν από το 1939 στο 
πλαίσιο της Seccion Femenina del Movimiento Nacional Θηλυκό 
Τμήμα του Εθνικού Κινήματος). 

Η ομάδα από τη Γρανάδα έκανε την πρώτη της περιοδεία στη Μέση 
Ανατολή, ακολουθώντας την Κούβα, τις ΗΠΑ (στην παγκόσμια 
έκθεση της Νέας Υόρκης το 1964), την Ιαπωνία, το Ηνωμένο 
Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Μαρόκο κ.ο.κ. Στο Cosmopolis θα 
συμμετέχει με 37 καλλιτέχνες, 27 εκ των οποίων μπαλαρίνες. 

GRUPPO FOLKLORICO MARSALA ANTICA 
(Ιταλία)
Ο Όμιλος Ιδρύθηκε στις 7 Απριλίου 1981 & αμέσως προσέλκυσε  
το ενδιαφέρον και  τον ενθουσιασμό πολλών  πολιτών.
Σκοπός του ομίλου είναι η μετάδοση του πολιτισμού και των 
παραδόσεων σε όλον τον κόσμο. Ο Όμιλος διεξάγει επίσης 
έρευνα με στόχο την ενίσχυση και συντήρηση παλαιών 
λαϊκών τραγουδιών που αποτελούν μια αυθεντική πολιτιστική 
κληρονομιά. Τα κοστούμια είναι εκείνα του παλιού πλούσιου 
“Burgisi”, εμπλουτισμένα  με πολύτιμα χρυσοκεντήματα για τις 
γυναίκες. Έχει λάβει μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις και φεστιβάλ  
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο π.χ. Αργεντινή, Νέα Ζηλανδία, Ουαλία, 
Γαλλία όπως και  Βέλγιο, ΗΠΑ, Κίνα, Καναδά, Σοβιετική Ένωση, 
Τουρκία, Περού κ.α. Στο Cosmopolis θα συμμετέχει με 25 χορευτές. 

-ΠΛΑΤΕΙΑ Μ. ΑΛΙ
ΕΝΑΡΞΗ 21:00

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

COSMO
DANCES
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-ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΝΑΡΞΗ 21:30

ΤΙΜΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 10€

COSMO
CONCERTS

Grupo Folklοrico Costa Rica
(Κόστα Ρίκα)
Το φολκλορικό συγκρότημα “Costa Rica” δημιουργήθηκε το 
2000 λόγω της ανάγκης ανάκτησης, διατήρησης και προώθησης 
της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κόστα Ρίκα. Η χαρούμενη 
μουσική τους, τα πολύχρωμα κοστούμια και οι χοροί με μεγάλες 
κινήσεις γεμίζουν με χαρά όλα τα μέρη όπου παρουσιάζονται, 
ξεσηκώνοντας το κοινό και προσκαλώντας το να απολαύσει τις 
παραστάσεις τους. Αυτή τη στιγμή το συγκρότημα αποτελείται 
από 60 άτομα, συμπεριλαμβανομένων μουσικών, χορευτών, 
χορογράφων, συνεργατών και τμημάτων για παιδιά και 
ηλικιωμένους. Η επιτυχία του συγκροτήματος βασίζεται στην 
ποιότητα, τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και επίπονη 
προετοιμασία των χορών. 

STUDENT FOLK ENSEMBLE MUGURELUL 
(Ρουμανία)

Το Mugurelul, το φοιτητικό συγκρότημα φοιτητών του 
Πανεπιστημίου Babes-Bolyai στην Cluj-Napoca, ιδρύθηκε το 
1969. Tο λαϊκό συγκρότημα αρχίζει να παρoυσιάζεται σε φοιτητικά 
φεστιβάλ και το 1974 κερδίζει το μεγαλύτερο βραβείο Φεστιβάλ 
Φοιτητικής Τέχνης και Δημιουργίας. Στη συνέχεια, το συγκρότημα 
δίνει εκατοντάδες παραστάσεις σε εθνικό και διεθνές  επίπεδο. Οι 
χορευτές έχουν πάνω από σαράντα παραδοσιακούς χορούς στο 
ρεπερτόριό τους, που προέρχονται από σχεδόν όλες τις λαϊκές 
περιοχές της χώρας και οι μουσικοί παίζουν έναν εντυπωσιακό 
αριθμό τραγουδιών . Η ακριβής ερμηνεία των διάσημων 
Ρουμανικών χορών (όπως  τους χόρευαν στο παρελθόν) και των 
τραγουδιών αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής 
ρουμανικής κουλτούρας . Στο Cosmopolis συμμετέχει με 18 
χορευτές και 4 μουσικούς. 

“THE COSSACKS OF AZOV” RUSSIA 
(ΡΩΣΙΑ)

Το μουσικό-χορευτικό συγκρότημα “Οι Κοζάκοι του Αζόφ” 
ιδρύθηκε το 2012. To πρόγραμμα χορού του συγκροτήματος 
περιλαμβάνει: τα στρογγυλά τραγούδια χορού, το γάμο, τα λυρικά, 
ιστορικά και στρατιωτικά τραγούδια. Οι χορευτικές παραστάσεις 
βασίζονται στις εθνικές ιδιαιτερότητες της χορογραφικής 
κουλτούρας Don. Το συγκρότημα έχει βραβευτεί σε ποικίλα 
ρώσικα φεστιβάλ καθώς και σε πολλούς  διαγωνισμούς. 
Στο Cosmopolis συμμετέχει με 32 χορευτές και μουσικούς.

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ο 
“ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ” (Κρήτη)
Ιδρύθηκε το 1984. Σκοπός του Ομίλου είναι η διάσωση και 
προβολή των παραδοσιακών χορών της Κρήτης πάντα με 
σεβασμό στη γνήσια λαϊκή κληρονομιά της και η προσπάθεια για 
όσο το δυνατόν καλύτερη προσέγγιση και ανάδειξη της Κρητικής 
Παράδοσης, μέσα από δραστηριότητες που περιλαμβάνουν 
την αναβίωση παραδοσιακών δρώμενων, παρουσίαση ηθών 
και εθίμων, πολιτιστικών ανταλλαγών συγκροτημάτων Τα 
συγκροτήματα του Ομίλου έχουν συμμετάσχει σε Φεστιβάλ και 
πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Στο εξωτερικό έχουν 
εκπροσωπήσει επάξια τη χώρα μας και έχουν επιτύχει διακρίσεις 
σε Διεθνή Φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο όπου έχουν εμφανιστεί. Το 
2005 απέσπασε το πρώτο Βραβείο στο Διεθνές Φεστιβάλ  “WORLD  
AND MELODY” στην Ulaanbaatar της Μογγολίας και Ειδική Τιμητική 
Διάκριση στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού της Λιθουανίας το 2007.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ
-ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ
Headliner
Μια μοναδική μουσική συνάντηση των δύο μεγάλων 
τραγουδοποιών κι ερμηνευτών, μια ξεχωριστή σύμπραξη 
μέσα από τις φωνές και τα τραγούδια τους, που χαράσσουν 
τις εικόνες, τις μνήμες, τα συναισθήματα μας εδώ και πολλά 
χρόνια… Τραγούδια με τόσο έντονα αρώματα Ελλάδας, εκεί που 
η Κρήτη συναντά το Αιγαίο και τα Επτάνησα τις Κυκλάδες . Ο 
Βασίλης και ο Παντελής με την εμβληματική καλλιτεχνική τους 
ιδιοσυγκρασία, ο Θαλασσινός και ο Σκουλάς με τη συνέπεια και τη 
σταθερότητα, που διακρίνει τη διαρκή ενεργή τους παρουσία στο 
χώρο της ελληνικής μουσικής μα και στους αγώνες της ελληνικής 
κοινωνίας.

Ο Βασίλης Σκουλάς και ο Παντελής Θαλασσινός, μας ταξιδεύουν 
στα πέλαγα των πιο γνωστών τους τραγουδιών, επιφυλάσσοντας 
μας παράλληλα πολλές εκπλήξεις μέσα από την κοινή σκηνική 
τους παρουσία, με την ανάγκη κι επιθυμία να μας αφήσουν πολλά 
“γλυκά” σημάδια της σύμπραξης τους, στις καρδιές
και τις σκέψεις μας...

Μια συναυλιακή εμπειρία που μας καλούν όλους κι όλες να τη 
μοιραστούμε, να τη βιώσουμε και να την τραγουδήσουμε μαζί 
τους!!

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ QUARTET
Opening act
Γεννήθηκε το 1963 στη Νίκαια του Πειραιά και παίζει μουσική από 
την προσχολική του ηλικία. Σαν μουσικός άρχισε να δουλεύει από 
το 1980 σε διάφορα μαγαζιά και ηχογραφήσεις παίζοντας κιθάρα, 
ούτι, μπάσο, κανονάκι, διάφορα πνευστά. 

Έχει ενορχηστρώσει δουλειές σημαντικών Ελλήνων συνθετών 
και έχει συνεργαστεί με πολλούς δημοφιλείς τραγουδιστές 
και μουσικούς σε Ελλάδα και εξωτερικό. Αυτή την εποχή, με 
το κουαρτέτο του που αποτελούν η Σεμέλη Παπαβασιλείου 
(τραγούδι), ο Γιάννης Πουπούλης (κιθάρα) και ο Άγγελος 
Πολυχρόνου (κρουστά), εμφανίζεται σε διάφορους χώρους στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Με μεγάλη μας χαρά θα τους υποδεχτούμε στη σκηνή του Cos-
mopolis για μια μοναδική συναυλία.

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ

CHE SUDAKA
Headliner
Οι Che Sudaka είναι ένα τετραμελές συγκρότημα αποτελούμενο 
από Αργεντινούς και Κολομβιανούς που ζουν στη Βαρκελώνη. 
Σχηματίστηκαν το 2002 στο Μεσογειακό λιμάνι της Βαρκελώνης 
και σήμερα είναι γνωστοί σε όλο τον κόσμο ως η ναυαρχίδα 
της μουσικής Mestizo: Οπουδήποτε και αν εμφανιστούν τα δύο 
αδέλφια από την Αργεντινή, ο Leo και ο Kachafaz, μαζί με τους 
δύο Κολομβιανούς συντρόφους τους Cheko και Jota, η συνένωση 
της Cumbia με την Ska και την Punk εγγυώνται φιέστα! 

Οι εκφραστικοί στίχοι κοινωνικής κριτικής καταρρίπτουν κάθε 
ιδεολογικό ή φυσικό σύνορο και υπερασπίζονται την ανθρώπινη 
συνύπαρξη ενάντια στους πολιτικούς διαχωρισμούς: ένας 
ενωτικός λόγος που τους κάνει να ξεχωρίζουν από το πλήθος. 

Οι Che Sudaka έχουν αναδειχθεί ταυτόχρονα ως οι επικεφαλής 
μιας συγκεκριμένης στάσης απέναντι στη ζωή και μιας 
αντικουλτούρας, ο ζωντανός κρίκος μιας πλανητικής οικογένειας. 
Μετά και την κυκλοφορία του πρώτου τους ζωντανού άλμπουμ 
με τίτλο “1111 LIVES” το 2013, το οποίο ο μουσικός τύπος 
αξιολόγησε ως ένα από τα καλύτερα ζωντανά άλμπουμ της 
mestizo μουσικής μέχρι σήμερα, οι CHE SUDAKA κυκλοφόρησαν 
το “HOY”(μεταφράζεται: Σήμερα), του οποίου ο τίτλος είναι μια 
πρόσκληση να ζούμε το τώρα. Το νέο τους άλμπουμ Almas 
Rebeldes που κυκλοφόρησε το 2017 είναι το soundtrack της 
ζωής τους! Έχουν στο ενεργητικό τους σημαντικές συνεργασίες με 
καλλιτέχνες όπως ο Manu Chao και η Amparanoia.

Τους περιμένουμε με ανυπομονησία στο μαγικό stage του 
Φρουρίου Καβάλας για μια συναυλία που σίγουρα θα αποτελέσει 
το καλύτερο εναρκτήριο πάρτι του Cosmopolis 2018!

THE COCONAUT ROCKERS
Opening act
Διαστημάνθρωποι σε μινόρε. Καρύδες που κοιτάνε στο άπειρο. 
Μουσικάντηδες για punk καρσιλαμάδες. Και μια μπάντα από την 
Ξάνθη που συνδυάζει τους balkan ρυθμους με ξεσηκωτικούς ska 
ήχους και ανεβαστικές gypsy γκρούβες. 

Οι The Coconaut Rockers, από τους δρόμους της Ξάνθης, 
έρχονται να αφήσουν το στίγμα τους! Η μπάντα ξεκίνησε από τον 
Billy και τον Ραφ τον Μαϊο του 2013 ως μία υλοποίησή της, στους 
δρόμους της Ξάνθης κατά την διάρκεια της Ευρωπαϊκής Γιορτής 
Μουσικής.Από τη μπάντα πέρασαν αρκετοί μουσικοί ώστε να 
εδραιωθεί πλέον το σημερινό σχήμα:

Billy Alexandridis (Vox,Gtr)
Rafa Tasios (Vox,Gtr)
Xaris Kannos (Vox, Gtr)
Lefteris Iliadis (Trumpet)
Xaris Laza (Sax)
Nikos Mitsou (Bass Gtr)
Stratos Logan (Drums)

Με ένα πλήθος εμφανίσεων σε διάφορα μέρη της Ελλάδας 
και τη συμμετοχή τους σε πολλά φεστιβάλ,έχουν μοιραστεί την 
ίδια μουσική σκηνή με πολλούς καταξιωμένους καλλιτέχνες 
του χώρου. Τον Μάρτιο του 2018 παρουσίασαν την πρώτη τους 
δισκογραφική δουλειά, το EP “Disco Gypsy UFOs”, ηχογράφηση 
που έγινε στα BSonic Studios.
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ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ

ALBOROSIE & THE SHENGEN CLAN
Headliner
Ο Alborosie αποτελεί σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα 
της reggae σκηνής. Ο Ιταλικής καταγωγής, αλλά πλέον μόνιμος 
κάτοικος Jamaica, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Marsala 
της Σικελίας και ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα στο ιταλικό 
reggae συγκρότημα Reggae National Tickets από την πόλη 
Μπέργκαμο, όταν ήταν 15 χρονών. Το 2001 ο Alborosie αποφάσισε 
να δοκιμάσει μια σόλο καριέρα. Μετακόμισε στη Jamaica για να 
είναι κοντά στις ρίζες της μουσικής reggae και στην κουλτούρα 
Rastafari. Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Gentleman, 
οι Wailers και ο Ky-Mani Marley. Οι επιτυχίες του περιλαμβάνουν 
το “Rastafari Anthem”, το “Kingston Town” το “Call Up Jah” 
και πολλά άλλα. Το 2011, έγινε ο πρώτος λευκός καλλιτέχνης 
που κέρδισε το M.O.B.O. (Music of Black Origin) βραβεία στην 
κατηγορία Best Reggae Act. Έχει δώσει συναυλίες σε όλο τον 
κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων
φεστιβάλ της Ευρώπης. 

Έρχεται στην Ελλάδα μετά από καιρό για να μας ξεσηκώσει με 
τους ρυθμούς της μουσικής του. Το πάθος και η μακροχρόνια 
ενασχόληση με την reggae κάνουν τον Alborosie δημιουργό ενός 
μοναδικού μουσικού μίγματος με reggae ρυθμούς που ταιριάζουν 
απόλυτα στην ατμόσφαιρα του Cosmopolis. Είναι προφανές ότι 
το κοινό του φεστιβάλ Cosmopolis, που θα απολαύσει για πρώτη 
φορά live τον Alborosie με τη μπάντα του The Shengen Clan, 
θα έχει την ευκαιρία να δει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της 
παγκόσμιας μουσικής σκηνής και σίγουρα το πιο περιζήτητο 
όνομα της reggae στην καλύτερη στιγμή της καριέρας του και 
στο πλαίσιο της μεγάλης καλοκαιρινής περιοδείας με αφορμή την 
κυκλοφορία του καινούριου του δίσκου.

TERRONE
Opening act
Γεννημένος στις 22 Φεβρουαρίου,1993, ο Χρήστος 
Καλαϊτζόπουλος γνωστός ως Terrone, μεγαλώνει σε μουσικό 
περιβάλλον -μεταξύ άλλων- ως μαθητής Μουσικού Σχολείου 
παρακολουθώντας μαθήματα πιάνου, βιολοντσέλου, ακορντεόν 
και συμμετέχοντας ταυτόχρονα σε χορωδίες. Η αγάπη του για 
την μουσική ήταν καθοριστική για την ζωή του, ο Terrone είναι 
απόφοιτος του τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στην σύνθεση 
σύγχρονης μουσικής.

Η πρώτη εμφάνιση του στη σκηνή ήταν το 2007, ως μέλος του 
συγκροτήματός Los Mujeros στο Schoolwave στην Τεχνόπολη. 
Αργότερα, ως μέλος των Κόζα Μόστρα περιοδεύει σε Ελλάδα και 
εξωτερικό, με εμφανίσεις σε χώρες όπως Ιταλία, Γαλλία, Σουηδία, 
Δανία, Ολλανδία, Αγγλία , Γερμανία, Ρωσσία.
Το 2015, αποδέχεται την πρόταση και ενσωματώνεται στη μουσική 
οικογένεια των Locomondo με τους οποίους μέχρι σήμερα 
περιοδεύει στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

Το 2016, μαζί με μία μουσική ομάδα που ακούει στο όνομα “Sound 
of the People” , με βάση την Θεσσαλονίκη, αναπτύσσει το δικό του 
στυλ και αναμειγνύει Reggae με Hip-Hop. Τον Μάρτιο του 2016, 
κυκλοφορεί το single με τίτλο “Herba” που γίνεται η αρχή της 
προσωπικής του δισκογραφικής δραστηριότητας. 

Ο ήχος του χαρακτηρίζεται από στοιχεία Rockers, Raggamufin και 
Roots. Στόχος της μουσικής του είναι να διοχετεύσει στον κόσμο 
την αγάπη, την ειρήνη και τον σεβασμό που κάθε άνθρωπος 
αξίζει, μέσω του ρυθμού και των θετικών δονήσεων,
σε κάθε συναυλία.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ

GORAN BREGOVIC WEDDING AND FUNERAL BAND 
Headliner
Ο δημοφιλής συνθέτης Goran Bregovic επιστρέφει δισκογραφικά 
με το Τρία Γράμματα από το Σαράγιεβο, έναν ολοκληρωμένο δίσκο 
11 συνθέσεων, με δυνατή μουσική και σημαντικές συνεργασίες. 
Είναι ένας βιωματικός δίσκος, αφού η αναφορά του στην πόλη 
που μεγάλωσε, την «Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων», όπου 
συνυπήρχαν έως πρόσφατα αρμονικά διαφορετικές θρησκείες 
και πολιτισμοί, προσδίδει στην δουλειά του έναν πιο προσωπικό 
αλλά ταυτόχρονα πανανθρώπινο χαρακτήρα, αφού συνδιαλέγεται 
με το πάντα επίκαιρο θέμα της Ειρηνικής Συνύπαρξης, της 
Συμφιλίωσης και του Σεβασμού της Διαφορετικότητας. Στον 
δίσκο αυτό ενώνει, αλληγορικά, τις τρεις βασικές θρησκείες 
αξιοποιώντας μεταφορικά ως κοινό στοιχείο τους, το βιολί. Το 
άλμπουμ εκτός από τα Ορχηστρικά κομμάτια, περιέχει πολύ 
δυνατά τραγούδια, με την συνεργασία των Bebe, Rachid Taha, 
Riff Cohen, Asaf Avidan, Sifet and Mehmed. Τα τραγούδια είναι 
σε στίχους Ισπανικούς, Εβραικούς, Αραβικούς, Αγγλικούς και 
Σερβοκροάτικους.

Ο συνθέτης αγαπήθηκε ιδιαίτερα στην χώρα μας, μέσα από τα 
soundtracks κορυφαίων ταινιών, την δισκογραφία του και τις 
συνεργασίες με καταξιωμένους Έλληνες καλλιτέχνες. Αυτό που 
έκανε όμως πάντα την διαφορά, ήταν οι ζωντανές εμφανίσεις του, 
που υπόσχονταν πάντα μια διονυσιακή γιορτή, με «γκάζια» στα 
χάλκινα.

Αυτό θα κάνει και το καλοκαίρι του ’18, σε περιορισμένες πόλεις 
και φεστιβάλ. Με μεγάλη μας χαρά θα τον φιλοξενήσουμε για μια 
μοναδική συναυλία στο stage του Φρουρίου της Καβάλας, στο 
πλαίσιο του Cosmopolis Festival 2018!

SOUNDIČ
Opening act
Οι SOUNDIC (σάουντιτς), ιδρύθηκαν την Άνοιξη του 2015 και 
έχουν έδρα την πόλη της Δράμας. Ο ήχος τους είναι μια μίξη 
παραδοσιακών ακουσμάτων, παιγμένων με ήχο σύγχρονο και 
επηρεασμένο από διάφορα είδη χορευτικής μουσικής όπως 
funk, reggae, ska, trip hop. Οι επιλογές προέρχονται από τα 
παραδοσιακά τραγούδια της Ελλάδας (Δράμα, Μακεδονία, 
Σμύρνη, Ρεμπέτικα κ.α.), καθώς και της περιοχής των Βαλκανίων 
(Σερβία, Βουλγαρία, Τουρκία). Με λίγα λόγια οι SOUNDIC 
χαρακτηρίζονται ως μία Experimental Ethnic μουσική κολεκτίβα.

ΜΕΛΗ

Άγγελος Καλοτραπέζης – Τρομπέτα, Φλικόρνο, Φωνή
Ευαγγελίνα Κυμτσάρη – Νταϊρές
Γιάννης Αραμπατζής – Κρουστά
Θάνος Τσελεμπής – Ντραμς
Θοδωρής Ευμοιρίδης – Ηλ. Κιθάρα, Φωνή
Μάικ Μυλωνάς – Ηλ. Μπάσο
Μάρκος Παύλου – Γκάιντα
Σάκης Γιώργου – Τρομπέτα, Φωνή
Χρήστος Βογιατζής – Ηλ. Κιθάρα
Ηχοληψία: Άκης Γκοράκης
Τεχνική επιμέλεια: Κώστας «Επισκέπτης» Βασιλειάδης
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-ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ Μ. ΑΛΙ
ΕΝΑΡΞΗ 21:30

ΤΙΜΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 5€

COSMO
CUISINE

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ - Gallo Pinto
Το Gallo Pinto είναι ένα παραδοσιακό πιάτο που αποτελείται 
από λευκό ρύζι και μαύρα φασόλια, το οποίο σερβίρεται συχνά 
σε πρωινό ή δείπνο στην Κόστα Ρίκα. Παραπλανητικό με την 
απλότητα του, αυτό το νόστιμο πιάτο είναι ένα από τα αγαπημένα 
φαγητά των τουριστών και των Κοσταρικανών.

ΙΝΔΙΑ - Chicken Garam Masala
Το κοτόπουλο Garam Masala, είναι πιάτο χαρακτηριστικό 
της Ινδικής κουζίνας. Κλασικό, εξαιρετικής νοστιμιάς που 
απευθύνεται στους λάτρεις της έθνικ κουζίνας της ανατολής.

ΙΣΠΑΝΙΑ - Paella
Με το άκουσμα της λέξης παέγια έχουμε ταξιδέψει στην όμορφη 
Ισπανία Η παέγια είναι ένα παραδοσιακό φαγητό. Προέρχεται από 
την περιοχής της ανατολικής Ισπανίας (Levante), οπού υπάρχει 
μια μεγάλη λιμνοθάλασσα (Albufera) στην οποία φυτρώνει εύκολα 
το ρύζι, και ήταν λαϊκό φαγητό, φτιαγμένο στην αρχή
από υπολείμματα φαγητών.
Τώρα όμως, έγινε το κατ’ εξοχήν διεθνές ισπανικό πιάτο.

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - Chimichurri
Τσιμιτσούρι ονομάζουν οι Αργεντίνοι την εξαιρετικά αρωματική 
σάλτσα τους.  Σε συνδυασμό με ρολό χοιρινό δημιουργεί την 
απόλυτη γευστική εμπειρία. 

Είναι σαν καλοκαίρι σε ένα μπολ και συνδυάζεται
με οτιδήποτε ψητό ή τηγανιτό.
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ΕΡΩΤΑΣ ΑΛΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ (2014)
ΠΕΜΠΤΗ 19/07, ΙΣΠΑΝΙΑ

Σκηνοθεσία: Emilio Martinez Lazaro
Πρωταγωνιστούν: Κλάρα Λάγκο, Ντάνι Ροβίρα, Κάρμεν Μάτσι, Αλμπέρτο Λόπεθ
Διάρκεια: 98΄
Η ταινία είναι κατάλληλη για όλους

Υπόθεση:
Ο Rafael είναι γεννημένος στη Σεβίλλη και περήφανος Ανδαλουσιανός. Ένα βράδυ 
θα γνωρίσει την Amaia, μια όμορφη και δυναμική κοπέλα με Βάσκικη καταγωγή. 
Μετά από μια παθιασμένη νύχτα εκείνη ξεχνά σπίτι του την τσάντα της. Είναι μιας 
πρώτης τάξης ευκαιρία για τον Rafael που θα ταξιδέψει αναζητώντας την Αμάια, 
με πρόσχημα την ξεχασμένη τσάντα. Παρότι η Amaia δεν δείχνει να μοιράζεται τα 
αισθήματά του, η επίσκεψη του σκληροπυρηνικού πατέρα της στην πόλη, θα της 
αλλάξει τα σχέδιά. 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΡΙΟΥΣ (2014)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/07, ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Σκηνοθεσία: Νταμιάν Σιφρόν
Πρωταγωνιστούν: Ρικάρντο Νταρίν, Μαρία Ονέτο, Οσκαρ Μαρτίνεζ, Ερικα Ρίβας
Διάρκεια: 122΄
Η ταινία είναι κατάλληλη άνω των 15 ετών

Υπόθεση:
Τι κοινό μπορεί να έχει ένας μηχανικός, μια σερβιτόρα, μια μέλλουσα νύφη, 
μια ευκατάστατη οικογένεια και ένας αμέριμνος οδηγός; Φαινομενικά τίποτα, 
ουσιαστικά όμως πολλά. Το «Ιστορίες για αγρίους» είναι η μεταφορά στο 
κινηματογραφικό πανί, των πιο μύχιων σκέψεων που κρύβει μέσα του ο καθένας 
από εμάς, αλλά που πολύ σπάνια θα παραδεχτεί,. Οι ιστορίες είναι διαλεχτές και για 
όλα τα γούστα, με ευφάνταστες σκηνές και στιγμές, μια απολαυστική σκηνοθεσία 
και ένα υπέροχα- και υπόγεια- διαβολικό μουσικό score. 

Οι επισκέπτες του Cosmopolis έχουν και φέτος τη δυνατότητα να γίνουν θεατές της κινηματογραφίας 
του κόσμου μέσα από τις προβολές του Cosmomovies με ελεύθερη είσοδο. Για το κινηματογραφικό 
αυτό σεργιάνι του Cosmomovies έχει επιλεχθεί το ειδυλλιακό σκηνικό πίσω από την κεντρική σκηνή 
του Cosmopolis, στο θεατράκι του Μεχμέτ Αλί, με τη μυρωδιά του πεύκου και της φλαμουριάς να σε 
ταξιδεύει... Εκεί, το υπαίθριο σινεμά του Cosmomovies σας υποδέχεται με το ακόλουθο πρόγραμμα:

COSMOΓΕΥΣΕΙΣ

-ΘΕΑΤΡΑΚΙ Μ. ΑΛΙ
ΕΝΑΡΞΗ 22:30

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

COSMO
MOVIES
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ΕΝΑΡΞΗ 19:00
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

COSMO
KIDS

ΤΑΧΑΑΝ, ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΤΗ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑ (2008)
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/07, ΙΝΔΙΑ

Σκηνοθεσία: Santosh Sivan
Παίζουν: Purav Bhandare, Anupam Kher, Rahul Bose, Sarika, Victor Banerjee
Διάρκεια: 105΄
Η ταινία είναι κατάλληλη για όλους

Υπόθεση:
Ένα αγόρι αναζητά τον αγαπημένο του γάιδαρο, που του άρπαξε ένας
τοκογλύφος, μέσα στο σκηνικό μιας εμφύλιας πολεμικής διαμάχης,
που εκτυλίσσεται παράλληλα.

Ο ΧΟΡΕΥΤΗΣ (2016)
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/07, ΡΩΣΙΑ

Σκηνοθεσία: Στηβ Κάντορ 
Πρωταγωνιστούν: Σεργκέϊ Πολούνιν 
Διάρκεια: 85΄
Η ταινία είναι κατάλληλη για όλους

Υπόθεση:
Προικισμένος με έναν απίστευτο συνδυασμό δύναμης και χάρης, ο Σεργκέι 
Πολούνιν χτύπησε σαν κεραυνός στον κόσμο του μπαλέτου και έγινε ο νεαρότερος 
πρώτος χορευτής στην ιστορία του Βασιλικού Μπαλέτου του Λονδίνου. 
Στο απόγειο της δόξας  του, στην ηλικία των 25 ετών, οδηγημένος στο όριο 
της αυτοκαταστροφής από την επιτυχία του, ο Σεργκέι ένιωθε το ταλέντο του 
περισσότερο ως βάρος παρά ως δώρο.
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ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ «ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ»

Το αγαπημένο σημείο των μικρών επισκεπτών του Παιδοcos-
mopolis!!! Οι κλόουν Κρόκο και Λίνο θα μεταμορφώνουν κάθε 
απόγευμα τα παιδικά πρόσωπα ζωγραφίζοντας τα με πολύχρωμα 
και καλοκαιρινά σχέδια με ακίνδυνα υδατοδιαλύτα χρώματα!!!

Δράση του Πολυθεάματος ΚΡΟΚΟ & ΛΙΝΟ 

COSMOΣΚΙΕΣ
Ο καλλιτέχνης Μπάμπης Αλεξιάδης μέσα από το παιχνίδι θα 
εξοικειώσει τους μικρούς μας φίλους με την κινηματογραφική 
γλώσσα και θα περιηγηθεί μαζί τους στους χώρους του Cosmop-
olis για να παρουσιάσουν το Σάββατο 20/7 το παραμύθι που θα 
δημιουργήσουν όλοι μαζί σαν ένα τεράστιο θέατρο σκιών.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής μέχρι τις 19:00 της Πέμπτης 
19/7 και η καθημερινή παρουσία των συμμετεχόντων.

Δράση του animatorκαι media artist Μπάμπη Αλεξιάδη.

ΝΕΟ HOTSPOT!!!!
ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ….
Οι μικροί μας φίλοι θα προηγούνται στο PhotoBooth!!! Ο 
φωτογράφος Nicephored’ Ouverture θα οδηγεί τους μικρούς 
επισκέπτες και με το φακό του θα αποθανατίζει τις πιο 
χιουμοριστικές στιγμές!!!

Δράση της Ομάδας ΑΝΕΜΟΣΚΟΡΠΙΣΜΑΤΑ

ΠΑΡΚΟ ΧΑΛΗΛ ΜΠΕΗ
ΠΕΜΠΤΗ 19/7 ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 22/7

ΑΥΛΗ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 19/7 ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 22/7

ΟΜΑΔΑ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ ΤΙΚ-ΝΙΚ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ «ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ»

Η Ντάλια η Βεντάλια, ο Πελοπίδας ο Πυγολαμπίδας, ο Λίνος 
ο Δελφίνος και η Σιμώνα η Χελώνα, οι αεικίνητες μασκότ του 
Παιδοcosmopolis σας υποδέχονται στην είσοδο του Cosmop-
olis. Αφήστε τους να σας οδηγήσουν εκεί που θα γίνουν cos-
moκατασκευές, ζωγραφική προσώπου, εργαστήρι ψηφιδωτού, 
cosmoσκιές και εκεί που θα ακούσετε παραμύθια και θα δείτε 
κουκλοθέατρο και Καραγκιόζη. Περπατήσετε μαζί τους στους 
δρόμους της Παναγίας και βγείτε φωτογραφίες.

Ώρα: 19:00-21:00

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
AFRICAN FRIENDS
Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ 
ΚΑΙ ΒΙΑ συμμετέχει στο φετινό Cosmopolis με την έκθεση 
φωτογραφίας African Friends. Η έκθεση πρωτοπαρουσιάστηκε 
στην Αθήνα το 2015 και παρουσιάζει φωτογραφίες μελών 
του ΚΟΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΑ και της Ελληνικής 
Φωτογραφικής Εταιρείας κατά τις επισκέψεις - αποστολές 
στην Αφρική από το 2001 έως το 2008. Από το υλικό της ΜΚΟ 
θα εκτεθούν σαράντα φωτογραφίες του περιβάλλοντος της 
Αφρικής αλλά και πορτρέτων ανθρώπων που ζουν στην Αφρική.
Με φωτογραφίες συμμετέχουν οι : Όλγα Πατεράκη, Αγγελική 
Φραγκάκη, Φαίη Γιάνναρου, Νίκος Στεργίου
και Εβίτα Παρασκευοπούλου

Καλώς ήρθατε, μικροί και μεγάλοι φίλοι στο Παιδοcosmopolis του 2018. Φέτος οι δράσεις μας 
φιλοξενούνται στο Πάρκο Χαλήλ Μπέη και στις αυλές των δημοτικών σχολείων 1ου (παρ. Ανθεμίου) 
και 7ου (τέρμα Θ. Πουλίδου) και του 5ου Γυμνασίου (Θ. Πουλίδου 14-16) στη συνοικία της Παναγίας. 

Όλες οι δράσεις του Παιδοcosmopolis θα αρχίζουν στις 19:30. Καλή διασκέδαση!!!

ΟΔΟΣ Θ. ΠΟΥΛΙΔΟΥ (ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ)

5o ΓΥΜΝΑΣΙΟ
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ΠΕΜΠΤΗ 19/7
COSMOΠΑΡΑΜΥΘΑΔΕΣ
Οι ιστορίες και τα παραμύθια μας λένε που έχουμε πάει και 
που θα πάμε. Οι αφηγητές Γιώργος Ευγενικός και Ειρήνη 
Νικολακοπούλου θα μας οδηγήσουν με λέξεις και μουσικές στα 
μονοπάτια που ακολούθησε ένας νέος  για να φτάσει
στην Αιώνια Ελιά.

Δράση του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΜΥΘΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/7
COSMOΘΕΑΤΡΟ ΠΟΔΙΩΝ
Σηκώθηκαν ..τα πόδια και έγιναν .. κεφάλι.
Απίστευτοι χαρακτήρες που κινούνται στο ρυθμό της μουσικής. 
Φέτος μάλιστα μαγειρεύουν κιόλας!!! Φέρτε μαζί σας την όρεξή 
σας και ένα μπουκαλάκι νερό!!! 

Δράση της Veronica Gonzalez

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/7
COSMOΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
Για τα γενέθλια της πεντάμορφης Βεζυροπούλας ο πατέρας της 
πρόσταξε να μεταμορφωθεί η αυλή του σχολείου σε λούνα παρκ. 
Κάλεσε τον Καραγκιόζη να φτιάξει την ορχήστρα του χορού. 
Μαζεύτηκαν τα όργανα και άρχισαν τις πρόβες.
Ποιος κρύβεται πίσω από τη μάντρα και παρακολουθεί; Α!!
Ο μαέστρος Ντορεμής!!! Τι να’ χει άραγε κατά νού; Θα σβήσει τα 
κεράκια της τούρτας της η Βεζυροπούλα; 

Δράση του Θιάσου Ηλία Καρελλά.
Μαζί του η ηθοποιός Δήμητρα Κώνστα.

ΑΥΛΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΠΕΜΠΤΗ 19/7
MR AND MRS BUBBLE
Πόσοι μικροί φίλοι χωρούν μέσα σε μια …μπουρμπουλήθρα; 
Μπορεί ένα ποδήλατο να βγάλει …. σαπουνόφουσκες; 

Οι Mr and Mrs Bubble ανεβασμένοι σε ξυλοπόδαρα
και σε ρόδες ποδηλάτου θα σκορπίσουν
εκατομμύρια σαπουνόφουσκες.

Δράση της Fabrica Athens Events.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/7
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ
Ήδη από την αρχαία Ελλάδα οι ψηφίδες είχαν τη θέση τους στις 
εικαστικές τέχνες. Στο εργαστήρι ψηφιδωτού οι μικροί επισκέπτες 
του Παιδοcosmopolis θα μυηθούν στην τέχνη και στην τεχνική 
κατασκευής του. Τη δημιουργία τους θα την χαίρονται
για πολλά χρόνια. 

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής μέχρι τις 19:00 της 
Παρασκευής 20/7. Θα συμμετέχουν οι πρώτοι 20.
Το έργο θα παραληφθεί την επόμενη μέρα.
Δράση της ΜΚΟ Κόσμος χωρίς πολέμους και βία

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/7
COSMOΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Πολύχρωμες βεντάλιες δώρα για τις μαμάδες τους θα ετοιμάσουν 
οι μικροί δημιουργοί στα Cosmoεργαστήρια που ετοιμάσαμε 
και φέτος. Θα φτιάξουμε τα χαριτωμένα φτερά της διάσημης 
πεταλούδας στην Κόστα Ρίκα και θα ζωγραφίσουμε παραδοσιακά 
σχέδια στο έδαφος με κιμωλίες από την Ινδία. 

Σας περιμένουμε!!! 

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/7
COSMOΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Οι εκπλήξεις του Cosmopolis δεν τελειώνουν εδώ! Παιδιά βάλτε 
φόρμες και αθλητικά και ελάτε να παίξουμε παιχνίδια όλου του 
κόσμου στην αυλή του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας. 

ΑΥΛΗ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ



COSMOEVENTS

COSMOΓΕΥΣΕΙΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

COSMO
EVENTS

COSMOΕΙΚΟΝΕΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΦΙΣΩΝ ΤΗΣ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ HELLAFFI

Ημερομηνία: 19 - 22 Ιουλίου 2018
Ώρα: 20:00 - 22:30
Τοποθεσία: Παλιά Μουσική - Χαλίλ Μπέη

COSMOΜΑΤΖΟΥΝΙΑ
Ημερομηνία: 19 - 22 Ιουλίου 2018
Ώρα: 20:30
Τοποθεσία: 30 βήματα πριν το Φρούριο

COSMOΕΙΚΟΝΕΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ «AFRICAN FRIENDS»
ΤΗΣ ΜΚΟ «ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΑ»

Ημερομηνία: 19 - 22 Ιουλίου 2018
Ώρα: 19:00 - 22:30
Τοποθεσία: 5ο Γυμνάσιο Καβάλας

COSMODJs
Ημερομηνία: 19 - 22 Ιουλίου 2018
Ώρα: 22:00 - 00:00
Τοποθεσία: θεατράκι Μωχάμετ Άλη
(πίσω από την κεντρική σκηνή του Cosmopolis)

COSMOWORKSHOP DANCE & MUSIC
Αρ. συμμετεχόντων: 25 άτομα / χορό / μέρα
Ημερομηνία: 19 - 22 Ιουλίου 2018
Ώρα: 19:45 - 20:45
Τοποθεσία: Θεατράκι Μωχάμετ Άλη
(πίσω από την κεντρική σκηνή του Cosmopolis)

COSMOΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ
Ημερομηνία: Παρασκευή 20 και Σάββατο 21 Ιουλίου 2018
Ώρα: 20:30 - 22:00
Τοποθεσία: Παλιά Μουσική - Χαλίλ Μπέη

COSMOΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Ημερομηνία: Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018
Αρ. συμμετεχόντων: 50 άτομα
Ώρα: 19:00 - 20:30
Σημείο εκκίνησης: Κουντουριώτου με Θ. Πουλίδου

COSMOΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ 
Ημερομηνία: Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018
Ώρα έναρξης: 21:00 - 22:00
Τοποθεσία: Καψάλη 14, Παναγία

COSMOΠΟΙΗΣΗ
Ημερομηνία: Σάββατο 21 Ιουλίου 2018 
Ώρα: 21:00 - 22:30 
Τοποθεσία: πρώην οικόπεδο Κρέη
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΟΡΗΓΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
www.kavala-cosmopolis.com

BOOK ONLINEΚΑΒΑΛΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΕΟΤ)

ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΚΑΒΑΛΑ
τηλ. 2510-231011

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 7Α, 69100
τηλ. 25310-84040

ΔΡΑΜΑ

GRANAZI STORE

1ο ΚΑΤΑΣΤ: 19ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 89
2ο ΚΑΤΑΣΤ: Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 21

ΞΑΝΘΗ

ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ 2

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 29
τηλ. 25410-27777

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΩΤΟΣ

ΣΚΡΑ 7-9
τηλ. 2310-260776
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