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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗSalόnica
Το Φεστιβάλ ΛΕΑ και στη Θεσσαλονίκη!

El Festival LEA llega a Salonica‘

19.00 - 21.00 h.
Τόπος διεξαγωγής: Public, Tsimiskí.
Presentación de los libros El viajero del siglo, Bar-
barismos y Hablar solos de Andrés Neuman
Gracias a recientes traducciones, la obra de Neuman 
comienza a ser conocida y muy valorada por los lec-
tores y críticos griegos.
Intervienen el traductor Konstantinos Paleologos, el 
editor Yorgos Miresiotis y el autor.
Con el apoyo de AC/E, la editorial Ópera, PUBLIC y 
Abanico, y el auspicio de las Embajadas de Argentina 
y España.

Προυσίαση των βιβλίων του Αντρές Νέου-
μαν, Ο ταξιδιώτης του αιώνα, Βαρβαρισμοί 
και Κατά μόνας 
Χάρη στις πρόσφατες μεταφράσεις, το έργο 
του Νέουμαν αρχίζει να γίνεται γνωστό και να 
εκτιμάται από τους έλληνες αναγνώστες και 
κριτικούς.
Μιλούν: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Γιώργος 
Μυρεσιώτης και ο συγγραφέας.
Με την υποστήριξη της  Acción Cultural Españo-
la (AC/E), των Εκδόσεων Όπερα, του Public και 
του Abanico και υπό την αιγίδα των Πρεσβειών 
της Αργεντινής και της Ισπανίας.

Martes 22.06    Τετάρτη 22.06

ΛΕΥΚΑΔΑ

Lefkada
Για πρώτη φορά στη Λευκάδα!

Por vez primera en Lefkada

19.00 - 21.00 h.
Τόπος διεξαγωγής: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας
“Latinoamérica al vuelo”
Actuación musical del grupo Tricahue. Percusión y saxofones
Se trata de un grupo musical chileno, fundado en el año 2012 con 
el propósito de difundir y generar un repertorio que incluye instru-
mentos musicales de tradición occidental como la marimba, el con-
trabajo, las percusiones de orquesta y el saxofón con instrumentos 
tradicionales del folclor chileno como el chinchín. Esta actuación in-
cluye obras de compositores latinoamericanos y de europeos con 
inspiración latinoamericana. Músicos: Karem Ruiz, Alejandro Rivas, 
Simone Caiafa, Olga Carrasco, Miguel Zárate, Cristián Errandonea.
Con el apoyo de la Embajada de Chile,  la Dirección de Asuntos Cultu-
rales (DIRAC) del Ministerio de Asuntos Exteriores chileno y del Cen-
tro Cultural de Lefkada

“Η Λατινική Αμερική στους αιθέρες”
Μουσική παράσταση του συγκροτήματος Tricahue. 
Percusión y saxofones
Πρόκειται για ένα συγκρότημα από τη Χιλή που ιδρύθηκε το 2012 με 
σκοπό τη διάδοση και τη δημιουργία ενός ρεπερτορίου που περιλαμ-
βάνει μουσικά όργανα της δυτικής παράδοσης όπως η μαρίμπα, το κο-
ντραμπάσο, τα κρουστά ορχήστρας και το σαξόφωνο, και παραδοσι-
ακά μουσικά όργανα της χιλιανής λαογραφίας, όπως το τσιντσίν. Το 
πρόγραμμά του περιλαμβάνει έργα λατινοαμερικάνικης έμπνευσης, 
Λατινοαμερικανών και Ευρωπαίων συνθετών.
Μουσικοί: Καρέμ Ρουίς, Αλεχάντρο Ρίβας, Σιμόνε Καϊάφα, Όλγα Κα-
ράσκο, Μιγκέλ Σάρατε, Κριστιάν Εραντονέα. 

Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Χιλής και της Διεύθυνσης 
Πολιτιστικών Υποθέσεων (DIRAC)  του Υπουργείου Εξωτερικών της 
Χιλής και του Πνευματικού Κέντρο Δήμου Λευκάδας.

19.00 - 21.00 h.
Τόπος διεξαγωγής: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας
 “Venezuela a Cuatro”  
Actuación musical del cuatrista venezolano Gustavo Colina 
Gustavo Colina es un virtuoso del cuatro con trayectoria inter-
nacional. Es concertista, solista y compositor. Su misión desde el 
2006 ha sido dar a conocer por todo el mundo este instrumento 
de cuerdas típicamente venezolano.
Con el apoyo de la Embajada de la República Bolivariana de Vene-
zuela y del Centro Cultural de Lefkada

“Venezuela a Cuatro”  
Μουσική παράσταση με τον Βενεζουελανό κουατρίστα
Γουστάβο Κολίνα
Ο Γουστάβο Κολίνα είναι συνθέτης και σολίστας, βιρτουόζος του 
«κουάτρο» με διεθνή καριέρα. Αποστολή του από το 2006 είναι να 
προβάλει σε ολόκληρο τον κόσμο αυτό το έγχορδο μουσικό όργα-
νο, τυπικό της Βενεζουέλας.
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας 
της Βενεζουέλας και του Πνευματικού Κέντρο Δήμου Λευκάδας.

Jueves 23.06    Πέμπτη 23.06

Viernes 24.06    Παρασκευή 24.06

«HABLAR SOLOS»
ANDRES NEUMAN



ΕΚΘΕΣΗ

Exposiciόn
“20 χρόνια Magola” της Αδριάνα «Νάνι» Μοσκέρα 

“20 años Magola” por Adriana “Nani” Mosquera 
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21 - 30.06 2016
Τόπος διεξαγωγής: Poems and Crimes Art Bar Βιβλιοπωλείο

Εγκαίνια της Έκθεσης: 21.06.2016 στις 19.00
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Κολομβίας στη Ρώμη -με δικαιοδοσία και στην Ελλάδα- 

και του Επίτιμου Προξενείου της Κολομβίας στην Αθήνα.


