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Η ΙΣΤΟΡΙΑ

17ο ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ

8-15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
Κεντρική Πλατεία Αγίας Νάπας

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη,
δώσ’ της κλότσο να γυρίσει παραμύθι να αρχινήσει!

Ταξιδεύοντας κάθε Οκτώβριο πίσω στον χρόνο
και με τον ψίθυρο στα χείλη...

Παραμύθι μύθι μύθι το κουκί και το ρεβίθι...

Με την παρέλαση στη Λεωφόρο Μακαρίου από τον κυκλικό κόμβο
στο Λιμανάκι Αγίας Νάπας θα περιπλανηθούμε στο Μεσαίωνα.

Η πραγματικότητα θα δέσει για 17η συνεχή χρονιά
με την Ιστορία και τους μύθους…

Οι ιππότες, οι ακροβάτες, οι δράκοι και οι μάγισσες, οι πριγκίπισσες 
και όλοι των παραμυθιών οι ήρωες... 
με ένα μαγικό ραβδί θα ξετυλίξουν 

την κόκκινη δεμένη κλωστή και το παραμύθι θα αρχινήσει…

Ο μεσαίωνας ζωντανεύει μέσα από ιστορίες, ήχους και θεατρικά δρώμενα!

Οι Δραστηριότητες του Μεσαιωνικού Φεστιβάλ Αγίας Νάπας άρχισαν το 2006 και είναι εμπνευσμένες 
θεματολογικά από την περίοδο του Μεσαίωνα, λειτουργώντας ως αφηγηματικές και περιγραφικές 
αναπαραστάσεις των εκδηλώσεων της καθημερινότητας και των γεγονότων της εποχής. Το ξεκίνημα του 
αποτέλεσε ένα τολμηρό βήμα στα πολιτιστικά δρώμενα της Αγίας Νάπας και λίγοι πίστεψαν τότε ότι θα διέγραφε 
αυτή τη πορεία. Όμως με την αγάπη, τη φροντίδα και τις άοκνες προσπάθειες από το Πολιτιστικό Τμήμα του 
Δήμου υπό την καθοδήγηση της λειτουργού κας Μαρίας Τοφινή Τσαντίλα που εργάστηκε χωρίς να φείδεται 
χρόνου και κόπων, έφτασε σήμερα, μετά από 16 χρόνια επιτυχημένης πορείας, να έχει αποκτήσει διεθνές 
κύρος, προσελκύoντας χιλιάδες περιηγητών, συμβάλλοντας μάλιστα στην επέκταση της τουριστικής περιόδου 
της Αγίας Νάπας. Έχει επίσης συνεργαστεί με άλλα Μεσαιωνικά Φεστιβάλ όπως το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ 
Ρόδου, της Μάλτας - Mendina και το Καρναβάλι της Βενετίας. Οι κύριες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν 
φέτος στην Εξέδρα της Κεντρικής Πλατείας Αγίας Νάπας. 

Το Φεστιβάλ έχει διάρκεια 8 μέρες που το καθιστά σαν ένα από τα μεγαλύτερα σε συνεχόμενη διάρκεια στην 
Κύπρο αλλά και ευρύτερα στην Ευρώπη. Περιλαμβάνει θέατρα δρόμου, θεατρικές και μουσικοχορευτικές 
παραστάσεις της εποχής με ομάδες από χώρες της Ευρώπης, όπως Ελλάδα, Ρωσία, Ιταλία, Ουκρανία, 
Ρουμανία, Σλοβακία, Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Ισπανία, Λευκορωσία, Τσεχία, Πολωνία και Κύπρος. Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης συμμετοχή σχολείων και ομάδων με ενδυμασίες ανάλογες με το θέμα «Οι 
δρόμοι των Σταυροφόρων» καθώς επίσης Μεσαιωνικά παζάρια με χειροποίητα προϊόντα της εποχής (π.χ. κρασί 
σε ξύλινα βαρέλια, Μεσαιωνικά εδέσματα κ.α.) και εκθέσεις από συλλογές όπλων, κεντημάτων και υφαντών 
στήνονται κατά μήκος του εξωτερικού διαδρόμου του μοναστηριού. Επιπλέον, Μεσαιωνικά εργαστήρια όπως 
π.χ. κεραμοποιείο. 

Συνεχίζοντας και φέτος τη δραστηριοποίηση του, το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ θα αποτελέσει και πάλι μια μεγάλη 
γιορτή με συμμετοχή εκατοντάδων καλλιτεχνών και χιλιάδων επισκεπτών που θα απολαύσουν ότι θαυμαστό θα 
παρουσιάσει. Οι άνθρωποι που το διαχειρίζονται αποτελούν την καλύτερη εγγύηση ότι το φεστιβάλ θα συνεχίσει 
να αποτελεί ένα από τα σημαντικά στολίδια, για το οποίο ο Δήμος Αγίας Νάπας μπορεί να περηφανεύεται.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ελληνικά:

Σελίδες 2-15 

PROGRAM
English: 

Pages 16-30
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ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ:

8-15/10/2022
19:30-20:00
“Μεσαιωνικά παραμύθια της Κύπρου” 
Η αφηγήτρια Γεωργία Φάττα και ο μουσικός Νίκος 
Νικολάου τα βάζουν με τα στοιχειά, τους ρηγάδες και 
τους σιδερόφραχτους ιππότες της μεσαιωνικής Κύπρου 
και τραγουδούν τα παθήματα και τα κατορθώματά τους. 

Επίσης κάθε βράδυ θα πραγματοποιείται παρέλαση 
συγκροτημάτων που θα αρχίζει στις 7:00 μ.μ. με όλες τις 
επιδείξεις των θεατρικών δρώμενων όπως Fire show, 
στολές εποχής, τυμπανιστές, ξυλοπόδαρους και πολλές 
άλλες παραμυθένιες εικόνες εποχής Μεσαίωνα.
Τα συγκροτήματα επίσης θα παρουσιάζουν κάθε βράδυ 
το δικό τους ξεχωριστό πρόγραμμα. 

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα λειτουργούν εκθέσεις 
με παραδοσιακές κατασκευές, χειροτεχνίες και εκθέματα 
εποχής. 

08/10/2022
Συναυλία Μανώλη Μητσιά «50 Χρόνια Χρυσάφι»   
Μια κιβωτός τραγούδια… μιας ζωής χρυσάφι,
μια σπουδαία διαδρομή σε μια μοναδική βραδιά! 

09/10/2022
Συναυλία «Μόνο για την αγάπη» 
Κούλης Θεοδώρου και Τασούλα Καλένου              
Ο έρωτας μέσα από τα τραγούδια των
Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου  Χατζιδάκι και Γιάννη Σπανού

11/10/2022
Μουσική παράσταση «Ο ήχος μιας πόλης»
με το Μουσικό Σχήμα «Μακρύδρομος»

12/10/2022
Συναυλία «Μικράς Ασίας Αντάμωμα»
100 Χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή
Βασιλική Χατζηαδάμου και Φίλιππος Κτενάς

15/10/2022
Συναυλία Κώστα Μακεδόνα «Αγάπης λόγια»      
Συμμετέχει στο τραγούδι: Έλενα Νεοφυτίδου 
Αναδρομή στο Ελληνικό τραγούδι με ένθετα
αφιερώματα στους:
Απ. Καλδάρα, Χρ. Νικολόπουλο, Μ. Χατζιδάκι,
Στ. Κραουνάκη και Μίκη Θεοδωράκη

• ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΙ ΙΠΠΟΤΕΣ με την άσπρη στολή με κόκκινο 
σταυρό, περήφανοι ιππεύουν και την παρέλαση καθοδηγούν  

• Παιδιά του ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΣΧΟΛΕIΟΥ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣOΚΚΟΣ»

• PAVANA, Ξυλοπόδαροι και καλλιτέχνες του 
Ολλανδικού θεάτρου δρόμου 

• LADIES BIRD, Ξυλοπόδαροι του Ιταλικού International 
Show Parade από Ολλανδία

• LADIES MOON, Ξυλοπόδαροι με τη μαγεία του 
φεγγαριού από Ιταλία

• PARADE BIG FLOWERS, από τη Βραζιλία με βάση
τη Γαλλία

• CARILLON ITINERANT PIANO, από Ιταλία

• Μπάντα Κρουστών BATUKINIO

• WONDER FOLK, Χορευτικό - Θεατρικό συγκρότημα
από τη Μόσχα 

• DWOREK POLSKI ENSEMBLE Χορευτές από Πολωνία

• VENICE MASK - LA BOTTEGA DEI SOGNI,
από την Ιταλία

• STORICI SBANDIERATORI DELLE CONTRADI DI CORI 
από την Ιταλία

• SBANDIERATORI DI FIVIZZANO (MASSA) TUSCANY, 
από την Ιταλία

• STEAM SHOW από τη Λευκορωσία 

• SPIRITUAL SEASONS GROUP από Ουκρανία
με τραγούδι

• Ομάδα MEDIEVAL DRAGONS με τους ακροβάτες
και τις φωτιές τους

• Ομάδα χορού EVOLUTION DANCE STUDIO

• Οι Πειρατές του BLACK PEARL

• Οι χορευτές με το ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΠΑΘΟΣ

• Σχολή Μπαλέτου FOUETTE από Κύπρο

• Χοροί της φωτιάς, σπαθασκίας, ξιφομαχίας στους 
ρυθμούς των τυμπάνων, ξυλοπόδαροι ακροβάτες, δράκοι 
και μάγισσες, μουσική και χορός εποχής… 

• Ιππότες και πριγκίπισσες με κομμώσεις περίτεχνα 
φτιαγμένες με παραμυθένιες στολές λουλουδιών!  

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

19:00 Παρέλαση επί της Λεωφόρου Μακαρίου από τον κυκλικό κόμβο στο Λιμανάκι Αγίας Νάπας

20:00 Τελετή έναρξης στην εξέδρα

20:05  Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Αγίας Νάπας κύριο Χρίστο Ζαννέττου και Χαιρετισμός από τον
 Έντιμο Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, κύριο Κυριάκο Κόκκινο 

20:15 Είσοδος Ομάδων Παρέλασης στην Κεντρική Πλατεία Αγίας Νάπας 

20:30 Συναυλία Μανώλη Μητσιά
 «50 Χρόνια Χρυσάφι»   

Μια κιβωτός τραγούδια… μιας ζωής χρυσάφι, μια σπουδαία διαδρομή σε μια μοναδική βραδιά! 
Ένα μαγευτικό μουσικό οδοιπορικό με στάσεις στους σημαντικότερους σταθμούς του Μανώλη Μητσιά, 
που αποτελούν ταυτόχρονα και πολλές από τις εμβληματικές στιγμές και εκφάνσεις
του σύγχρονου Ελληνικού τραγουδιού. Όπως τις ζωγράφισε ο ίδιος με το εκπληκτικό και μοναδικό ηχόχρωμά του.
 Ένα μελωδικό ταξίδι ενός τόσο απέριττου αλλά και τόσο ουσιαστικού καλλιτέχνη μέσα στη νύχτα, 
που τον γεμίζει μαγεία και φως για χάρη των συνοδοιπόρων του, για χάρη μας.

ΣΑΒΒΑΤΟ 08/10/2022
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ΚΥΡΙΑΚΗ 09/10/2022 ΔΕΥΤΕΡΑ 10/10/2022

19:00 Παρέλαση επί της Λεωφόρου Μακαρίου από τον κυκλικό κόμβο στο Λιμανάκι Αγίας Νάπας

20:30 Συναυλία «Μόνο για την αγάπη» 

 Κούλης Θεοδώρου και Τασούλα Καλένου

Ο έρωτας μέσα από τα τραγούδια των Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου  Χατζιδάκι και Γιάννη Σπανού. 
 Ένα μοναδικό αφιέρωμα στους τρεις αυτούς κορυφαίους συνθέτες που σημάδεψαν
με το έργο τους την ελληνική μουσική. Για την παράσταση αυτή έχουμε επιλέξει
μόνο τα ερωτικά τους τραγούδια, θέλοντας να αναδείξουμε αυτό το μεγάλο στοιχείο έμπνευσης.
Στην παράσταση θα τραγουδήσουν οι Κούλης Θεοδώρου και Τασούλα Καλένου,
με τη συνοδεία εξαμελούς ορχήστρας.                   

19:00 Παρέλαση επί της Λεωφόρου Μακαρίου από τον κυκλικό κόμβο στο Λιμανάκι Αγίας Νάπας

20:00 Παραμυθένιο, φαντασμαγορικό θέαμα σε εντυπωσιακές παραστάσεις στην εξέδρα της κεντρικής πλατείας,
με συμμετοχή των συγκροτημάτων με εικόνες της εποχής του Μεσαίωνα.            
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ΤΡΙΤΗ 11/10/2022 ΤΕΤΑΡΤΗ 12/10/2022

19:00 Παρέλαση επί της Λεωφόρου Μακαρίου από τον κυκλικό κόμβο στο Λιμανάκι Αγίας Νάπας

20:30 Μουσική παράσταση «Ο ήχος μιας πόλης»
 με το Μουσικό Σχήμα «Μακρύδρομος»
 αφιερωμένη στη μουσική/καλλιτεχνική σκηνή της Θεσσαλονίκης

Ερμηνεύουν: Δημήτρης Μεσημέρης, Κατερίνα Παράσχου, Ανδρέας Ελεσνίτσαλης,
Δημήτρης Σουρουλλάς και Πάρης Παράσχος. 

Οργανοπαίκτες: Γιώργος Δημητρίου (μπουζούκι), Κώστας Χαλλούμας (κοντραμπάσο), Γιώργος Χατζήπαπας (κλαρίνο), 
Μαρίνος Γεωργιάδης (κιθάρες), Γιώργος Ζένιος (τύμπανα).

19:00 Παρέλαση επί της Λεωφόρου Μακαρίου από τον κυκλικό κόμβο στο Λιμανάκι Αγίας Νάπας

20:30 Συναυλία «Μικράς Ασίας Αντάμωμα»
 100 Χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή
 Βασιλική Χατζηαδάμου και Φίλιππος Κτενάς

Ένα σεργιάνι στις μουσικές παραδόσεις της Κωνσταντινούπολης, της Ιωνίας και της Σμύρνης
και τα τραγούδια των στιχουργών και των συνθετών της ελληνικής ανατολής που επηρέασαν την εξέλιξη
της μουσικής πραγματικότητας στην Ελλάδα. Μια εξέλιξη που αποτέλεσε μια από τις βάσεις
του ρεμπέτικου και μεταγενέστερα του λαϊκού τραγουδιού.

Συμμετέχουν: Παύλος Μιχαηλίδης (βιολί), Παντελής Ιωνάς (λαούτο / μπουζούκι / κιθάρα), Ανδρέας Ιωάννου (κανονάκι), 
Μιχάλης Μέσσιος (μπάσο), Αλέξης Δρύτσας (πλήκτρα), Παντελής Θεοδούλου (τύμπανα / κρουστά), Σάββας Χρυσάνθου 
(μπουζούκι / μπαγλαμά). Κείμενα / Αφήγηση Πόλυς Κυριάκου
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ΠΕΜΠΤΗ 13/10/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/10/2022

19:00 Παρέλαση επί της Λεωφόρου Μακαρίου από τον κυκλικό κόμβο στο Λιμανάκι Αγίας Νάπας

20:00 Παραμυθένιο, φαντασμαγορικό θέαμα σε εντυπωσιακές παραστάσεις στην εξέδρα της κεντρικής πλατείας,
με συμμετοχή των συγκροτημάτων με εικόνες της εποχής του Μεσαίωνα            

19:00 Παρέλαση επί της Λεωφόρου Μακαρίου από τον κυκλικό κόμβο στο Λιμανάκι Αγίας Νάπας

20:00 Παραμυθένιο, φαντασμαγορικό θέαμα σε εντυπωσιακές παραστάσεις στην εξέδρα της κεντρικής πλατείας,
με συμμετοχή των συγκροτημάτων με εικόνες της εποχής του Μεσαίωνα            

19:00 Παρέλαση επί της Λεωφόρου Μακαρίου από τον κυκλικό κόμβο στο Λιμανάκι Αγίας Νάπας

20:30 Τελετή λήξης και κήρυξη 18ου Μεσαιωνικού Φεστιβάλ (07-14 Οκτωβρίου 2023)
 από τον Δήμαρχο Αγίας Νάπας κύριο Χρίστο Ζαννέττου 

20:45  Συναυλία Κώστα Μακεδόνα
 «Αγάπης λόγια»   

Συμμετέχει στο τραγούδι η Έλενα Νεοφυτίδου 

Ανθολογία με τραγούδια αγάπης, δημιουργίες μεγάλων συνθετών και στιχουργών
όπως οι Στ. Κραουνάκης, Λ. Νικολακοπούλου, Χρ. Νικολόπουλος, Λ. Παπαδόπουλος, Γ. Ζαμπέτας κλπ. 
Από τη συναυλία δεν θα λείψουν βέβαια και οι αγαπημένες προσωπικές επιτυχίες του ερμηνευτή,
όπως «Το ποδήλατο», «Μόνο μια φορά», «Μαργαριτάρια», «Τα πλοία της γραμμής» και άλλα.
Ανδρέας Γρηγορίου - μπουζούκι, Φρίξος Παναγιώτου - μπουζούκι, Αντώνης Πάφιος - κλαρίνο, Βαρβάρα Λουκά - βιολί, 
Αντώνης Πολυκάρπου - πιάνο, Δημήτρης Παπανικολάου - μπάσο, Κωνσταντίνος Πάουρος - τύμπανα.
Άδμητος Πιτσιλλίδης - κιθάρα / ενορχηστρώσεις / επιμέλεια

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/10/2022
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ

• «Τα Μεσαιωνικά βήματα του Γιώργου Κογιώνη»
"Οι Πούππες" & "Η Προίκα της γιαγιάς μου"
Το παιχνίδι κατά τη μεσαιωνική περίοδο ήταν απαγορευμένο. 
Όμως, η προγιαγιά μας έφτιαχνε κούκλες πάνινες, όπως 
ύφαινε και τα υφαντά της. Ας ξεδιπλώσουμε την προίκα 
της γιαγιάς μας με τα παραδοσιακά Μεσαιωνικά κροσέ και 
υφαντά.

• «Θησαυροί της Εποχής»
Ζώνες, περιλαίμια, τερλίκια, γιαρτάνια, περιδέραια, πόρπες 
και άλλα κομψοτεχνήματα, όπως φαρφουρένια πιρούνια, 
κουταλάκια και άλλα διακοσμητικά στοιχεία της εποχής, 
αναδεικνύουν τον πολιτισμό μιας άλλης παραμυθένιας 
εποχής. Οι γυναίκες έχουν στην κατοχή τους πλήρη σειρά 
κοσμημάτων για τα μαλλιά, τον λαιμό, τα αυτιά και τους 
καρπούς.

• Έκθεση Μεσαιωνικών Φορεμάτων   
της Ελένης Μανώλη
Η Ελένη Μανώλη, με περισσή αγάπη για την τέχνη της 
αλλά και την Αγία Νάπα, θα διαθέσει από φέτος όλη τη 
μαεστρία της στο ράψιμο και θα ταξιδέψει μαζί μας στον 
Μεσαίωνα, ετοιμάζοντας για τις πριγκίπισσες και νεράιδες 
της Αγιάνναπας όμορφα παραμυθένια φορέματα.

• Έκθεση Τέχνης από την Γκαλερί «Διαχρονική»
«Η Κύπρος του χθες και του σήμερα 1570-2018
μέσω της Τέχνης» 
Η ζωή και οι τοποθεσίες της Κύπρου που είδαν οι καλλιτέχνες 
της εποχής ζωντανεύουν στους πίνακες, στα χαρακτικά 
έργα τέχνης Κυπρίων και ξένων καλλιτεχνών. Κύρια θέματα 
είναι ο κόσμος, η παράδοση και τα τοπία της Κύπρου στο 
τότε και στο τώρα. Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφίες και 
διάφορες μορφές ζωγραφικής τέχνης.  

• Έκθεση Βενετσιάνικης Μάσκας και κοσμημάτων 
της Μαρίας Βερεσιέ
Η Μαρία Βερεσιέ σπούδασε σχέδιο και κατασκευή 
κοσμήματος στη Φλωρεντία, όπου παράλληλα 
παρακολούθησε μαθήματα κατασκευής μάσκας από 
«papier-mache». Όλες της οι δημιουργίες είναι ιδιαίτερες, 
πρωτότυπες και αποτελούν μοναδικά είδη χειροτεχνίας.

• Παραδοσιακός Σιδηρουργός (μαχαιροποιός) 
Φάνος Μαχάττος
Η τέχνη της παραδοσιακής σιδηρουργίας εκτελεί το από 
ειδικευμένους τεχνίτες και αποτελούσε αποκλειστικά 
χειροποίητη εργασία η οποία συνίσταται στη θέρμανση 
του μετάλλου και στην επεξεργασία του δημιουργώντας 
την μορφή του έργου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 
δημιουργούνται διάφορων τύπων εργαλεία όπως μαχαίρια, 

ξιφίδια και είδη οικιακής χρήσεως. Η τέχνη αυτή συνεχίζεται 
στη Κύπρο από ελάχιστους τεχνίτες οι όποιοι διατηρούν την 
παράδοση μέχρι σήμερα.

• Το Λουλούδι ως κόσμημα στον Μεσαίωνα
Κοσμήματα κατασκευασμένα με άνθη μας ταξιδεύουν στην 
παραμυθένια εποχή των νεράιδων. Η καλέντουλα, όμορφη 
και πολύτιμη, θαυματουργό στολίδι, μοιάζει με τη μαργαρίτα 
και το χρυσάνθεμο, σε χρωματισμούς κίτρινο ή πορτοκαλί. 
Την αποκαλούν με το λατινικό "Calendae" ή "Χρυσάφι της 
Παρθένου Μαρίας" ή κατιφέ. Την έκθεση παρουσιάζει η 
Gabriela Junosova από τη Σλοβακία.

• Η Τέχνη της Κεραμικής
Η τέχνη της κεραμικής για δοχεία εμφιάλωσης ή άλλων 
οικιακών χρήσεων κάνει την εμφάνισή της στην Κύπρο 
γύρω στον 13ο αιώνα μ.Χ. Τα Κυπριακά αγγεία είναι κομμάτι 
της Βυζαντινής παράδοσης ως τεχνική αλλά και ως στοιχείο 
διακόσμησης. Σταδιακά, η κεραμική τέχνη εμπλουτίστηκε με 
ντόπια στοιχεία αλλά και στοιχεία από τη Σταυροφορική και 
την Ιταλική τέχνη. Την έκθεση παρουσιάζει ο Τάκης Ασκώτης, 
καθώς επίσης την κεραμική τέχνης με παραδοσιακό τροχό. 

• Ομαδική  Έκθεση    
“Κύπρος: Το χτες και το σήμερα”   
Στα έργα μας ερευνούμε, αναζητούμε και αναδομούμε, με τα 
χρώματα της ψυχής και με αστείρευτο ρομαντικό ρεαλισμό 
την Κύπρο του χτες και του σήμερα, αντιστεκόμενοι μέσω 
της τέχνης σε όλα όσα συμβαίνουν σε μια  εποχή έντονης 
αξιακής κρίσης και έλλειψης αισθητικής ισορροπίας. 
Δημιουργούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο, σμιλευμένα 
με αισθητική καλλιέργεια, προσεγγίζοντας  την κυπριακή 
πραγματικότητα με τάσεις φυγής από κάθε ασχήμια  που 
μας πνίγει. Μας συγκινεί το Ωραίο, το Αγνό, το Αληθινό. Το 
τοπίο, το φως, ο άνθρωπος, τα λουλούδια, οι παραδόσεις, 
οι διαχρονικές μας αξίες όπως διασώθηκαν διά μέσω 
των αιώνων με το πείσμα ενός λαού που ξέρει να 

παλεύει κόντρα στους ανέμους. Προτάσσουμε τη δική μας 
καλλιτεχνική παιδεία μεταφέροντας στον καμβά αυθεντικά, 
γνήσια και αληθινά όσα βλέπουν τα μάτια της ψυχής μας 
για την “Κύπρο του χτες και του σήμερα” που πάντα έχουμε 
στην καρδιά μας.

Καθ’ όλη την εβδομάδα και τη διάρκεια
των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ, στον περίγυρο του 
Μεσαιωνικού Μοναστηριού προσφέρεται:
Κρασί, ξηροί καρποί και άλλα εδέσματα.
Λειτουργούν περίπτερα με εκθέσεις Μεσαιωνικών 
μασκών, κεραμικών, αγιογραφιών, Μεσαιωνικού οπλισμού 
και Κυπριακής Χειροτεχνίας.

Στο 17ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Αγίας Νάπας συμμετέχουν:

ΙΠΠΕΙΣ - ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΙ, ΜΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ 
ΙΠΠΟΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 
«ΑΝΤΩΝΗ ΤΣΟΚΚΟΥ»
Τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Νάπας «Αντώνης 
Τσόκκος» αναβιώνουν το Σταυροφορικό Βασίλειο της 
Μεσαιωνικής Κύπρου. Τα παιδιά της Αγίας Νάπας 
συναντιούνται με το παρελθόν και την ιστορία μας. Ιππότες, 
σταυροφόροι, πρίγκιπες και πριγκίπισσες, βασιλιάδες και 
βασίλισσες, πολεμιστές με αγνά συναισθήματα και αρετές, 
ζωντανεύουν σήμερα εδώ μπροστά σας. Αναβιώνοντας τη 
μεσαιωνική μας ιστορία και παράδοση, τα παιδιά θέλουν 
να μεταδώσουν σε όλους μας το μήνυμα ότι μπορούμε να 
επαναφέρουμε όλες εκείνες τις αρετές της εποχής αυτής, 
που στις μέρες μας τείνουν να εκλείψουν. Ως σύγχρονοι 
ιππότες της Ενωμένης Ευρώπης, ονειρεύονται έναν 
καλύτερο κόσμο. Έναν κόσμο γεμάτο αγάπη, δικαιοσύνη και 
ανιδιοτέλεια. Έναν κόσμο στον οποίο η πίστη στην πατρίδα 
και στον Θεό, η προστασία των αδυνάτων και ο σεβασμός 
στη διαφορετικότητα, αποτελεί σχήμα λόγου αλλά μια 
πραγματικότητα.

ΘΕΑΤΡΟ ΔΡΟΜΟΥ TEATRO PAVANA
- ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Το Teatro Pavana ιδρύθηκε το 1993 στη Βενετία ως ένα 
μικρό επαγγελματικό θέατρο δρόμου. Με το πέρασμα 
του χρόνου, το Teatro Pavana έχει εξελιχθεί σε μεγάλο 

και περιζήτητο θίασο. Το σύνολο εξελίσσεται συνεχώς 
και παρουσιάζει νέες δράσεις σε τακτική βάση. Το Teatro 
Pavana, που έχει την έδρα του στο Άμστερνταμ, αξιοποιεί 
έμπειρους καλλιτέχνες διαφορετικών εθνικοτήτων και 
κουλτούρας. Παρακολουθώντας τις θαυμάσιες δράσεις 
τους, βλέπει κανείς ένα εντυπωσιακό κράμα της τέχνης, 
του θεάτρου, της μουσικής και του χορού: ξυλοπόδαροι, 
ακροβάτες, μουσικοί και χορευτές, παρουσιάζουν 
υπέροχες και φανταστικές δημιουργίες. Με τα εντυπωσιακά 
κοστούμια τους αιχμαλωτίζουν το κοινό στον μαγικό τους 
κόσμο. Οι θεατές όλων των ηλικιών θα εκπλαγούν από τις 
εντυπωσιακές εμφανίσεις του Teatro Pavana.

LADIES BIRD - ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Οι Ladies Birds είναι υπέροχες μισές θεές της ελληνικής 
μυθολογίας, προικισμένες με μεγάλη δύναμη. Τα 
μεγαλοπρεπή φτερά τους θα τους βοηθήσουν να περάσουν 
το κατώφλι ανάμεσα στον κόσμο των θεών και τη Γη, 
φέρνοντας χαρά και γαλήνη με την όμορφη εμφάνιση και τις 
χαριτωμένες κινήσεις τους, συνοδεία μουσικής.

LADIES MOON - ΙΤΑΛΙΑ
Παρέλαση με ξυλοπόδαρους με φωτεινά κοστούμια και 
γιγάντια μπαλόνια που παραπέμπουν σε όλη τη μαγεία του 
φεγγαριού και τη φωτεινότητά του. Συνοδευόμενο από 
απαλή και υποβλητική μουσική, το Ladies Moon θα φωτίσει 
τους δρόμους της πόλης και τα μάτια μικρών και μεγάλων.
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PARADE BIG FLOWERS 
- ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ
Γιγαντιαία πολύχρωμα λουλούδια, φωτισμένα τη νύχτα 
με λαμπερά φώτα led, χορεύουν στο ρυθμό της Samba 
φέρνοντας όλη την ενέργεια και τη ζωντάνια του βραζιλιάνικου 
καρναβαλιού. Μια διαδραστική και σαγηνευτική παράσταση 
που θα δημιουργήσει μια χαρούμενη και πολύχρωμη 
ατμόσφαιρα τριγύρω, ανοίγοντας την πόρτα στη διασκέδαση 
και το φως.

CARILLON ITINERANT PIANO - ΙΤΑΛΙΑ
Πρόκειται για το μοναδικό πλανόδιο πιάνο στον κόσμο με 
μια αληθινή χορεύτρια στην κορυφή, εμπνευσμένη από τις 
ρομαντικές ατμόσφαιρες της Βενετίας. Αυτή η θαυμάσια 
παράσταση παρουσιάστηκε στη Γαλλία, τη Γερμανία, τις 
Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και την Ταϊλάνδη με μεγάλη 
επιτυχία και περισσότερες από 40 εκατομμύρια προβολές 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΟΜΑΔΑ ΚΡΟΥΣΤΩΝ BATUKINIO - ΚΥΠΡΟΣ
Η ομάδα κρουστών BATUKINIO ιδρύθηκε πριν από 10 χρόνια 
από τον βιρτουόζο μουσικό κρουστών Ρόδο Παναγιώτου. 
Είναι η 9η συμμετοχή της ομάδας στο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ 
Αγίας Νάπας. Η ομάδα κρουστών BATUKINIO είναι 
περιζήτητη για συμμετοχή σε πολλές εκδηλώσεις εντός και 
εκτός Κύπρου.

WONDER FOLK - ΡΩΣΙΑ
Η Μεσαιωνική ρωσική ομάδα κοριτσιών IDISI, μέσα από 
τη δουλειά της, ενώνει τη μεσαιωνική μουσική παράδοση 
και παρουσιάζει ένα μαγικό εξωπραγματικό φανταστικό 
θέαμα. Η ομάδα ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και, μέσα από το 
πρίσμα κάθε είδους τέχνης, εξερευνάει την ιστορία και τον 
άνθρωπο.

DWOREK POLSKI ENSEMBLE - ΠΟΛΩΝΙΑ
Το Dworek Polski Ensemble εμπνέει τη νεολαία να 
ακολουθήσει την τέχνη του Polish Manor House και ειδικά 
την κουλτούρα των Polish Nobility, καλλιεργώντας τη νεολαία 
με την υπερηφάνεια για την πολωνική κληρονομιά. Οι χοροί 
προέρχονται από διαφορετικές εποχές και ξεκινούν από τον 
Μεσαίωνα. Η νεολαία διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις 
στην πόλη Chojnice που πραγματοποιούνται στις Εθνικές 
μας εορτές. Από το 2013 που ιδρύθηκε, καθιερώθηκε με 
συμμετοχές σε μεγάλες παραστάσεις παγκοσμίως, για τη 
διατήρηση της πολωνικής κληρονομιάς μέσω της μουσικής, 
του χορού και των κοστουμιών.

VENICE MASK, LA BOTTEGA DEI SOGNI
- ΙΤΑΛΙΑ
Η ομάδα «La Bottega Dei Mascareri» αποτελείται από 
30 άτομα που παρουσιάζουν μια ποικιλία κοστουμιών 
στο Βενετσιάνικο Καρναβάλι για 30 και πλέον χρόνια. Στο 
χρονικό αυτό διάστημα έχουν αποσπάσει πολλά βραβεία για 
τα καλύτερα κοστούμια. Οι φωτογραφίες τους διατίθενται 
στο εμπόριο ανά τον κόσμο σε κάρτες, αφίσες, βιβλία, 
ημερολόγια, βίντεο, gadget κλπ. Από το 1994, οι σχεδιαστές 
και οι αποκλειστικοί κατασκευαστές των κοστουμιών, 

DeboraNania και Roberto Pegoraro, έχουν συλλάβει την 
ιδέα της οργάνωσης παρέλασης - επίδειξης με την ονομασία 
“Reves”, η οποία συνδυάζει χορό και μίμηση. Κατά τη 
διάρκεια της παράστασης, οι μασκοφόροι παρουσιάζουν 
πάνω από 120 κοστούμια ποικίλων και καταπληκτικών 
χρωμάτων και υλικών, με τη βοήθεια συναρπαστικών 
χορογραφιών συνοδεία αναγεννησιακής μουσικής, 
Βενετσιάνικης μουσικής του 18ου αιώνα και σύγχρονης 
μουσικής. Η ομάδα καλείται συχνά να εκπροσωπήσει 
το Καρναβάλι της Βενετίας σε πολιτιστικά και τουριστικά 
φεστιβάλ, σε πάρτι και βραδινές γιορτές. 

STORICI SBANDIERATORI DELLE
CONTRADE DI CORI - ΙΤΑΛΙΑ
Το “Historic Flag Throwers of Cori contrade” ιδρύθηκε 
τον Σεπτέμβριο του 1976, χάρη στην αποφασιστικότητα και 
τη θέληση των νέων να διαδώσουν το αρχαίο παιχνίδι της 
σημαίας. Η ομάδα συνεχίζει την παράδοση των τοπικών 
φεστιβάλ, τα οποία χρονολογούνται από τον 16ο αιώνα και 
συνδέονται με τις πλούσιες σε χρώματα παραδόσεις και τη 
λαογραφία. Οι “Historic Flag Throwers of Cori contrade” 
αναπαριστούν μέσω της σημαίας και αναπτύσσουν το 
πολιτιστικό μήνυμα του αρχαίου “Gens Corana”. Με τα 
υπέροχα αναγεννησιακά κοστούμια, τους ήχους και 
τα αξιοθαύμαστα και φανταστικά παιχνίδια που μόνο 
η Sbandieratori μπορεί να παρουσιάσει, η παράσταση 
γίνεται μια εκπληκτική επίδειξη χρώματος, δύναμης και 
δεξιοτεχνίας, ιδιαίτερα εντυπωσιακή και θεαματική.

SBANDIERATORI DI FIVIZZANO (MASSA) 
TUSCANY- ΙΤΑΛΙΑ 
Από την ίδρυση του μέχρι σήμερα, το ιστορικό γκρουπ υπήρξε 
πρωταγωνιστής σε περισσότερες από 1800 αναγνωρισμένες 
εκδηλώσεις στην Ιταλία και σε όλο τον κόσμο. Η ναυαρχίδα 
της παράστασης είναι αναμφίβολα οι ασκήσεις με 
φωσφορίζουσες σημαίες, κάτι που ελάχιστες ομάδες στην 
Ιταλία μπορούν να εκτελέσουν. Μια άλλη ιδιαιτερότητα είναι 
το σύνολο ανάμεσα σε σημαιοφόρους και κυρίες που μαζί 
αναδημιουργούν μια φανταστική ατμόσφαιρα σε συνδυασμό 
χρωμάτων, ήχων και χορών.

STEAM SHOW - ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
Μια επαγγελματική ομάδα που στόχος της είναι η κάθε 
παράσταση να μένει αξέχαστη. Με επιδείξεις φωτιάς, 
ξυλοπόδαρους, πυροτεχνήματα και πολλά άλλα, θα 
μαγευτείτε!

SPIRITUAL SEASONS GROUP - ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Το SPIRITUAL SEASONS είναι ένα Μεσαιωνικό Σελτικό, 
λαϊκό συγκρότημα από το Kharkov της Ουκρανίας. Η 
μπάντα δημιουργήθηκε το 1994. Από το 2004 άρχισε 
να συμμετέχει σε συναυλίες. Οι περισσότερες από τις 
συνθέσεις είναι σκανδιναβικές με μεσαιωνικές μελωδίες. 
Η μπάντα πραγματοποιεί εμφανίσεις σε ευρωπαϊκές 
χώρες και παίρνει μέρος κυρίως σε ιστορικά φεστιβάλ. 
Οι εμφανίσεις του συγκροτήματος συνοδεύονται από 
παραδοσιακούς χορούς και μικρά σε διάρκεια μαθήματα 
χορών. Victor Smirnov - φωνητικά, κιθάρα, μπουζούκι, 

άρπα. Anton Smirnov - κασσίτερος - σφυρίχτρα, φλάουτο, 
γκάιντα. Mikhail Papush - μπάγκο, κιθάρα, τύμπανα, 
φωνητικά, μπουζούκι. Μαρία Boguslavskaya - βιολί, 
φωνητικά. Alexander Kovalevsky - μπάσο, φωνητικά. 
Alexander Movchan - ακορντεόν, φωνητικά. Lidia 
Smirnova - Ιρλανδικοί και παραδοσιακοί χοροί.

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΙ ΔΡΑΚΟΙ - ΚΥΠΡΟΣ
Μια ομάδα από επαγγελματίες χορευτές και ακροβάτες 
της σχολής χορού “ΡΥΘΜΟΣ” που εδρεύει στο Παραλίμνι. 
Στο ενεργητικό τους έχουν πολλές παραστάσεις τόσο στην 
Κύπρο, όσο και σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Τα 
τελευταία χρόνια συμμετέχουν ανελλιπώς στο Μεσαιωνικό 
Φεστιβάλ Αγίας Νάπας και στο Διεθνές Φεστιβάλ Αγίας 
Νάπας κάθε Σεπτέμβριο.

EVOLUTION DANCE STUDIO - ΚΥΠΡΟΣ
Το Evolution Dance Studio άνοιξε τις πόρτες του για πρώτη 
φορά τον Οκτώβριο του 2020. Διδάσκουμε μαθήματα με τη 
μέθοδο χορού ISTD, μια παγκόσμια αναγνωρισμένη εξεταστική 
επιτροπή που προσφέρει βαθμούς UCAS και εγκεκριμένα 
προσόντα Ofqual. Προσφέρουμε μαθήματα Σύγχρονου, Τζαζ, 
Street, Stretch, Γιόγκα και Ενηλίκων. Επίσης διδάσκονται 
συναρπαστικά μαθήματα Aerial Hoop! Η διευθύντρια και 
ιδιοκτήτρια Laura είναι πλήρως καταρτισμένη δασκάλα 
χορού ISTD. Είναι διπλωματούχος εκπαιδεύτρια στο σύλλογο 
εκπαίδευσης Spin City Aerial και έχει πλούσια επαγγελματική 
σκηνική εμπειρία σε πολλές μορφές χορού. Οι μαθητές μας 
έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε παραστάσεις και 
φεστιβάλ, ενώ παράλληλα εκπαιδεύονται για εξετάσεις χορού. 
Στο Evolution πιστεύουμε ότι η επιτυχία των μαθητών μας 
έγκειται στην καλή ποιότητα εκπαίδευσης και στη φιλόξενη 
ατμόσφαιρα για όλες τις ηλικίες. Το όνομα της παράστασης μας 
για το φετινό φεστιβάλ είναι: «Ταξίδι στο ξεχασμένο Βασίλειο». 

ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ PASSION DANCE
“ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΠΑΘΟΣ” - ΚΥΠΡΟΣ
Στα Μεσαιωνικά γλέντια πρωταρχικό ρόλο είχε ο χορός. Το δικό 
μας πάθος για χορό εξελίχθηκε σε αυτοκρατορία και σήμερα 

η σχολή χορού PASSION δίνει δυναμικά το παρόν της με 
βασιλιάδες και πριγκίπισσες, πανέτοιμους να σας παρασύρουν 
στα Μεσαιωνικά μονοπάτια του χορού και της διασκέδασης 
με πάθος. Όλοι μαζί με τη βασίλισσα τους, μας οδηγούν σε ένα 
αξέχαστο ταξίδι στο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Αγίας Νάπας.

ΣΧΟΛΗ ΜΠΑΛΕΤΟΥ FOUETTE - ΚΥΠΡΟΣ
Ιδρύθηκε το 2008 από την κ. Νάντια Πάντζη, εδρεύει στην 
Λάρνακα και στο Παραλίμνι. Η σχολή κατάφερε να κερδίσει 
το Grand Prix, την 2η, και τέταρτη θέση στον Παγκύπριο 
διαγωνισμό μπαλέτου στην κατηγορία μπαλέτου και 1η και 
2η θέση στην κατηγορία σύγχρονου χορού. Παράλληλα 
κατέκτησε και πρώτη θέση στο Διεθνή διαγωνισμό 
Μπαλέτου στη Βουλγαρία. Η σχολή θα παρουσιάσει τον 
«Χορό στον Μεσαίωνα» αφού ο χορός πάντα ήταν μέρος της 
ανθρωπότητας. Από την αρχή της ιστορίας ο άνθρωπος είχε 
τις τέχνες πλάι του και η εξέλιξη τους πάντα ήταν παράλληλη.

Η Νεράιδα του Γιαλού της Αγίας Νάπας,
η νεράιδα της Αυγής, η πιο όμορφη της Γης...

με ένα χαμόγελο κλείνει τα φτερά της...
γέρνει το κεφάλι στου φεγγαριού την αφή 

και ο ύπνος την ταξιδεύει σε χώρες μαγικές
για να βρεθεί εδώ ξανά, 
με παραμύθια ονειρικά,

στο 18ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Αγίας Νάπας, 
07-14 Οκτωβρίου 2023.
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HISTORY
The Medieval Festival was first celebrated in Ayia Napa in 2006. It has since become an annual 
festival and is celebrated with a series of events and activities aiming to explore and learn more 
about the medieval ages. Its start was a bold step in the cultural life of Ayia Napa and few people 
believed then that the Festival would become so successful. However, with the love, care and 
tireless efforts of the Cultural Department of the Municipality, under the guidance of Mrs. Maria 
Tofini Tsantila who has worked without sparing time and effort, today, after 16 years of success, 
the festival has gained international prestige, attracting thousands of visitors, and it contributes 
to the extension of the tourist season of Ayia Napa. The Ayia Napa Medieval Festival has become 
internationally well-known and fulfils all the criteria for cooperation with other festivals of its 
kind. There has been collaboration with other medieval festivals such as the Medieval Festival of 
Rhodes, Malta-Mendina and Venice Carnival. Its main events take place on Stage in Ayia Napa’s 
Central Square. 

The festival has a duration of 8 days which makes it one of the biggest in a continuous event in 
Cyprus and Europe. The activities of Ayia Napa Medieval Festival are inspired by the Medieval 
period, representing the everyday life and events of these times, including: Street theatre, 
Theatrical play with the Medieval Monastery as a natural setting, Concerts and dance shows, 
performed by groups from European countries such as Greece, Russia, Italy, Ukraine, Romania, 
Slovakia, Germany, Holland, France, Spain Belarus, Czech Republic, Poland and Cyprus. The 
event called “The streets of Crusaders” includes schools and a number of teams which participate 
dressed in medieval costumes. There is a Medieval market with products for sale such as wine 
(in wooden barrels), medieval dishes, etc. There are exhibitions of collections of weapons, 
embroidery, weavers, Medieval workshops such as pottery making, basketry etc. which are set 
along the outer corridor of the monastery. As every year, the Medieval Festival will once again 
be great, with the participation of hundreds of artists and thousands of visitors who will enjoy the 
wonderful shows and events. The people behind the event are the best guarantee that the festival 
will continue to be one of the most important ornaments for which the Municipality of Ayia Napa 
can be proud of.

AYIA NAPA 17th MEDIEVAL
FESTIVAL

OCTOBER 8-15, 2022
Ayia Napa Central Square
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8-15/10/2022
19:30-20:00
“The Medieval is brought to life through stories
and songs” 

The Medieval is brought to life through stories and 
songs... “They were loved for everything they were 
deprived of” Creatures that made a difference in the 
Dark Ages. The narrator Georgia Fatta tells us stories 
about women who were a symbol of power in the Dark 
Ages. She will be accompanied by music played by 
Nicos Nicolaou.

Also every night there will be a parade of groups
that will start at 7:00 p.m. with all the demonstrations
of theatrical events such as Fire show, period costumes, 
percussionists, stilt walkers and many other fairytale 
images of the Middle Ages. Every night the group
will also present their own special program. 

During the festival there will be exhibitions with 
traditional constructions, handicrafts and period 
exhibits..

08/10/2022
Concert Manolis Mitsias “50 Years of Gold”
An ark full of songs… a lifetime’s work of gold, 
a great journey on a unique evening 

09/10/2022
Concert «Only for Love» 
Koullis Theodorou and Tasoula Kallenou 
Love as described through the songs
of Mikis Theodorakis, Manos Hatjidakis
and Giannis Spanos

11/10/2022
Concert “The unique sound of a city”
A reference to the music scene of Thessalonik
with the “Makrydromos” music ensemble

12/10/2022
Concert “Asia Minor music gathering”
100 years since the Asia Minor Catastrophe 
Vasiliki Hadjiadamou and Filippos Ktenas

15/10/2022
Concert Kostas Macedonas “Words of love”
A musical anthology with love songs which are 
creations of important Greek composers and lyricists.

• HORSEMEN - CRUSADERS

• Students from “ANTONIS TSOKKOS”,
AYIA NAPA PRIMARY SCHOOL 

• Stilt walkers and artists of the Dutch street theatre 
group PAVANA 

• LADIES BIRD, Stilt walkers and artists
from Netherlands 

• LADIES MOON, a parade on stilts with
luminous costumes

• PARADE BIG FLOWERS, from Brazil, based in France

• CARILLON ITINERANT PIANO, from Italy

• Show Parade by the Percussion group BATUKINIO

• WONDER FOLK, Dance - Theater group from Moscow

• DWOREK POLSKI ENSEMBLE, dancers from Poland

• ENICE MASK - LA BOTTEGA DEI SOGNI,
Italian band with medieval masks

• STORICI SBANDIERATORI DELLE CONTRALE DI CORI, 
from Italy 

• SBANDIERATORI DI FIVIZZANO (MASSA) TUSCANY, 
from Italy

• STEAM SHOW from Belarus

• SPIRITUAL SEASONS GROUP from Ukraine,
dancing and singing

• MEDIEVAL DRAGONS team with fire acrobatics

• Dance Group EVOLUTION DANCE STUDIO

• Pirates of the BLACK PEARL

• Dancers of MEDIEVAL PASSION

• Dance Group OUETTE BALLET SCHOOL from Cyprus

• Fire dances, swordplay, sword fighting in the rhythms 
of the drums, stilt acrobats, dragons and witches,
period music and dancing…

• Knights and princesses with elaborate hairstyles
and in fairytale flower outfits.

PERFORMANCES: GROUPS

EVERY NIGHT

19:00 Parade along Makariou Avenue from the Limanaki (harbour) of Ayia Napa

20:00 Opening ceremony

20:05  Welcome greeting by the Mayor of Ayia Napa, Mr Christos Zannettou
 and Deputy Ministry of Research, Innovation and Digital Policy, Mr Kyriacos Kokkinos

 20:15 Parade ensembles’ entrance at the central square

20:30 Concert Manolis Mitsias
 “50 Years of Gold”

An ark full of songs… a lifetime’s work of gold, a great journey on a unique evening! This enchanting musical journey 
will take us to the major milestones of Manolis Mitsias’ career. These numerous milestones are some of the most iconic 
moments and expressions of the modern Greek song as they were created by the great singer himself with the amazing 
and unique timbre of his voice. This simple yet so substantial artist will take us on a melodic trip through the night that 
fills him with magic and light for the sake of his fellow travelers, for our sake.

Saturday 08/10/2022

EVERY NIGHT
 IN THE PARADE AND IN THE PROGRAM
THE FOLLOWING GROUPS PARTICIPATE
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Sunday 09/10/2021 Monday 11/10/2021Sunday 09/10/2022 Monday 10/10/2022

19:00 Parade along Makariou Avenue from the Limanaki (harbour) of Ayia Napa

20:30 Concert «Only for Love» 

 Koullis Theodorou and Tasoula Kallenou            

Love as described through the songs of Mikis Theodorakis, Manos Hatjidakis and Giannis Spanos.
A dedicated concert featuring the work of these pioneering Greek composers. 
A performance reflection of LOVE as seen by the inspiring works of Theodorakis, 
Hatjidakis and Spanos. Key performers include Koullis Theodorou,
featuring Tasoula Kallenou and a six piece band.
                 

19:00 Parade along Makariou Avenue from the Limanaki (harbour) of Ayia Napa

20:00 Impressive performances providing a fairy-tale spectacle on the central square platform where groups   
 participate with images from the Middle Ages. 
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Tuesday 11/10/2022 Wednesday 12/10/2022

19:00 Parade along Makariou Avenue from the Limanaki (harbour) of Ayia Napa

20:30 Concert “The unique sound of a city”
 A reference to the music scene of Thessaloniki with the “Makrydromos” music ensemble.

A city that became a voice, embracing and nurturing generations of artists of all kinds of arts. Poetry, literature, 
music and performing arts in general.  The musical performance “The sound of a city” has as its main objective
to highlight the multifaceted cultural life and heritage of the city in a journey through time that presents
its route and evolution from the 20th to the 21st century.

The artists: Demetris Mesimeris - vocals, Katerina Paraschou - vocals, Andreas Elesnitsalis - vocals, 
Demetris Souroullas - vocals, Paris Paraschos - vocals, George Demetriou - bouzouki, 
Costas Halloumas - bass, Marinos Georgiades - classical and electric guitars, George Zenios - drums.

19:00 Parade along Makariou Avenue from the Limanaki (harbour) of Ayia Napa

20:30 Concert “Asia Minor music gathering”
 100 years since the Asia Minor Catastrophe 
 Vasiliki Hadjiadamou and Filippos Ktenas

A music journey through Constantinople, Ionia and Smyrna. A selection of songs, that lyricists and composers 
transferred, along with the one and a half million of refugees, to the mainland of Greece.
Tradition that bridged the Asia Minor musical characteristics with the rebetiko tradition, transplanted
into the interwar era’s discography and influenced the development of music reality in Greece. 

Participants: Pavlos Michaelides (violin), Pantelis Ionas (lute / bouzouki / guitar), Andreas Ioannou (qanun),
Michael Messios (bass), Alexis Dritsas (piano), Pantelis Theodoulou (percussions),
Savvas Chrysanthou (bouzouki / baglama), Narration: Polys Kyriakou
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Thursday 13/10/2022

Friday 14/10/2022

19:00 Parade along Makariou Avenue from the Limanaki (harbour) of Ayia Napa

20:00 Impressive performances providing a fairy-tale spectacle on the central square platform where groups   
 participate with images from the Middle Ages. 

19:00 Parade along Makariou Avenue from the Limanaki (harbour) of Ayia Napa

20:00 Impressive performances providing a fairy-tale spectacle on the central square platform where groups   
 participate with images from the Middle Ages.       

19:00 Parade along Makariou Avenue from the Limanaki (harbour) of Ayia Napa

20:30 Closing ceremony and declaration of the 18th Medieval Festival 
 (7th-14th October 2023) by the Mayor of Ayia Napa, Mr Christos Zannettou

20:45  Concert Kostas Macedonas
 “Words of love”   

Participating: Elena Neofytidou 
A musical anthology with love songs which are creations of important Greek composers and lyricists.
The repertoire includes also the artist’s most well known hits.
Accompanied by: Andreas Gregoriou - bouzouki, Frixos Panayiotou - bouzouki, Antonis Pafios - clarinet,
Barbara Lucas - violin, Antonis Polycarpou - piano, Demetris Papanicolaou - bass, Constantinos Paouros - drums 
Admitos Pitsillides: Guitar / arrangements / directing

Saturday 15/10/2022
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• “George Koyioni’s Medieval footsteps”
“Play dolls” & “My grandmother’s dowry”
During the medieval period, games were forbidden. 
However, our great grandmothers made dolls using 
cloth just like they wove their clothes. Let’s unfold our 
grandmothers’ dowry, a collection of crochet and hand-
woven fabrics. 

• “Medieval Treasures”
Belts, collars, bracelets, earrings, necklaces, brooches and 
other masterpieces, such as porcelain forks, spoons and 
other decorative items of the time, highlight the culture of 
a past magical era. A wide range exhibit of hair, neck, ear 
and wrist jewellery.

• Eleni Manoli’s Medieval Dresses Exhibition
Eleni Manoli’s love for art as well as Ayia Napa will be 
shown through her sewing which will transport us to the 
Middle Ages.¬e princesses and fairies of Ayia Napa will 
be wearing beautiful fairy tale dresses specially made for 
Ayia Napa’s 14th Medieval Festival.

• Art Exhibition by “Diachroniki” Gallery
“Cyprus of Yesterday and Today 1570-2018 through Art”.
Cypriot life and places as seen by artists of the time come 
alive through paintings, and engravings by Cypriots and 
foreign artists. The main themes depicted are the world, 
tradition and landscapes of Cyprus then and now. The 
exhibition includes photographs and various art forms.

• Exhibition of Venetian Masks and jewellery 
by Maria Veresie
Maria Veresie studied the design of jewellery in Florence, 
Italy where she also learned the art of making masks 
using “papier-mache”. All her creations are hand-made 
and can be identified by their elegance and originality.

• Traditional Blacksmith Phanos Machattos
The art of traditional blacksmithing was performed by 
skilled craftsmen. Iron was exclusively handcrafted 
and its method consisted of heating the metal and 
processing it to create the shape of each item. Various 
types of tools such as knives, swords and household 
items are created. The art of traditional blacksmithing is 
continued in Cyprus by very few craftsmen who maintain 
the tradition to this day.

• Flowers - The medieval jewel 
Jewellery made of flowers take us on a journey to a magical 
era of fairies. Among the many flowers is Calendula, 
also known as Calendae or “Gold of the Virgin Mary”, a 
beautiful and valuable flower. Sometimes called marigold, 
it looks like a daisy or chrysanthemum in yellow or orange 
colours and is always used for spectacular decorations. 
Presentation by Gabriela Junosova from Slovakia.

• Ceramic Art
Ceramic containers for bottling and other domestic uses 
first appeared in Cyprus during the 13th century. Cypriot 
containers are part of the Byzantine tradition both in terms 
of the technique used and their decoration, since most of 
them are engraved. Ceramic art was gradually enriched 
with local elements, as well as Crusader and Italian art 
from the west. Presentation by Takis Askotis.

EXHIBITIONS

Participants in Ayia Napa’s 17th Medieval Festival:

• Group Exhibition "Cyprus: Past and Present"
In our art works we Research, Search and Reconstruct the 
Cyprus Reality on the canvas, with the colors of our soul 
and with inexhaustible Romantic Realism for "Cyprus: 
Past and Present". We resist through art to all that provoke 
us at a time of intense value crisis and lack of aesthetic 
balance. We want to create pieces of art that stand the 
test of time. Chiseled with aesthetic cultivation. Painted 
with patience and love for the object. We approach the 
reality with tendencies to escape from the ugliness of a 
prosaic everyday life that chokes us. We are touched 
by the beautiful, the pure, the true. The landscape, the 
light, people and flowers. Traditions and timeless values 
rescued through centuries, by the stubbornness of people 

who know how to fight against the winds. Painting is for 
us an urgent internal need to prioritize our own artistic 
education, transferring to the canvas authentically, 
genuine and true what the eyes of our souls see for our 
beloved "Cyprus: Past and Present". 

Throughout the week and during the festival celebrations, 
the following will be available in the Medieval monastery’s 
courtyard:

Wine, nuts and other delicacies will be offered to visitors.

There will be various stands with displays of medieval 
masks, ceramics, icons and medieval arms and 
craftsmanship in the specially designed area outside the 
Ayia Napa Medieval Monastery.

HORSEMEN - CRUSADERS,
ACCOMPANIED BY KNIGHTS
AND PRINCESSES,
PUPILS FROM AYIA NAPA
PRIMARY SCHOOL 
The pupils of the Elementary School of Ayia Napa - Adonis 
Tsokkos will revive the Crusade of Medieval Cyprus once 
again. Our children, who are tomorrow’s citizens of Ayia 
Napa and the future of our Municipality, will meet with 
our past and history. All visitors will be transported 
to the fairytale world of medieval times with knights, 
crusaders, princes and princesses, kings and queens, 
warriors with pure feelings and virtues. Our school will 
participate in the Festival and revive the medieval history 
and tradition that left its mark in our cultural heritage, 
sending the message that we can all restore the virtues 
of medieval times that tend to disappear in our days. 
They dream of a better world dressed up as modern 
knights and princesses of a United Europe. A world full 
of love, justice and selflessness. A world in which having 
faith in God, our Homeland, in the protection of the weak 
and respect for diversity are not superficial values but 
real virtues.

STREET THEATRE GROUP PAVANA 
 - THE NETHERLANDS
The Pavana Theatre Group was founded in 1993 in Venice 
as a small, professional street theatre group. With time, 
Teatro Pavana has developed into a large and much 
sought after troop. The group is constantly developing and 
presents new acts on a regular basis. Teatro Pavana is 
now based in Amsterdam and is made up of experienced 
artists of different nationalities and cultures. Watching 
their shows, you will see the unification of many different 
theatrical branches - stilt walkers, acrobats, musicians 
and dancers bring these amazing performances to life. 
Their impressive costumes capture the attention of the 
audience and transport them to a magical, fantasy world. 
Audiences of all ages will be impressed by Teatro Pavana.

LADIES BIRD - THE NETHERLANDS
The Ladies Birds are wonderful half goddesses of Greek 
mythology, endowed with great strength. Their majestic 
wings will help them to cross the threshold between the 
world of gods and the Earth bringing joy and serenity 
with their beautiful appearance and graceful movements, 
accompanied by music. 



17o ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣAYIA NAPA 17TH MEDIEVAL FESTIVAL28 29

LADIES MOON - ITALY
Ladies Moon is a parade on stilts with luminous costumes 
and giant balloons that evoke all the magic of the moon 
and its brightness. Accompanied by soft and evocative 
music, the Ladies moon will illuminate the streets of the 
city and the eyes of young and old.

PARADE BIG FLOWERS
 - BRAZIL BASED IN FRANCE
Giant colorful flowers, illuminated at night with bright 
led lights, dance at the rhythm of Samba bringing all the 
energy and vitality of the Brazilian carnival. An interactive 
and captivating show that will create a joyful and colourful 
atmosphere all around, opening the door to fun and light

CARILLON ITINERANT PIANO - ITALY
The company Carillon is the unique itinerant piano in 
the world with a real dancer on the top, inspired by the 
romantic atmospheres of Venice. This wonderful show 
was performed in France, Germany, United States, China 
and Thailand with a big success from the audience and 
more than 40 million of views on the social medias. 

BATUKINIO, PERCUSSION GROUP 
- CYPRUS
Batukinio was created nine years ago by Rodos Panayiotou, 
a virtuoso percussionist. This year the group will be 
participating in the Medieval Festival for the seventh time. 
The group is often asked to participate in events in Cyprus 
and abroad. 

WONDER FOLK - RUSSIA
Medieval fusion Russian girl band Idisi - a project, which 
unites medieval music tradition and magical fantasy 
realms. The team travels around the world, exploring the 
history and humankind through all kinds of art.

DWOREK POLSKI ENSEMBLE - POLAND
Dworek Polski Ensemble from Poland inspires youth to 
pursue the art of Polish Manor House, especially Polish 
Nobility’s culture. We learn Youth and foster pride in Polish 
heritage. Dances comes from different epochs, starts 
from Medieval. Youth organizes culture events in Chojnice 
city which take place on our National Days. The group 
has worked since 2013 year and focuses on progressing 
to large performances worldwide to preserve the Polish 
heritage through music, dance and costumes.

VENICE MASK, LA BOTTEGA DEI SOGNI
- ITALY
This is a group of about 30 people presenting a variety of 
costumes which have appeared in editions of the Venetian 
Carnival over the last 30 years or more. They have won 
many prizes for the best costumes during these years. 
Their pictures are commercialized all over the world on 

postcards, posters, books, calendars, videos, gadgets, 
etc. Moreover, since 1994, the designers and sole makers 
of the costumes, Debora Nania and Roberto Pegoraro, 
have created a show parade called “Reves” which mixes 
dance and mimicry. The show lasts about 1-2 hours and 
includes the performance of 25 “scenes”. During the 
scenes, the masked characters present the costumes 
with the help of intriguing choreographies, with different 
kinds of music (Renaissance music, Venetian eighteenth 
century music, new age and modern music). A total of 
more than 120 costumes encompass the magnificence 
of colours and materials, which are enhanced by the 
particular plays of light and the atmosphere is enchanted 
by renaissance, 18th century Venetian as well as modern 
music. The group is often called to represent the Venetian 
Carnival in cultural and tourist festivals, to enliven parties 
and gala evenings. 

STORICI SBANDIERATORI DELLE CONTRADE 
DI CORI - ITALY
The “Historical Flag Throwers of Cori contrade” were 
established in September of 1976, thanks to the 
determination of young people willing to spread the 
ancient game of flags. Taking cue from local festivals 
dating back to the 16th century, they are linked to rich and 
colourful traditions and folklore, but strictly documented 
and legalized by “Acta”. The “Historical Flag Throwers of 
Cori contrade” include and develop the cultural message 
of ‘ancient ‘Gens Corana and spread it through the use 
of flags all over the world. The scenery is shaped not 
by individual elements, but by the harmony of group 
collectiveness, which admirably manages to present 
the art of flags and to form a crescent of pirouettes, 
jumps and exchanges to resemble pyrotechnic effects 
of colours. From its continued involvement in national 
and international folklore, the group has gained many 
experiences, and this guarantees the professionalism 
and seriousness with which the team makes every effort. 
This direct contact cultivates and spreads tradition of the 
ancient CORA to the world. 
The International Folklore group of “Historical Flag 
Throwers of Cori contrade” consists of the “Bishop”, 
the trumpeters, Tamburini and flag waving. By virtue 
of its magnificent Renaissance costumes, sounds and 
admirable and imaginative games that Sbandieratori 
can create, the Group recreates the atmosphere and 
transports the audience to distant times and to the 
unknown. The clear sound of the trumpets and the 
rhythmic thumping of drums form a natural backdrop to 
the evolution of Flags, while forming ancient figures that 
are particularly impressive and spectacular. During the 
street procession the show becomes a demonstration of 
truly spectacular colour, power and craftsmanship which 
enhances the audience, forcing individuals to embrace 
and show their enthusiasm.

SBANDIERATORI DI FIVIZZANO (MASSA) 
TUSCANY - ITALY
From its inception to today, the historic Group has been 
the protagonist of over 1800 prestigious representations 
in Italy and around the world. The flagship of the show 
are undoubtedly the exercises with fluorescent flags 
for night shows, shows that very few groups in Italy can 
perform. Another peculiarity is the ensemble between 
flag wavers and ladies who together recreate a fantastic 
atmosphere in a mix of colors, sounds and dances. 
Particular attention is then paid to the choice of costumes 
and the fidelity of the reproductions, as it is considered 
part of that high level show that the Fivizzanese Group is 
convinced it can offer and that, moreover, the continuous 
commitments of great national and international interest 
do not they do that confirm.

“STEAM SHOW” - BELARUS
A professional team that aims to provide an unforgettable 
show. Their show includes stilt walkers, fire shows, 
fireworks and more! “We are team STEAM SHOW from 
blue eyed Belarus. For over 10 years we’ve been carefully 
collecting shamanic rites of ancient lands and hunting 
down miraculous creatures hiding in the marshes, keeping 
the fire burning in our reckless hearts all for a chance to 
engage you in this unique and magical atmosphere.

SPIRITUAL SEASONS GROUP 
- UKRAINE
Spiritual Seasons is a Medieval Celtic folklore group from 
Kharkov in Ukraine. The band was created in 1994. Since 
2004 they have been touring in concert. Most of their 
compositions are Scandinavian and medieval melodies. 
The group performs in countries like Ukraine, Russia, 
Belarus, Moldova, Bulgaria, Germany, Lithuania, Latvia, 
Poland and the Czech Republic and participates mainly in 
historic festivals. Their performances are accompanied by 
traditional dances and small dance workshops. 
Victor Smirnov - vocals, guitar, bouzouki, Jew’s harp. 
Anton Smirnov- tin whistle, flute, bagpipe. Mikhail 
Papush - banjo, guitar, drums, vocals, bouzouki. Μaria 
Boguslavskaya - violin, vocals. Alexander Kovalevsky - 
bass, vocals. Alexander Movchan - accordion, vocals. Lidia 
Smirnova - Irish and traditional dancing

MEDIEVAL DRAGONS 
- CYPRUS
A group of professional dancers and acrobats from 
‘Rhythmos’ dance school in Paralimni. The group has 
participated in performances in Cyprus and abroad. 
During the last few years they have been participating in 
Ayia Napa’s Medieval Festival as well as in Ayia Napa’s 
International Festival, which takes place every year in 
September.

EVOLUTION DANCE STUDIO - CYPRUS
Evolution Dance Studio opened its doors for the first time in 
October 2020. We teach syllabus classes in the ISTD method 
of dance, a world recognised examination board offering 
UCAS points and Ofqual approved qualifications. We offer 
non-syllabus classes including Contemporary, Jazz, Street, 
Stretch, Yoga and Adult classes. We also teach exciting Aerial 
Hoop classes! Principal and owner Laura is a fully qualified 
dance teacher with the ISTD. She is a qualified instructor 
with the Spin City Aerial instructor training association and 
has a wealth of professional stage experience in many 
forms of dance. Our students have the opportunity to take 
part in shows and festivals, whilst also training for dance 
examinations. At Evolution, we believe that the success of 
our students lies in good quality training and a welcoming 
atmosphere for all ages! Name of our show for this year’s 
festival is: “Journey to the Forgotten Kingdom”.

MEDIEVAL PASSION - CYPRUS
During medieval celebrations dancing was very popular. 
PASSION Dance School presents an impressive show, 
with kings and princesses ready to take you on a journey 
along the medieval paths of dance and festivities. Together 
with their queen, they lead us on a magical journey to the 
Medieval Festival of Ayia Napa. 

FOUETTE BALLET SCHOOL - CYPRUS
Ballet School Fouetté was established in 2008 in Larnaca 
and Paralimni by Nadia Pantzi. The student’s of the school 
take part at national and international ballet competitions 
winning multiple awards. For the year 2022 the school 
managed to win the Grand Prix, the 2nd and 4th place at 
the ballet category of the Pancyprian Ballet competition, 
as well as the 1st and 2nd place of the contemporary 
division. In the summer Fouette was awarded 1st place 
at the international ballet competition in Bulgaria. The 
school will present pieces titled “Dance in The Medieval 
Times”. Dance was always part of humanity since the 
beginning of times and their evolution was always 
parallel till today.
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