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ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: Απρίλιος 2019
Τα Νέα της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου,
Αγαπητά μέλη και φίλοι της ΦΕΚ,
5ος Παγκύπριος Μαθητικός Φωτογραφικός Διαγωνισμός
Απεφασίσθη να δοθεί παράταση στην ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού.
Η νέα ημερομηνία λήξης είναι η Κυριακή 7 Απριλίου 2019.
Τα θέματα του διαγωνισμού είναι δύο.
«Ελεύθερο έγχρωμο ή Μονόχρωμο» και «Σπορ – Αθλητισμός».
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά της Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, που θα
διαγωνιστούν σε δύο ομάδες, στα ίδια θέματα.
Α’ Ομάδα: Παιδιά Δημοτικής Εκπαίδευσης και
Β’ Ομάδα: Παιδιά Γυμνασίου, Λυκείου και Τεχνικών Σχολών.
Τα εγκαίνια και η έκθεση θα πραγματοποιηθούν στην Μεσαιωνική Αίθουσα
«Καστελιώτισσα» στις 27 Μαΐου 2019.
Σεμινάριο Φωτογραφικού Σχεδιασμού (Photographic Project)
Στις 13 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί το «Σεμινάριο Φωτογραφικού Σχεδιασμού».
Ο Αρχιτέκτονας (D.P.L.G.) και Φωτογράφος (Master of Arts in design/Photography)
Χρίστος Παυλίδης, σε συνεργασία με την Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (Τμήμα
Λευκωσίας), οργανώνουν φωτογραφικό σεμινάριο με θέμα: Φωτογραφικός
Σχεδιασμός (project) (Δημιουργία Portfolio).
Η διάρκεια του είναι 4 ώρες περίπου, και προγραμματίζεται για το Σάββατο 13
Απριλίου 2019 σε δύο, δίωρες συναντήσεις στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών στη
Λευκωσία.
Περιορισμένος αριθμός θέσεων:
Λόγω της φύσης του εργαστηρίου ο αριθμός των συμμετεχόντων περιορίζεται στα
εικοσιπέντε (25)
άτομα. Για το λόγο αυτό θα τηρηθεί αυστηρά σειρά
προτεραιότητας. Δικαίωμα συμμετοχής 10 ευρώ.
Το σεμινάριο επιχορηγείται από τη ΦΕΚ, Τμήμα Λευκωσίας.
Δηλώσεις συμμετοχής στον Πανίκο Στέλικο, τηλέφωνο: 99474009
Φωτογραφίες για έκθεση
Ζητούμε από τα μέλη μας, που έχουν ανανεωμένη τη συνδρομή τους, να μας
στείλουν σε ηλεκτρονική μορφή 3 φωτογραφίες με σκοπό να τις τυπώσουμε και να
τις εκθέσουμε στο Οίκημα μας. Θέμα Ελεύθερο Έγχρωμο.

Επικαιροποίηση Στοιχείων Μέλους
Πριν από λίγες μέρες στείλαμε στα ενεργά μέλη μας, (αυτούς που φρόντισαν και
ανανέωσαν την συνδρομή τους), τη νέα φόρμα, Αίτηση Επικαιροποίησης
των στοιχείων σας, καθώς και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσετε την νέα Αίτηση με τα στοιχεία σας, και να
την αποστείλετε το συντομότερο.
Είναι ανάγκη να ενημερώσουμε το συντομότερο, το Αρχείο Μελών μας.
Το σημείο που αναφέρεται ‘’Ο αριθμός μέλους’’ να μείνει κενό.
Θα συμπληρωθεί από εμάς.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΕΚ – Τμήμα Λευκωσίας.
Πληροφορίες: 99 332813 και 99 474009

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 στις 19:00, στο Οίκημα της ΦΕΚ
Ταξιδιωτική φωτογραφία.
Φιλοξενούμε το μέλος μας, Χριστιάνα Χατζηπαύλου, η
οποία θα μας ταξιδέψει με τις
φωτογραφίες
της
στην
μαγευτική Σρι Λάνκα.
Τον Ιούλιο του 2018, η
Χριστιάνα
ταξίδεψε
στη
μακρινή Σρι Λάνκα.
Κατάφερε να επισκεφθεί
ολόκληρο σχεδόν το νησί,
καταγράφοντας
με
την
φωτογραφική της μηχανή, εικόνες που βρίσκονται
μακριά από τα τουριστικά μέρη.
Την επαρχία, τις γειτονιές, τον πολιτισμό, τα βουνά
και
την
φύση,
αλλά
κυρίως
τους
ανθρώπους, και τον τρόπο ζωής
τους, στη Χώρα του Τσαγιού.
Η παρουσίαση είναι
ένα
οδοιπορικό με εικόνες
και
εμπειρίες από το μεγάλο αυτό
ταξίδι.
Η Χριστιάνα, άρχισε να ασχολείται
με την φωτογραφία τα τελευταία
τρία χρόνια. Αγαπημένα της χόμπι, τα ταξίδια και η φωτογράφηση των ανθρώπων.
Νοιώθει ικανοποιημένη και χαρούμενη όταν συνδυάζει αυτά τα δύο.

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 στις 19:00 στο Οίκημα της ΦΕΚ
Καταστατική Γενική Συνέλευση
Καλείστε σε Καταστατική Γενική Συνέλευση (ΚΓΣ) της Φωτογραφικής Εταιρείας
Κύπρου, που θα γίνει τη Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019 και ώρα 19:00 στο Οίκημα της
ΦΕΚ στη Λευκωσία, στην Οδό Ξάνθης Ξενιέρου 53.
Η ΚΓΣ είναι αναγκαία για την παρουσίαση και έγκριση των τροποποιήσεων του
καταστατικού της ΦΕΚ, που γίνονται λόγω των τροποποιήσεων που επιβάλει ο νέος
νόμος περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Ν. 104(Ι)/2017 και ο τροποποιητικός του
νόμος Ν. 76(Ι)/2018.
Στην ΚΓΣ θα αναλυθούν και θα συζητηθούν οι αλλαγές του καταστατικού και θα
ζητηθεί η έγκριση του, ώστε να υποβληθεί στον Έφορο Σωματείων για τελική
έγκριση και εφαρμογή.
Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 στις 19:00, στο Οίκημα της ΦΕΚ
Προβολή ταινίας ντοκιμαντέρ με τίτλο «Τα γενόμενα παρά του γάλακτος: Τα
χαλίτζια στην περιοχή Τηλλυρίας».
Τα παραδοσιακά γαλακτοκομικά προϊόντα της Κύπρου αποτελούσαν βασικό
στοιχείο της παραδοσιακής διατροφής και ως εκ τούτου θεωρούνται βασικό
στοιχείο της Μεσογειακής Διατροφής.
Στα πλαίσια ανάδειξης του
γαλακτοκομικού πολιτισμού της
Κύπρου, το Μουσείο Κυπριακών
Τροφίμων
και
Διατροφής,
ετοίμασε σε συνεργασία με την
Anadysis Film Ltd, μια σειρά 8
αυτοτελών επεισοδίων, που
αναφέρονται στην παρουσίαση
των ξεχωριστών παραδοσιακών
γαλακτοκομικών προϊόντων της
Κύπρου.
Θα προβληθεί το 1ο επεισόδιο,
το οποίο αναφέρεται στην παρουσίαση των χαλιτζιών και του παραδοσιακού
τρόπου παρασκευής τους, στο χωριό Πηγαίνια.
Σε αυτό το επεισόδιο παρουσιάζεται και η ιστορική ερμηνεία που συνδέει την
παρασκευή τους στην περιοχή Τηλλυρίας, με την παραγωγή του ελληνικού τυριού
"φέτα", στην Ήπειρο.
Η διάρκεια της ταινίας είναι 30 λεπτά,
Η σκηνοθεσία ανήκει στον Πασχάλη Παπαπέτρου,
Διεύθυνση φωτογραφίας Νίκος Αβρααμίδης,
Παραγωγή: Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής, 2018.
Μετά την προβολή της ταινίας, η ιστορικός-ερευνήτρια Δρ Νάσα Παταπίου, θα
κάνει σύντομη παρέμβαση, αναφορικά με τα ιστορικά στοιχεία.

Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 στις 19:00, στο Οίκημα της ΦΕΚ
Το μέλος μας Ηλίας Λάμπρου AFIAP, θα μας παρουσιάσει ένα Οδοιπορικό στην
κατεχόμενη μας πατρίδα!
Ο Ηλίας εξηγεί, πως
και γιατί αποφάσισε
να ασχοληθεί με
αυτό το θέμα και να
δημιουργήσει
την
ενότητα που θα
παρουσιάσει
στη
σημερινή εκδήλωση.
«Με αφορμή μια
εκδρομή στο κάστρο Βουφαβέντο και
στην Παναγία την Αψιθιώτισσα, με την
ομάδα κοινωνικής δικτύωσης ‘’Τοπία της Κύπρου’’ στην οποία συμμετείχα, τον
Φεβρουάριο του 2016,
γνωρίστηκα με
αξιόλογους ανθρώπους που αγαπούν και έχουν
σκοπό να γνωρίσουν όσο γίνεται καλύτερα την
ιστορία, την παράδοση και τα μνημεία της
πατρίδας μας. Το κοινό μας πάθος, μας έφερε
αρκετές φορές να περιδιαβάζουμε
τα
κατεχόμενα μας μέρη.
Η σημερινή παρουσίαση είναι το αποτέλεσμα
αυτών των εξορμήσεων τα τελευταία τρία
χρόνια».
Ο Ηλίας άρχισε να ασχολείται με την φωτογραφία
από μικρός. Σε ηλικία 12 ετών αποκτά την πρώτη του φωτογραφική μηχανή.
Από τότε δεν σταμάτησε να φωτογραφίζει…
Αγαπημένο του θέμα τα ‘’Τοπία’’….. και ιδιαίτερα τα ‘’Τοπία της Κύπρου’’.
============================================

Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Φωτογραφικής Εταιρείας
Κύπρου Τμήμα Λευκωσίας
σας εύχεται Καλή Ανάσταση
και Χρόνια Πολλά

