
Пресс-релиз 
 
        Центральная научная библиотека Харьковского национального университета имени 
В.Н. Каразина и Харьковское городское общество греков «Гелиос»  уже второй год 
реализуют совместный культурный проект «Афинские вечера».  

 
В рамках данного проекта 12 декабря 2014 года в 16-00  в  Центральной научной 

библиотеке университета  (Площадь Свободы, 4, ЦНБ, 9-й этаж) состоится вечер 
греческого танца «В гостях у Терпсихоры». 
 
     В программе вечера:  
 
                     - информация  о танцевальной культуре Древней Эллады;                 
 
                  -  рассказ о старинных и современных  греческих танцах,  особенностях 
танцевального искусства   разных регионов Греции; 
 
                   - показ греческих танцев в исполнении танцевального ансамбля «Армония» 
Харьковского городского общества греков «Гелиос»; 
                     
                   - мастер-класс греческого танца для гостей вечера. 
 

Приглашаем всех желающих приобщиться к танцевальной культуре 
Эллады! 

 
   

Дополнительная информация по телефонам: 707-53-65, 65-83-75,  066-735-83-45 
 
 

П Р Е С  - Р Е Л І З 
Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна і Харківське міське товариство греків «Геліос»  вже другий рік реалізують 
спільний культурний проект «Афінські вечори».  

В рамках даного проекту 12 грудня 2014 року о 16-00 у  Центральній науковій 
бібліотеці університету  (Площа Свободи, 4, ЦНБ, 9-й поверх) відбудеться вечір 
грецького танцю «В гостях у Терпсихори». 

 
У програмі вечора:            
- інформація  про танцювальну культуру Древньої Еллади; 
-  розповідь про старовинні і сучасні  грецькі танці,  особливості танцювального 

мистецтва   різних регіонів Греції;               
- показ грецьких танців у виконанні танцювального ансамблю «Армонія» 

Харківського міського товариства греків «Геліос»; 
- майстер-клас грецького танцю для гостей вечора 
 
Запрошуємо усіх бажаючих! 

 
 
Тел. 707-53-65, 65-83-75,  066-735-83-45                                                                 
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