Το Φεστιβάλ Ηλικιωμένων της Βικτώριας
Επαναπροσδιορίζεται
Είμαστε υπερήφανοι που παρουσιάζουμε ειδικά
προγράμματα για να τα απολαύσετε στο διαδίκτυο,
με νέες παραστάσεις να προστίθενται κάθε μήνα έως
τον Δεκέμβριο του 2021.

Είτε μεταβείτε προς το κάτω μέρος της σελίδας μέχρι
να δείτε το μπλε κουμπί:

Εμπνευστήκαμε για την παραγωγή αυτών των
δημιουργικών προγραμμάτων που εκφράζουν
συνέχεια, αισιοδοξία για το μέλλον, γνώσεις από
γενιά σε γενιά και τη χαρά της γνήσιας παράστασης.

Πώς να παρακολουθήσετε και να
ακούσετε βίντεο και ραδιοφωνικά
προγράμματα του Φεστιβάλ
Ηλικιωμένων της Βικτώριας
Όλα τα προγράμματα μπορούν να βρεθούν στον
ιστότοπο Seniors Online στο
www.seniorsonline.vic.gov.au/festival

Στη συνέχεια, όταν ανοίξει η σελίδα, μεταβείτε προς
τα κάτω κουτάκια

Όταν συνδεθείτε σε αυτόν, είτε: κάντε κλικ σε αυτό
το τμήμα

Ή εξερευνήστε τη σελίδα.
Κάθε μία από τις κατηγορίες περιέχει συνδέσμους σε βίντεο και προγράμματα ραδιοφώνου για να απολαύσετε.
Ελέγξτε την άλλη πλευρά αυτού του φυλλαδίου για μερικά παραδείγματα για το τι μπορείτε να απολαύσετε.

www.seniorsonline.vic.gov.au/festival

Σειρά πολιτιστικού πλούτου

Σειρά Γνήσιων Παραστάσεων

Στη σειρά Σε Συζήτηση

David Marama με καλεσμένους τους Fem
Belling και Rolf Koren

Djoliba Rattler Quarter- μουσική
εμπνευσμένη από τη Δυτική Αφρική

Elizabeth Chong και Teresa Duddy

Μια μαγική σύνδεση μεταξύ τριών
καλλιτεχνών που ξεπερνά τα πρότυπα
και ενσωματώνει τεχνικές φωνητικών
κρουστών.

Η όμορφη φωνή του Aboubacar,
συνοδευόμενη από την κιθάρα του και
το μουσικό όργανο σαν τη άρπα της
Δυτικής Αφρικής, το Ngoni, προσελκύει
την προσοχή σας καθώς οι στίχοι του
αφηγούνται ιστορίες ζωής, απώλειας,
ευτυχίας και θλίψης.

Σειρά Θέατρο Ραδιοφώνου

Σειρά Απόλαυση στο Ραδιόφωνο

Σειρά καλλιτέχνης στο στούντιο

Το Μυστήριο της Άμαξας

Ο Ian Braybook του Radio 88fm
παρουσιάζει τον Andrew Durant
και το STARS

Arun Munoz –Κάνοντας τον Φακό να
Χορεύει

Εκδόθηκε πρώτη φορά το 1886, το
«Μυστήριο της Άμαξας» του Fergus Hume
είναι η αυθεντική μεγάλη επιτυχία της
Αυστραλίας και διεθνές μπεστ σέλερ
εγκληματικό μυθιστόρημα.

Ο Andrew Durant ήταν ένας καταξιωμένος
τραγουδιστής και τραγουδοποιός και στα
τέλη της δεκαετίας του 1970 ήταν μέλος
του συγκροτήματος «STARS» που ξεκίνησε
για μια μακρά καριέρα. Δυστυχώς
πέθανε από καρκίνο το 1979 σε ηλικία
μόλις 26 ετών. Τα θέματα αυτού του
προγράμματος είναι ο Andrew, η συναυλία
και οι STARS που χώρισαν μετά το θάνατο
του Durant και ξανάσμιξαν επιτυχώς 40
χρόνια αργότερα, σε ηλικία εξήντα ετών.

www.seniorsonline.vic.gov.au/festival

Ένα εξαιρετικό παράθυρο στη σχέση
γιαγιάς και εγγονής που τροφοδοτείται
από την αγάπη για δημιουργικότητα και
ένα υπέροχο κοινό χιούμορ.

Ο Arun Munoz είναι ανεξάρτητος
φωτογράφος από τη Χιλή, με χορευτικό
και χορογραφικό υπόβαθρο. Η πολιτισμική
του γνώση και η κατανόηση των
ανθρώπων δημιουργούν συναρπαστικά
και αποκαλυπτικά φωτογραφικά έργα.

