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Η Ιστοσελίδα του Έργου

POLYPHONIA είναι ενεργή και

λειτουργεί, ενώ εμπλουτίζεται με

περισσότερο περιεχόμενο σε

τακτική βάση. Δίνει στους

επισκέπτες την ευκαιρία να έχουν

στη διάθεσή τους πολλές

πληροφορίες σχετικά με το

Πρόγραμμα, το Έργο, αλλά και την

Πολυφωνική μουσική και παράδοση

της περιοχής παρέμβασης του

Έργου. Είναι ένα ιδανικό μέσο για

τη μέγιστη δυνατή διάδοση των

αποτελεσμάτων του Έργου

POLYPHONIA στις ομάδες-

στόχους. Είναι επίσης δυνατό να

μοιραστείτε το περιεχόμενό του

μέσω των μέσων κοινωνικής

δικτύωσης. Η ιστοσελίδα

σχεδιάστηκε με στόχο τη

βελτιστοποίηση της εμπειρίας του

επισκέπτη.

https://polyphonia.eu/
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Έργου POLYPHONIA
 

 
 
Τα προφίλ στα Μέσα Κοινωνικής

Δικτύωσης (Facebook, Twitter και

YouTube) του Έργου POLYPHONIA

δημιουργήθηκαν και λειτουργούν

ήδη δύο μήνες τώρα,

προσφέροντας σε τακτική βάση

πληροφορίες σχετικά με το

Πρόγραμμα, το Έργο, την

Πολυφωνική μουσική, το Δίκτυο

POLYPHONIA και τα υπόλοιπα

κύρια Παραδοτέα του Έργου. Οι

πληροφορίες που κοινοποιούνται

έχουν ως στόχο να παρέχουν στους

επισκέπτες χρήσιμα και

ενδιαφέροντα γεγονότα σχετικά με

το Έργο και την πορεία του. Μη

διστάσετε να εγγραφείτε, να κάνετε

like και να μοιράζεστε τις

δημοσιεύσεις μας.

 Polyphonia EU Project

 PolyphoniaP

 Polyphonia EU Project

 

 

     

Ενημερωτικό Υλικό
Διάδοσης

 
Το Φυλλάδιο POLYPHONIA με γενική

πληροφόρηση σχετικά με το Έργο,

καθώς και το Φυλλάδιο POLYPHONIA

που παρουσιάζει τα αποτελέσματα του

Έργου θα είναι διαθέσιμα στο ευρύ

κοινό και τους συμμετέχοντες στο

επερχόμενο Διεθνές Πολιτιστικό

Φεστιβάλ και Συνέδριο POLYPHONIA

και φυσικά σε όλες τις μελλοντικές

εκδηλώσεις του Έργου. Θα είναι επίσης

διαθέσιμα στα γραφεία των Εταίρων του

Έργου για κάθε ενδιαφερόμενο. Τα

Φυλλάδια εκπονήθηκαν και

σχεδιάστηκαν ώστε να είναι

ενημερωτικά, και παράλληλα κομψά και

ευχάριστα.
 

     

Το Διεθνές Πολιτιστικό
Φεστιβάλ και Συνέδριο του
Έργου POLYPHONIA

 
Το Διεθνές Πολιτιστικό Φεστιβάλ και

Συνέδριο του Έργου POLYPHONIA

έχουν προγραμματιστεί για τις 6 και 9

Αυγούστου από τον Δήμο Πωγωνίου. Το

Διεθνές Πολιτιστικό Φεστιβάλ και

Συνέδριο δεν είναι απλώς ένα άθροισμα

εκδηλώσεων, αλλά και ένα αφιέρωμα

στη σημασία του έργου POLYPHONIA

και των στόχων του. Ακόμα

περισσότερο, είναι μια απόδειξη για το

ταξίδι και την επιβίωση της πολυφωνικής

μουσικής και παράδοσης μέσα από την

ιστορία, το χρόνο και το χώρο. Οι

συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να

παρακολουθήσουν επαγγελματίες της

πολυφωνικής μουσικής και σημαντικές

προσωπικότητες να μοιράζονται τις

γνώσεις τους για την πολυφωνική

μουσική, την παράδοση και πολλά άλλα.

Το Πρόγραμμα και περισσότερα νέα

σχετικά με τις εκδηλώσεις θα είναι

σύντομα διαθέσιμες στα Social Media,

στο https://polyphonia.eu/ και στο

https://pogoni.gr/.
 

 

  
Το Έργο POLYPHONIA συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των
συμμετεχουσών χωρών του Προγράμματος Interreg IPA II
CBC “Ελλάδα – Αλβανία 2014 - 2020”.

Το περιεχόμενο αυτού του Ενημερωτικού Δελτίου δεν
μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις θέσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της
Αναθέτουσας Αρχής.
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POLYPHONIA
Ανάπτυξη του  Θεματ ικού Τουρισμού,  μέσω της
διατήρησης της  Πολυφωνικής  Μουσικής ,  ως μοναδικό
στοιχε ίο  της  Διασυνοριακής  Πολιτ ιστ ικής  Κληρονομιάς
 
Πάνω από 2,5 χρόνια συντονισμένων προσπαθειών, σκληρής
δουλειάς και εποικοδομητικής συνεργασίας, μεταξύ των Εταίρων
του Έργου POLYPHONIA, μας επέτρεψαν να δημιουργήσουμε
εργαλεία για τη διατήρηση της πολυφωνικής μουσικής των
περιοχών μας και την αξιοποίησή της στον τομέα του θεματικού
τουρισμού.
Το Έργο POLYPHONIA, χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα
Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία, 2014-2020», αντιμετώπισε
αποτελεσματικά την ανάγκη μελέτης, συλλογής και διατήρησης
αυτής της πλούσιας και αυθεντικής μουσικής κληρονομιάς της
πολυφωνικής μουσικής μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας
μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας.
Ελπίζουμε ότι η προσέγγισή μας θα θέσει τις βάσεις για
παράλληλες και ευρύτερες πρωτοβουλίες και ότι το Έργο μας, το
οποίο έχει δώσει συγκεκριμένα αποτελέσματα, θα αξιοποιηθεί
περαιτέρω στο μέλλον.
 
 

 

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ
             

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
     

 
 
Προσεχώς το 2021
Διασυνοριακό Μουσείο και Έκθεση Εικονικής Πραγματικότητας
   
Προσεχώς το 2021 • ΦΙΛΙΑΤΕΣ & ΔΕΡΟΠΟΛΗ
Τα Κέντρα POLYPHONIA
   
Προσεχώς το 2021
Το Δίκτυο POLYPHONIA

 

 

Πολιτική GDPR
Από τον Μάιο του 2018 έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι νέοι νόμοι για την προστασία δεδομένων.
Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι τα δεδομένα σας θα
χρησιμοποιηθούν μόνο για να σας κρατήσουμε ενήμερους σχετικά με τα τελευταία νέα του Έργου
POLYPHONIA, όπως επίσης και για να σας καλέσουμε στις εκδηλώσεις του Έργου POLYPHONIA. Δε
θα δώσουμε ποτέ κανένα από τα δεδομένα σας (όνομα, διεύθυνση, email, κ.λπ.) σε τρίτους, ούτε θα
στείλουμε email αυτόκλητα.
Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα, εκτός αν δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον emails σχετικά με το Έργο
POLYPHONIA. Εάν συμβεί αυτό, τότε παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας απαντώντας σε αυτό το
email, αναφέροντας αυτό το γεγονός. Εάν δεν επικοινωνήσετε μαζί μας, υποθέτουμε ότι επιθυμείτε να
συνεχίσετε να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με το POLYPHONIA και θα διατηρήσουμε την
ηλεκτρονική διεύθυνσή σας στη λίστα μας. 

 
 
Επικοινωνία: Περιφερειακή Διεύθυνση Δήμων Ηπείρου

 
Τμήμα Ανάπτυξης και Προγραμματισμού

 
polyphonia@pedepirus.gr

 

 

 

https://greece-albania.eu/projects/thematic-tourism-development-through-the-preservation-polyphonic-music-unique-element-the-cross-border-cultural-heritage
https://polyphonia.eu/
https://www.facebook.com/Polyphonia-EU-Project-100782815545735
https://twitter.com/PolyphoniaP
https://www.youtube.com/channel/UC1PRoL5l_v7vgO37N-FZgbA
https://polyphonia.eu/
https://pogoni.gr/
mailto:polyphonia@pedepirus.gr

