
 

 

   

  

 

   

  

 

    

   

 

    

 

   

 

 

  

  

 

  

 

   

 

   

  

 

    

 

    

 

 

 

 

    

 

 

  

 

   

  

 

   

  

“ΟΔΥΣΣΕΙΑ” 

ΕΛΛHNIKH OΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 
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                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
               15ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΔΕΛΑΙΔΑΣ ‘ΟΔΥΣΣΕΙΑ’ 

       
       ΒΡΑΔΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑΣ – ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 60 

 
 
Μια από τις πιο επιτυχημένες βραδιές του Φεστιβάλ Οδύσσεια, επιστρέφει!  
 
Επειδή μας το ζητήσατε, η Ελλ. Ορθόδοξη Κοινότητα, πρεσβευτής της ελληνικής 
κουλτούρας, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Οδύσσεια διοργανώνει ξανά για τους φίλους 
των νοσταλγικών εποχών Βραδιά Ταβέρνας με καλλιτεχνικό θέμα «Δεκαετία του 60».  
 
Ταξιδέψτε στην χρυσή εποχή της ελληνικής μουσικής και του κινηματογράφου και 
αναβιώστε μουσικές στιγμές που γράφτηκαν στην ιστορία.  
 
Οι ‘Music 3000’ με τους Νίκο Λαβ (Αραμπατζή) και την Πολυξένη, θα φέρουν στο 
πάλκο τραγούδια που άφησαν εποχή, τραγούδια που αγαπήθηκαν, τραγούδια που 
συνδέθηκαν με αξέχαστες αγαπημένες ταινίες.  
 
Η Βραδιά Ταβέρνας έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2022 στο 
Ολύμπικ Χωλ και ώρα 7.00 το βράδυ, οδός Φράνκλην Στρητ 288, στο κέντρο της 
πόλης.  
 
Μπορείτε να ντυθείτε με ρούχα εμπνευσμένα από την εποχή εκείνη.  
 
Είσοδος μόνο $20, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται το φαγητό.  
 
Τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν για την κάλυψη εξόδων αγοράς παραδοσιακών 
στολών για την Ακαδημία Χορού.  
 
Για κρατήσεις και εισιτήρια μπορείτε να καλείτε το 8231 4307 ή μπορείτε να μας 
επισκεφθείτε στο στα γραφεία μας, στην οδό Φράνκλην Στρητ 262, στην Αδελαΐδα.  
 
Βραδιά Ταβέρνας με τους ήχους και ρυθμούς της δεκαετίας του 60. Η απόλυτη 
ελληνική βραδιά της Άνοιξης! 
 
 
Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας 
 
 
Παναγιώτης Ππύρος 
Γενικός Γραμματέας  

mailto:gocsa@gocsa.org.au
http://www.gocsa.org.au/

