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«Στο τέλος του καλοκαιριού και στην αρχή του φθινοπώρου»

	
  
Αγαπητοί Φίλοι,
Αφήνοντας το καλοκαίρι και αναµένοντας το φθινόπωρο θα θέλαµε να
σας ενηµερώσουµε για κάποιες ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις:
Ηµερίδα «Όµορφα χωριά άσχηµα αλλοιώνονται»,
MOnuMENTA και Δήµος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Φιλώτι
Νάξου, Κυριακή 28 Αυγούστου.
στο πλαίσιο του 11ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΑΞΟΥ Less ISmore:
Έκθεση ΣΥΡΤΑΡΙ XXII, Φωτογραφίες σε αποσύνθεση Πύργος
Μπαζαίου, Νάξος, έως 2 Σεπτεµβρίου, καθηµερινά 10:00-17:00.
Σεµινάριο Δραµατοθεραπείας µε τον Robert Landy, Καθηγητή
Drama therapy, στο New York University, Πύργος Μπαζαίου,
26-29 Aυγούστου.
Eleventh Plateau | Out Of The Box Intermedia | Ύδρα
2011, 2-3 Σεπτεµβρίου, ένα πρόγραµµα για τον ρόλο της
τέχνης στην προαγωγή νέας και κριτικής οικολογικής σκέψης.

	
  

"Late summer and early autumn events"
Dear friends,

	
  

Now that summer is nearly ending and autumn is almost here, we
would like to inform you on some interesting events, that you might
wish to attend:
«Pretty village harsly deformed», MOnuMENTA and
Municipality of Naxos and the Small Cyclades, Sunday 28th of
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August, Filoti of Naxos.
in the frame of the 11th NAXOS FESTIVAL Less IS more
Exhibition DRAWER XXII, Decomposed Picture, Bazeos
Tower, until 2 September, daily: 10:00 - 17:00.
Seminars in Drama Therapy conducted by Robert Landy,
Professor of Drama Therapy at New York University, Bazeos
Tower, Friday-Monday 26-29 August.
Eleventh Plateau | Out Of The Box Intermedia | Hydra
2011, 2-3 September.

	
  
Σας παρακαλούµε, εάν επιθυµείτε να λαµβάνετε χωρίς προβλήµατα το newsletter του
MOnuMENTA, να συµπληρώσετε τη διεύθυνσή info@monumenta.com στο βιβλίο
διευθύνσεων (address book) του προγράµµατος που χρησιµοποιείτε. Στην περίπτωση που
δεν επιθυµείτε να το λαµβάνετε µπορείτε να διαγραφείτε.

If you wish to receive our newsletter without any problems you could add the
info@monumenta.com in the address book of the program you use. In case you don't wish
to receive our newsletter click here to unsubscribe.
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