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2016-2017
Η ΕΟΣΛ συνέχισε τη δράση της για δέκατη τέταρτη χρονιά κατά το 2016-17 υπό τη διεύθυνση του Β.Δ.
Κυριάκου Λιμνιώτη. Η Επαρχιακή Ορχήστρα έχει τις πόρτες της ανοιχτές σε όλα τα νέα παιδιά ανεξαρτήτως
επιπέδου, θεωρώντας ότι η συμμετοχή τους σε ορχηστρικά σύνολα υποστηρίζει σημαντικά τη μουσική τους
ανάπτυξη, ενώ παράλληλα δίδεται έμφαση στη χαρά της μουσικής, την αυτοέκφραση, την επικοινωνία μέσα
από τη μουσική και τη συμμετοχικότητα, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας αλλά και κοινωνικών δεξιοτήτων.
Το ρεπερτόριο της ορχήστρας περιλαμβάνει ποικιλία μουσικών ειδών και προσφέρεται ως βήμα για προβολή
της δημιουργίας των ίδιων των νέων.
Φέτος εφαρμόστηκαν για δεύτερη χρονιά οι εβδομαδιαίες ομαδικές δοκιμές ανά ομάδα οργάνων.
Κατά τη σχολική χρονιά 2016-2107 η ΕΟΣΛ συμμετείχε με μικρότερα σύνολα ή ολόκληρη την ομάδα στις πιο
κάτω δράσεις:


22 Δεκεμβρίου 2015 Χριστουγεννιάτικη Συναυλία της ορχήστρας σε συνεργασία με τη χορωδία του
American International School στο Ξενοδοχείο Χίλτον



3-5 Φεβρουαρίου 2017 Διήμερο μουσικό εργαστήριο και συναυλία στις 5.2. στην Πάφο



20 Δεκεμβρίου 2016 Συμμετοχή του συνόλου εγχόρδων της ορχήστρας στη συναυλία Unite 2016 σε
συνεργασία με τη American International School και το English School που παρουσιάστηκε στο ∆ηµοτικό
Θέατρο Στροβόλου.



20 Μαρτίου 2017 Συμμετοχή της ορχήστρας στην ετήσια μαθητική-φοιτητική συναυλία Musical Vibes σε
συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, τη Συµφωνική Μπάντα Στροβόλου, τον Δήμο Στροβόλου και
Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης. Η συναυλία παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου.



3 Μαΐου 2017 Φιλανθρωπική συναυλία της ΕΟΣΛ σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου
στο Θέατρο Παλλάς



29 Μαΐου 2016 Παρουσίαση συνόλου της ορχήστρας στο άνοιγμα του Διεθνούς Παιδιατρικού Συνεδρίου
στο Μακάριο Νοσοκομείο

Στη συναυλία που έγινε στις 5.2.2017 στην Πάφο, στη συναυλία Musical Vives που έγινε στις 20.3.2017 στη
Λευκωσία και στη φιλανθρωπική συναυλία που έγινε στις 3.3.2017 στη Λευκωσία συμμετείχαν παιδιά από το
Μουσικό Σχολείο Πάφου και το Μουσικό Σχολείο Αμμοχώστου.

