Καλησπέρα σας,
Ο Χορός µας στον Χώρο και
τον Χρόνο ξεκίνησε µε ένα
µεγάλο Street Party στο
Ηράκλειο (9.2), έξω από τη Loggia, ενώ, λόγω των
δυσµενών καιρικών συνθηκών, δεν πραγµατοποιήθηκε το προγραµµατισµένο Street
Party στα Χανιά (12.2).
Οι µέρες του Ρεθεµνιώτικου Καρναβαλιού συνεχίστηκαν µε την εντυπωσιακή
Τελετή Έναρξης (21.2), γεµάτη χορό, µουσική, τις δηµιουργίες των Οµάδων, τον
Βασιλιά Καρνάβαλο να δέχεται κριτική από την Βασίλισσα του Παλιού Καρναβαλιού
και τον εξαιρετικό performer Τόνι Σφήνο, σε ένα live που θα µείνει αξέχαστο σε
όλους τους παρευρισκοµένους.
Ακολούθησε το επετειακό 30ό Κυνήγι Θησαυρού (23-24.2), µε πολλές
εκπλήξεις και άψογη διοργάνωση από την Οµάδα Έκατσ’ η Κουτσή Κατσίκα, ενώ, η
Τσικνοπέµπτη (28.2) βρήκε κατοίκους και επισκέπτες, γεµάτους κέφι και διάθεση, να
διασκεδάζουν στα οχτώ σηµεία τσικνίσµατος των Οµάδων.
Ο Χορός του ΟΡΚ (2.3) ταξίδεψε πίσω στα 80’s, δίνοντας την ευκαιρία σε
όλους να θυµηθούν αυτήν την όµορφη δεκαετία και να διασκεδάσουν µε τα σατιρικά
σκετς των Οµάδων.
Το 22ο Παιδικό και το 4ο Εφηβικό Κυνήγι Θησαυρού συνδυάστηκαν άριστα
µε το 1ο Carnival Run (2-3.3), δίνοντας την ευκαιρία στους µικρούς Κυνηγούς να
τρέξουν, να ψάξουν και να ανακαλύψουν κάθε γωνιά της Παλιάς Πόλης.
Ακολούθησαν οι Παλιές Ελληνικές Καντάδες (5.3), οι οποίες ανέδειξαν το
άρωµα και τις µελωδίες µιας άλλης εποχής στους δρόµους του Ρεθύµνου, ενώ, τη
σκυτάλη πήρε η Καρναβαλική Ποδηλατοπαρέλαση (7.3), εµφανώς ανανεωµένη, µε
νέα, µεγαλύτερη διαδροµή και βασισµένη σε φρέσκιες ιδέες.
Οι Κρητικές Καντάδες (8.3) συγκίνησαν, αναδεικνύοντας για µια ακόµη φορά
τη µουσική παράδοση του νησιού µας και η Παιδική Παρέλαση (9.3) ξεπέρασε κάθε
προηγούµενη σε συµµετοχή, καθώς, η πόλη µας γέµισε από τους µικρούς
Καρναβαλιστές, οι οποίοι διασκέδασαν µε την ψυχή τους.
Το ίδιο βράδυ, η Νυχτερινή Παρέλαση απέδειξε ότι, πλέον, αποτελεί µια
αυτόνοµη σηµαντική διοργάνωση, αλλά και τον καλύτερο προποµπό για τη Μεγάλη
Γιορτή του Ρεθύµνου.
Την Κυριακή 10.3, 38 Οµάδες µε 32 άρµατα παρέλασαν στους δρόµους της
πόλης, µε την παρουσίαση της Ιωάννας Μαλέσκου και του Νίκου Αναδιώτη, να
µεταδίδει πανελλαδικά µε άψογο τρόπο, το µήνυµα και τη φιλοσοφία πίσω από το
Ρεθεµνιώτικο Καρναβάλι.
Η εντυπωσιακή Τελετή Λήξης παρέσυρε τους δεκάδες χιλιάδες
Καρναβαλιστές και επισκέπτες σε ένα αξέχαστο πάρτι µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες,
ενώ, η Καθαρά Δευτέρα (11.3) περιελάµβανε παραδοσιακά Κούλουµα µε πέταγµα
χαρταετού, καρναβαλικά δρώµενα και σαρακοστιανά εδέσµατα στην πόλη και τους
οικισµούς του νοµού Ρεθύµνης.

Έτσι, λοιπόν, ολοκληρώθηκε ένα ακόµα Καρναβάλι στο Ρέθυµνο, ένα
Καρναβάλι που αγκάλιασε νέες ιδέες και καινούργιους ανθρώπους, στοχεύοντας
πάντα στην καλύτερη, αρτιότερη και ασφαλέστερη διοργάνωσή του.
Ευχαριστούµε θερµά όλους εκείνους που ακολούθησαν τα βήµατά µας σε
αυτόν τον Χορό, αφήνοντας έτσι και το δικό τους πολύτιµο αποτύπωµα στον Χώρο
και τον Χρόνο.
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