ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

9 Απριλίου 2019

Απονεμήθηκαν τα βραβεία
«Συγγραφής Ραδιοφωνικού Θεατρικού ΄Εργου 2018»
και
«Συγγραφής Κυπριώτικου Σκετς 2018»

Πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ (Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019) στο Θεατράκι του ΡΙΚ «Ανδρέας
Χριστοφίδης» η τελετή απονομής των βραβείων των Διαγωνισμών «Συγγραφής Ραδιοφωνικού
Θεατρικού ΄Εργου 2018», με χορηγό την ΟΠΑΠ Κύπρου ΛΤΔ και «Συγγραφής Κυπριώτικου
Σκετς 2017», με χορηγό τη Χαραλαμπίδης Κρίστης, που προκήρυξε το Τμήμα Ραδιοφωνικών και
Μουσικών Προγραμμάτων του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου.
Σύντομους χαιρετισμούς κατά τη διάρκεια της τελετής απηύθυναν ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΡΙΚ, Ανδρέας Φράγκος και η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ραδιοφωνικών και Μουσικών
Προγραμμάτων, Ελένη Λουκά Μιχαήλ. Και οι δύο, τόνισαν στο χαιρετισμό τους, ότι η Δημόσια
Ραδιοτηλεόραση στηρίζει, ενθαρρύνει και προωθεί την πνευματική δημιουργία στον τόπο μας και
εργάζεται για την εν γένει ενδυνάμωση του πολιτισμού.
Ο κ. Φράγκος ανακοίνωσε την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΡΙΚ για τη σύσταση
Κέντρου Επιμόρφωσης Ραδιοτηλεοπτικών Επαγγελμάτων στο ΡΙΚ. Σκοπός του Κέντρου, όπως
ανέφερε, θα είναι η μετάδοση της γνώσης των ανθρώπων του ΡΙΚ σε όσους ενδιαφέρονται να τύχουν
επιμόρφωσης σε όλο το φάσμα των ραδιοτηλεοπτικών επαγγελμάτων.
Τα μέλη της κριτικής επιτροπής του Διαγωνισμού Ραδιοφωνικού Θεατρικού ΄Εργου 2018» αποφάσισαν
να απονείμουν δύο βραβεία και έναν έπαινο.
Το Α΄ Βραβείο (900 ευρώ) απονεμήθηκε στον Γιώργο Θεοδοσίου για το έργο «Με ποιο δικαίωμα» και
το Β΄ Βραβείο (600 ευρώ) απονεμήθηκε στον Δήμο Ανδρέου για το έργο «Bίοι παράλληλοι».
Έπαινος απονεμήθηκε στην Παναγιώτα Δημοπούλου για το έργο «Ας παίξουμε».
Για τον «Διαγωνισμό Συγγραφής Κυπριώτικου Σκετς 2018» η Κριτική Επιτροπή αποφάσισε να
απονείμει τρία βραβεία και έναν έπαινο.
Το Α΄ Βραβείο (€1000) απονεμήθηκε στη Γεωργία Ιορδάνου, για το σκετς «Παναΐρκα τζαι σεΐρκα», το
Β΄ Βραβείο (€750) στη Σταυρούλα Λεωνίδου, για το σκετς «Το γραφτό του καθενού» και το Γ΄ Βραβείο
(€560) στη Βέλια Βασιλείου Κύρκου, για το σκετς «Το ταίριν του καθενού». Έπαινος απονεμήθηκε
στη Μάγδα Πρωτοπαπά για το σκετς «Η ώρα η καλή».
Τα βραβεία απένειμαν ο Ανδρέας Φράγκος, Πρόεδρος του Δ.Σ του ΡΙΚ, η Ελένη Λουκά Μιχαήλ
Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ραδιοφωνικών και Μουσικών Προγραμμάτων, η Δέσπω Κόνιζου-Λοιζιά
Πρόεδρος της Ένωσης Συγγραφέων Κύπρου και ο Κωνσταντίνος Διάκου εκπρόσωπος της εταιρείας
Χαραλαμπίδης Κρίστης.
Μετά την τελετή της απονομής των βραβείων αναγνώστηκαν αποσπάσματα από το Θεατρικό ΄Εργο
που πήρε το Πρώτο βραβείο καθώς και από το Κυπριώτικο Σκετς που επίσης πήρε το Πρώτο Βραβείο.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης το ΡΙΚ τίμησε τον ηθοποιό και ραδιοσκηνοθέτη Ξένιο Ξενοφώντος για την
προσφορά του στις θεατρικές εκπομπές του ραδιοφώνου του ΡΙΚ.

