ΝΕΑ ΠΡΩΣΟΠΑ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΤΙΠΟ∆ΕΣ
‘Έχουν µείνει µόνο λίγοι µήνες πριν την έναρξη του πιο δηµοφιλής πολιτιστικού γεγονός της Μελβούρνης.
Ο λόγος για το δικό ΜΑΣ γλέντι, το Γλέντι του Φεστιβάλ Αντίποδες επί τις οδού LONSDALE.
Φέτος η Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης και Βικτωρίας ξεκινά µια νέα προσπάθεια, µε µια νέα στρατηγική
µε σκοπό την συνεχή ανάπτυξη του Γλεντιού.
Είναι στη ευχάριστη θέση να ανακοινώσει µε χαρά, ότι καλωσορίζει δύο νέα πρόσωπα στην οργανωτική
οµάδα του Φεστιβάλ Αντίποδες, τον Αντώνη Τσουρδαλάκη στην θέση του Συντονιστή του Γλεντιού και την
Ρεγγίνα Γεωργακίλα ως Συντονίστρια του Marketing and Events.
Ο Αντώνης Τσουρδαλάκης, έχει µια πολύχρονη πείρα µέσα στα δρώµενα της Ελληνικής παροικίας. Εκτός
από ηγέτης της Κρητικής πατριάς είναι και πετυχηµένος επιχειρηµατίας φέρνοντας αρκετές γνώσεις και
εµπειρία στην θέση του Συντονιστή του Γλεντιού.
Η Ρεγγίνα Γεωργακίλα, µέσου την θέση της ως Συντονίστρια του Marketing και Events, θα προσφέρει στο
Γλέντι του Φεστιβάλ Αντίποδες, διακεκριµένη εµπειρία στην οργάνωση εκδηλώσεων. Εργάζεται στο Monash
University Academy of Performing Arts.
Ο Συν πρόεδρος του Φεστιβάλ Αντίποδες κ. Λεωνίδας Βλαχάκης, έκφρασε την ευχαρίστηση του και των
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των Αντιπόδων, δηλώνοντας τα εξής:
‘Είµαστε πολλοί τυχεροί να είµαστε στην θέση να µπορούµε να συνεργαστούµε µε δύο άτοµα σαν την
Ρεγγίνα και τον Αντώνη. Στους νέους τους ρόλους θα προσφέρουν την επαγγελµατική εµπειρία τους. Και οι
δύο είναι λάτρες της Ελληνικής καταγωγής τους και αυτό είναι ένα σηµαντικό σηµείο του χαρακτήρα και των
δύον.’
Το Φεστιβάλ Αντίποδες έχει πλέον περάσει σε µια νέα εποχή µε ανανεωµένα προγράµµατα που έχουν
εµπλουτίσει το Φεστιβάλ και έχουν αγαπηθεί, όπως το πετυχηµένο Γλέντι, σεµινάρια µαγειρικής µε γενικό
τίτλο <<Οι Γεύσεις της Ελλάδος>> και το Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηµατογράφου.
Προσλαµβάνονται η Ρεγγίνα και ο Αντώνης να εµπλουτίσουν µε την εµπειρία τους το Γλέντι του Φεστιβάλ
Αντίποδες και είµαστε αισιόδοξοι ότι η συνεργασία τους θα µας βοηθήσει να πετύχουµε τον κύριο στόχο µας
το οποίο είναι η συνεχή προβολή της πλούσιας Ελληνικής κουλτούρας µέσων διαφόρων δραστηριοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες καλείστε να επικοινωνήσετε µε τα εξής άτοµα:
Αντώνη Τσουρδαλάκη | 0419856736 | tony@antipodesfestival.com.au
Ρεγγίνα Γεωργακίλα | 0433 044 988 | regina@antipodesfestival.com.au

