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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nın 2 6'n a kuruluş yıl dö
nümü kutlamaları çerçevesine
Milli Günlen Kutlama Komitesi
ile Tunzm, Çevre ve Kültür Ba
kanlığı Kültür Daıresi’nın bir
likte düzenlediği "2’nd
Uluslararası Halk Danslan Festıvali’ kap samında geçtiğimiz
gun Gimc'de, dün ise Lefkoşa
Türk Lısesl’nde gö steriler ser
gilendi.
Türkiye, KKTC Letonya, Li•tuanya, Cezayir, Bulgaristan ve
’ Hindistan'dan toplam yedi eki
bin katıldığı fesüval geçtiğimiz
gün Cim e Amcnkan Üniversi
tesi (GAU) Karmı Kampusu
Spcctrum Hall’da eklplenn

14 Kasını 2009 Curiıartesi

* Milli Günleri Kutlama Komitesi ile Turizm, Çevre ve Kül
tür Bakanlığı Kültür Dairesi’nin himayesinde, KKTC'nin
26. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşen Uluslar
arası Halk Danslan Gösterileri GAÜ'de ve LTL'de ilgiyle
izlendi
g ö sterileriy le start ald ı.
GAÜ Halk Dansları To pluluğu'nun g ö sterisiy le başlay an
g eced e, Türkiy e Silifke, Burd ur,
Leto nya, Bulg aristan v e Hin
d istan'd an g elen ekip ler y a
nınd a D ev let Halk Danslan
g ö ste n le r sund u.
LTL’ d e ö ğ re n c ile re
o y n ad ılar
Festiv al kap sam ınd a ülke
m iz e g elen Burd ur, Leto nya, Lı-

tuanya, Hindistan ve Silifke
ekipleri dun ise Lefkoşa Türk
Lisesi ö ğ rencilerine g ö steriler
sergiled iler.
Ülkelerinin y ö resel d anslany la LTL Kap alı Salo nu'na
hay at v eren ekip len, ö ğ renci
ler büyük b ir ilgiyle izled iler.
Renkli g ö rüntülerin y aşan
d ığı festival, akşam saatlerind e
ise O rta Doğu Teknik Üniv ersi
tesi (ODTÜ) Kalkanlı Kampüsü'nd e yaşand ı.

HİNDİSTAN EKİ Bİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ... KKTC'nin 26. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde
gerçekleşen Uluslararası Halk Danslan Gösterilen'nde özellikle Hindistan'dan gelen ekibin
folklorik gösterileri ilgiyle izlendi
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