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ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ DRAGANA  
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΙΝΟΜΟΥΣΕΙΟ 

––––––––––––– 
Donate for Dragama: 

https://www.gofundme.com/donate-for-dragana 
 
 

Παρασκευή, 20 Ιουλίου, 2018 | Ώρα: 20:00 | Εισιτήριο: €10.00 
Πληροφορίες: 00357 25873808 or orchestra@cypruswinemuseum.com 

https://www.cypruswinemuseum.com/music-for-dragana-charity-concert/ 
https://www.facebook.com/events/406449916534640/?active_tab=discussion 

 
Η Dragana Stanimirov είναι μόλις δεκαεννιά χρονών, ταλαντούχα πιανίστα, και φοιτήτρια 
μουσικής στη Σερβία που διαγνώστηκε με καρκίνο των ωοθηκών στάδιο IV. Καθώς το σώμα 
της δεν αντιδρά πλέον στη χημειοθεραπεία, της έχει προσφερθεί μία εναλλακτική 
θεραπεία με υψηλό ποσοστό επιτυχίας εκτός Σερβίας, για την οποία απαιτούνται 20.000 
ευρώ, ποσό το οποίο η οικογένειά της δυστυχώς δεν έχει.  
 
Αξιόλογοι μουσικοί συγκεντρώνονται για να προσφέρουν βοήθεια και να παίξουν 
αφιλοκερδώς, στη συναυλία "Music for Dragana" που θα λάβει χώρα στο Κυπριακό 
Οινομουσείο την Παρακkευή, 20 Ιουλίου 2018. Ανάμεσα σε άλλους θα λάβουν μέρος οι: 
Ζωή Παϊσάνου Μάρκου  (κιθάρα), Μάριος Μάρκου (κλαρινέτο), Μαρία Πέτρου (βιολί),  
Anastasia Maximova Gonsales Moreau (σοπράνο), Nicola Georgiev (πιάνο), Galina Dimova 
Georgieva (πιάνο), Κορίνα Βασιλείου (πιάνο), Natalia Lezedova (πιάνο), Μάριος Νικολάου 
(κρουστά) και άλλοι.  
 
Όλα τα έσοδα από αυτή τη φιλανθρωπική αυτή εκδήλωση θα δοθούν από τους καλλιτέχνες 
μουσικούς στη Dragana για τη θεραπεία της. Ας ενωθούμε σε αυτή την προσπάθεια να 
βοηθήσουμε και να προσφέρουμε μια συμπαγή ευκαιρία στον αγώνα για τη ζωή.  

 
 
 
 



 
Music for Dragana 

Charity Concert at The Cyprus Wine Museum  
––––––––––––– 

 
Donate for Dragama: 

https://www.gofundme.com/donate-for-dragana 

 
Friday, July 20th, 2018 | Starts: 20:00 | Ticket: €10.00 

Information: 00357 25873808 or orchestra@cypruswinemuseum.com 
https://www.cypruswinemuseum.com/music-for-dragana-charity-concert/ 

https://www.facebook.com/events/406449916534640/?active_tab=discussion 
 

 
Dragana Stanimirov is a young, 19 year old piano student in Serbia diagnosed with 
stage IV ovarian cancer. As her body does not react anymore to chemo therapy 
she was offered a treatment with α high rate of success abroad for which 20000 
euro is needed and her family doesn't have.  
 
Musicians in Cyprus, have gathered to offer help and play, pro bono, the concert 
"Music for Dragana". The concert will take place at The Cyprus Wine Museum, on 
Friday, July 20th, 2018. Amongst others will perform Zoe Paisanou Markou 
(guitar), Marios Markou (clarinet), Maria Petrou (violin), Anastasia Maximova 
Gonsales Moreau (soprano), Nicola Georgiev (piano), Galina Dimova Georgieva 
(piano), Corina Vasiliou (piano), Natalia Lezedova (piano), Marios Nicolaou 
(percussion). 
 
All proceedings from this fundraising event will be given from the artists to 
Dragana for her treatment as well as all collected donations at the concert where 
a charity box will be provided.  
 
Join us in this quest to help and offer a solid fighting chance for life.... 
 
 
 

 
 
 


