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Russia, Beauty of Earth 
––––––––––––– 

 
Wednesday, November 7th, 2018 | Starts: 20:00 | Entrance Free 

Information: 00357 25873808 / 99907636  
or orchestra@cypruswinemuseum.com 

www.cypruswinemuseum.com 
https://www.facebook.com/events/288171308691435/ 

 
A theme concerts dedicated to the Russian Union Day is initiated and organized by the 
Russian Cultural Centre in Cyprus at the premises of The Cyprus Wine Museum in Erimi / 
Limassol 
 
At the concert "Russia, Beauty of Earth" that will take place at The Cyprus Wine Museum, 
the "Gold Tenor of Russia" Evgeniy Yuzhin and the remarkable Soprano Yulia Snezhina will 
perform a program with the beloved and popular Russian songs from the Soviet Union Era.  
 
The program also includes a series of Russian Folk Songs, of the Russian homeland and 
music set on the poetry of great Russian poets. 
 
The aim of this concert is to highlight the richness and evolution of the Russian the culture.  
 
Duration of the concert is 90 minutes and the entrance is free. 
  
 

Συναυλία, αφιερωμένη στην Ημέρα Εθνικής Ενότητας 
––––––––––––– 

Τετάρτη , 7 Νοεμβρίου, 2018 | 20:00 | Είσοδος ελεύθερη 
Πληροφορίες: 00357 25873808 / 99907636  

orchestra@cypruswinemuseum.com 
www.cypruswinemuseum.com 

https://www.facebook.com/events/288171308691435/ 
 

 



Από πρωτοβουλία και διοργάνωση της θεματικής συναυλίας αφιερωμένη στην Εθνική 
Ημέρα Ενότητας της Ρωσίας θα λάβει χώρα στους χώρους του Κυπριακού Οινομουσείου 
στην Ερήμη / Λεμεσός 
Στις 7 Νοεμβρίου και ωρα 20:00, στην αίθουσα συναυλιών του Κυπριακού Οινομουσείου 
κοντά στη Λεμεσό (42, Οδός Παφού (42 Paphou & Knights Street Corner, B6, Erimi 4630) θα 
διεξαχθεί η συναυλία «Ρωσία – Ομορφιά της Γης» αφιερωμένη στην Ημέρα Εθνικής 
Ενότητας της Ρωσίας. 
 
Στη συναυλία θα λάβουν μέρος ο χρυσός τενόρος της Ρωσίας, Γιεβγκένι Γιούζιν και η 
πολύβραβευθείσα σοπράνο Γιούλια Σνέζινα, που θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με 
αγαπημένα ρωσικά τραγούδια και επιτυχίες της Σοβιετικής Εποχής. Το πρόγραμμα επισης 
περιλαμβάνει ρωσικά λαϊκά τραγούδια και τραγούδια για την πατρίδα, τραγούδια σε 
ποιήματα μεγάλων Ρώσων ποιητών, καθώς και τραγούδια από τα χρόνια του πολέμου.  
 
Η συναυλία αναδεικνύει τον πλούτο και την εξέλιξη του πολιτισμού της Ρωσιας σε όλα τα 
στάδια της ανάπτυξης της χώρας. 
 
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 1,5 ώρα. Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν 


