
 
 
Fête de la Musique – Music Festival – 21/06/2019 
 

The 21st of June is the Earth’s longest day, but it is also the World Music Day or Fête de la 
Musique as we prefer to call it. Fête de la Musique is an important day for all musicians all 
over the world as they get to play for free.   

On this day, a Music Festival is organized by the French Cypriot school of Nicosia (EFCN), with 
the support of Institute Francais, at the premises of EFCN in Aglantzia. The Music Festival is a 
charity event, the benefits will be donated to Hope for Children.  

The bands featured at the concert include Periplanomenoi, Avant Tout, When We Were 
Young, noFreno and more amateur and professional bands. During the event, Serial Griller 
will be serving his famous burgers and Paul will join us with delicious deserts.  

 

Fête de la Musique music festival is supported by Bank of Cyprus, Micro-scooters, Kemanes 
Print Shop and many more sponsors who generously contributed to our humanitarian cause.  

On June 21st, let’s all meet at EFCN in Aglantzia to enjoy a free concert from 8pm until late at 
night. 

 

Venue:  French-Cypriot School of Nicosia 

  Konstantinou Kavafi street  

  2121, Aglantzia 

  (Former Cyprus Technological Institute – ATI building) 

 

For more information: 

https://www.facebook.com/events/323744381618138/ 

@FeteMusiqueChypre 

Tel: 22 665318 

Email: perdikos.olivia@gmail.com 

 



 
 
Fête de la Musique – Φεστιβάλ Μουσικής – 21/06/2019 
 

Η 21η Ιουνίου είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, καθώς επίσης και η Παγκόσμια Μέρα 
Μουσικής ή αλλιώς Fête de la Musique. Η γιορτή της μουσικής, είναι μια πολύ σημαντική 
μέρα για τους μουσικούς ανά το Παγκόσμιο οι οποίοι συμμετέχουν σε δωρεάν συναυλίες.  

Τη μέρα αυτή, 21 Ιουνίου 2019, το Γαλλο-Κυπριακό σχολείο Λευκωσίας σε συνεργασία με το 
Γαλλικό Ινστιτούτο, διοργανώνει Φεστιβάλ Μουσικής στο χώρο του σχολείου στην 
Αγλαντζιά. Το Φεστιβάλ αποτελεί φιλανθρωπική εκδήλωση και τα καθαρά έσοδα θα δοθούν 
στον οργανισμό Hope for Children.  

Στα μουσικά σχήματα που συμμετέχουν στο φεστιβάλ, περιλαμβάνονται οι Περιπλανώμενοι, 
Avant Tout, When We Were Young, noFreno και άλλοι επαγγελματίες και ερασιτέχνες 
μουσικοί. Μαζί μας θα έχουμε τους Serial Griller με τα γευστικά burger και Paul με νόστιμα 
γλυκά και επιδόρπια.  

Το Φεστιβάλ Μουσικής Fête de la Musique στηρίζουν οι Τράπεζα Κύπρου, Micro-scooters, 
Kemanes Print Shop και πολλοί άλλοι χορηγοί που γενναιόδωρα στήριξαν το φιλανθρωπικό 
αυτό έργο.  

Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε την Παρασκευή 21 Ιουνίου στις 8μ.μ στο Γαλλο-Κυπριακό 
σχολείο, για μια όμορφη, μουσική βραδιά.  

 

Χώρος:  Γαλλο-Κυπριακό Σχολείο Λευκωσίας 

  Οδός Κωνσταντίνου Καβάφη  

  2121, Αγλαντζιά  

  (Κτήριο πρώην ΑΤΙ) 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

https://www.facebook.com/events/323744381618138/ 

@FeteMusiqueChypre 

Τηλ: 22 665318 

Email: perdikos.olivia@gmail.com 


