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Eκδηλώσεις Αδελαΐδας

Μια πολύ όμορφη λαϊκή βραδιά με ποιοτική παραδοσιακή Ελληνική μουσική,
δώθηκε στην Παμμακεδονική Ενωση Ν.Α. από το μουσικό σχήμα της Δήμητρας
Τσούνη, “Μεράκι και Φίλοι”, υπό την αιγίδα του Φέστιβαλ Χελλένικα.

Το Δ.Σ. της Παμμακεδονικής Ενωσης, υπό τον Πρόεδρο
Ευάγγελο Τσιάπαρη, τη βραδιά της εκδήλωσης με το
μουσικό σχήμα της Δήμητρας Τσούνη

Η Ελλη Σπέη, η Βίκυ Γεωργαρά και η συντροφιά τους, στη
βραδιά με τον Δημήτρη Μπάση που διοργάνωσε η Ελληνική
Ορθόδοξη Κοινόιτητα στις 2 Ιουνίου στο Σέρβικο Χωλ
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Ο Δημήτρης Μπάσης με τη ζωγράφο Ιωάννα
Βλασσοπούλου (Καλαμπόγια)

Η συντροφιά των κ. Γιώργου Γενημαχαλιώτη και Πέτρου
Παλαιολόγου, διασκέδασαν στη λαϊκή βραδιά που
οργανώθηκε στην Παμμακεδονική Ενωση με το σχήμα
“Μεράκι και Φιλοι” της Δήμητρας Τσούνη
ΠΑΝΩ: Κυρίες της παροικίας μας διασκεδάζουν με τον Δημήτρη
Μπάση στη μοναδική βραδιά που διοργάνωσε η Ελληνική
Ορθόδοξη Κοινότητα Ν.Α. στις 2 Ιουνίου στο Σέρβικο Χωλ

Η όμορφη συντροφιά της φωτογραφίας μας, διασκέδασε στη λαϊκή βραδιά με το “Μεράκι και Φίλοι” της Δήμητρας Τσούνη, που
δώθηκε στην Παμμακεδονική Ενωση Ν.Α. στις 9 Ιουνίου

Ακόμη ένα στιγμιότυπο από τη βραδιά με τον μοναδικό Ελληνα
καλλιτέχνη Δ. Μπάση στο Σέρβικο χωλ. Τη βραδιά θα τη θυμούνται
όσοι παρευρέθηκαν για πολλά χρόνια. Ο ίδιος ο Ελληνας καλλιτέχνης, παραδέχτηκε ότι, από όλες τις εμφανίσεις του στην Ωκεανία,
το κοινό της Αδελαΐδας ήταν το θερμότερο και πιο ενθουσιώδες

Τη βραδιά με τον Δημητρη Μπάση, τίμησε με την παρουσία του και ο πρώην
Πρόεδρος της Ελληνικής Ορθ. Κοινότητας Ν.Α. Νίκος Πορτέλος με την παρέα του

Η ΑΝΩ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΒΗΜΑ

Η συντριπτική πλειοψηφία στη βραδιά με τον Δημήτρη Μπάση, ήσαν νέοι
όπως αυτοί της φωτογραφίας. “Μόνο στην Αδελαιδα το είδα αυτό”, δήλωσε
εντυπωσιαμένος ο Δημήτρης Μπάσης
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Βραδιά Δημήτρη Μπάση

Ανεπανάληπτες στιγμές έζησε ο Ελληνισμός της Αδελαίδας με τον Δημήτρη Μπάση. Η μια και
αποκλειστική εμφάνιση, δώθηκε από την Ελληνική Κοινότητα Ν.Α. στο Serbian Hall Woodville.
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Νέες της παροικίας μας κατά τη βραδιά με τον Δ. Μπάση
ΠΑΝΩ: Η χαριτωμένη κοπέλα της
φωτογραφίας μας,
σε αναμνηστική
φωτογραφία με τον
Δημήτρη Μπάση
ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Στην
εκδήλωση με τον
Δημήτρη Μπάση,
παρευρέθηκε ο
Πρόεδρος της
Κυπριακής Κοινότητας
Ν.Α. Ανδρέας
Ευδωκίου με τη
συντροφιά του

ΠΑΝΩ και ΔΕΞΙΑ: Νέοι της παροικιας μας
διασκέδασαν με τον τον Δημήτρη Μπάση
ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Μαζί
με τον Δ. Μπάση,
μέλη του Δ.Σ.
της Ελληνικής
Ορθοδοξης
Κοινότητας Ν.Α.
που διοργάνωσε
την εμφάνιση του
Ελληνα καλλιτέχνη
στην Αδελαΐδα.
ΔΕΞΙΑ: Στις δυο
φωτογραφίες
δεξιά, δυο ακόμη
στιγμιότυπα με
νέους της παροικίας
μας στη βραδιά με
τον Δημητρη Μπάση

Ακόμη ένα στιγμιότυπο με γνωστούς συμπάροικους που διασκεδάζουν στην ανεπανάληπτη
μουσική βραδιά που διοργάνωσε η Ελληνική Κοινότητα με τον Δημήτρη Μπάση

Νέοι άνθρωποι ήσαν στην πλειονότητα τους οι παρευρεθέντες στη μουσική βραδιά που
οργάνωσε η Ελληνική Κοινότητα στο Serbian Hall στις 2 Ιουνίου 2018

Αποψη του κατάμεστου Serbian Hall τη βραδιά με τον Δημητρη Μπάση στις 2 Ιουνίου που οργάνωσε η Ελληνική Κοινότητα. Ηταν το πολιτιστικό γεγονός που η Αδελαΐδα θα θυμάται για πολλά χρόνια

