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Πξνθήξπμε  

«8νπ Γηεζλνύο Νεαληθνύ Φεζηηβάι Αξραίνπ Γξάκαηνο. Αξραία Μεζζήλε 2019» 

 

Γηα ζεαηξηθέο νκάδεο ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο,  
ηωλ λεαληθώλ εξαζηηερληθώλ ζεαηξηθώλ νκάδωλ παλεπηζηεκίωλ, θνιιεγίωλ, 

ζεαηξηθώλ ζρνιείωλ, ηλζηηηνύηωλ θαη ζπιιόγωλ ηεο Διιάδαο θαη άιιωλ θξαηώλ 
 

Ο Δήκνο Μεζζήλεο δηνξγαλώλεη από 9 Απξηιίνπ έωο 18 Απξηιίνπ 2019 ην «8ο Γιεθνές 

Νεανικό Φεστιβάλ Αρταίοσ Γράματος. Αρταία Μεσσήνη 2019» ζην Αξραίν Θέαηξν Μεζζήλεο.   

Σν θεζηηβάι επηθεληξώλεηαη ζηελ παξνπζίαζε έξγσλ αξραίνπ ειιεληθνύ ή ιαηηληθνύ δξάκαηνο 

(ηξαγσδίαο ή θσκσδίαο), δελ έρεη δηαγσληζηηθό ραξαθηήξα θαη ζθνπόο ηνπ είλαη ε νπζηαζηηθή – 

βησκαηηθή επαθή ησλ λέσλ κε ην αξραίν δξάκα θαη κε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. Δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ζην θεζηηβάι έρνπλ νη ζεαηξηθέο νκάδεο ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηωλ λεαληθώλ 

εξαζηηερληθώλ ζεαηξηθώλ νκάδωλ παλεπηζηεκίωλ, θνιιεγίωλ, ζεαηξηθώλ ζρνιείωλ, 

ηλζηηηνύηωλ θαη ζπιιόγωλ ηεο Διιάδαο θαη άιιωλ θξαηώλ. Κάζε ζεαηξηθή νκάδα, πνπ ζα 

απαξηίδεηαη απνθιεηζηηθά από ζπνπδαζηέο, δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 25 άηνκα 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπλνδώλ εθπαηδεπηηθώλ). Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζα 

δηεμαρζεί ζε δύν θάζεηο: 

 

Α` ΦΑΗ: 

ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΦΔΣΙΒΑΛ 

Οη ζεαηξηθέο νκάδεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην «8ν Δηεζλέο Νεαληθό Φεζηηβάι Αξραίνπ 

Δξάκαηνο. Αξραία Μεζζήλε 2019» πξέπεη λα εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο κέρξη ηελ Πέκπηε 15 

Ννεκβξίνπ 2018.  Γη` απηό πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ ηα ηξία (3) έληππα:  

1.Αίτηση Σσμμετοτής  

2.Βασικές πληρουορίες για το έργο  

3.Βεβαίωση  

ηα νπνία νη ελδηαθεξόκελεο ζεαηξηθέο νκάδεο κπνξνύλ λα ηα θαηεβάζνπλ από ηνύο ηζηνηόπνπο: 

http://ancientmessenefestival.blogspot.gr/ ή http://ancientmessenefestival.messini.gr (θάθεινο: ΟΡΟΙ 

ΤΜΜΕΣΟΥΗ/TERMS OF PARTICIPATION). 

Σα ζπκπιεξσκέλα απηά έληππα λα απνζηαινύλ:  

α) ηαρπδξνκηθά ζηελ δηεύζπλζε:  

Δήκνο Μεζζήλεο  

Δ/ζε: Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο & Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ  

Σκήκα: Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ, Νέαο Γεληάο & Απαζρόιεζεο  

Οδόο Δεκάξρνπ Παύινπ Πησρνύ  

http://ancientmessenefestival.blogspot.gr/
http://ancientmessenefestival.messini.gr/
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Σ.Κ. 24200, Μεζζήλε  

β) ειεθηξνληθά ζηηο δηεπζύλζεηο: xathanasopoulou@messini.gr  –  edre@messini.gr Σειέθωλα 

επηθνηλωλίαο: (+30)27223 60116 (θα Υ. Αζαλαζνπνύινπ) (+30)27223 60148 (θα Επγελία Νηξέ). 

 

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

Η ππνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζην θεζηηβάι ζεκαίλεη θαη απνδνρή ησλ παξαθάησ όξσλ ηεο 

δηνξγάλσζεο:   

 

 Οη ζεαηξηθέο νκάδεο πξέπεη λα απνηεινύληαη απνθιεηζηηθά από ζπνπδαζηέο.  

 Κάζε ζεαηξηθή νκάδα ιακβάλεη κέξνο ζην θεζηηβάι κόλν κε έλα έξγν, πξωηόηππν θαη όρη 

δηαζθεπαζκέλν.  

 Σν έξγν πξέπεη λα είλαη θαλνληθήο δηάξθεηαο (από 50΄ έωο 70΄ ιεπηά ην κέγηζην). 

 Οη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ζα πινπνηνύληαη εληόο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ σξαξίνπ.  

 ην ρώξν ηεο παξάζηαζεο ζα ππάξρεη κία απιή κηθξνθσληθή θαη ερεηηθή εγθαηάζηαζε κε CD 

Player. 

 Η κνπζηθή θάζε παξάζηαζεο κπνξεί λα είλαη ερνγξαθεκέλε (ζε audio CD). ηελ πεξίπησζε πνπ ε 

κνπζηθή είλαη «δσληαλή» από νξρήζηξα, δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα ηα κνπζηθά όξγαλα ηεο 

νξρήζηξαο λα ζπλδεζνύλ ζε εληζρπηή. 

 Σα όπνηα ζθεληθά ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηηο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ζα είλαη ειαθξέο – ιπόκελεο, 

κηθξέο θαη εύθνιν-κεηαθεξόκελεο θαηαζθεπέο. Καλέλα ζθεληθό δελ ζα ζηεξηρηεί ή ηνπνζεηεζεί 

ζην κλεκείν ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ. 

 Δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ππξνηερλήκαηα, θαπλνγόλα, θσηνβνιίδεο θαη γεληθά εύθιεθηα πιηθά 

θαζώο θαη ε αθή θεξηώλ θαη ππξζώλ. 

 Δελ ζα γίλεη ρξήζε θαη ξίςε, γηα εηδηθά ζθελνζεηηθά ηερλάζκαηα, πιηθώλ πνπ είλαη δύζθνιν λα 

πεξηζπιιέγνπλ, όπσο είλαη π.ρ. ην θειηδόι, ν ραξηνπόιεκνο θ.ιπ.  

 Οη ζεαηξηθέο νκάδεο πνπ επηζπκνύλ λα θάλνπλ πξόβεο ζα πξέπεη λα έξρνληαη ζε επηθνηλσλία κε  

ηνπο ππεύζπλνπο ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ θ’ λα αθνινπζνύλ ηηο ππνδείμεηο ηνπο. 

 Σα έμνδα κεηαθίλεζεο κε ιεσθνξείν ησλ ζεαηξηθώλ νκάδσλ Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

εζσηεξηθνύ, ζα θαιπθζνύλ από ην Δήκν Μεζζήλεο θαζώο θαη ησλ νκάδσλ από ην εμσηεξηθό, από 

ην αεξνδξόκην έσο Μεζζήλε - Αξραία Μεζζήλε θαη ην αληίζηξνθν θαζώο επίζεο θαη νη 

κεηαθηλήζεηο πνπ ζα πξνθύςνπλ από ην πξόγξακκα θηινμελίαο ηνπο.  

 Οη δηνξγαλσηέο ζα εμαζθαιίζνπλ ηε δηακνλή ησλ κειώλ ησλ ζεαηξηθώλ νκάδσλ ηνπιάρηζηνλ 1 

δηαλπθηέξεπζε κε πξσηλό θαη έλα γεύκα. 

 Οη επηπιένλ παξνρέο ζηηο Θεαηξηθέο νκάδεο ζα εμαξηεζνύλ α) από ηνλ αξηζκό ησλ ζπκκεηνρώλ 

ζπλνιηθά  β) από ηνλ αξηζκό ησλ ζπκκεηνρώλ ζεαηξηθώλ νκάδσλ ρσξώλ  ηνπ εμσηεξηθνύ γ) από 

ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή πξνέιεπζεο θαη ηε ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε (λεζησηηθέο, απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο θα.). 

 ηηο ζεαηξηθέο νκάδεο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην Φεζηηβάι ζα απνλεκεζεί Έπαηλνο πκκεηνρήο.  

 

mailto:xathanasopoulou@messini.gr
mailto:edre@messini.gr
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ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΣΗ ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΧΝ ΘΔΑΣΡΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 

Η Επηηξνπή Επηινγήο Θεαηξηθώλ Έξγσλ ζα απαξηίδεηαη από αλζξώπνπο ηνπ ζεαηξηθνύ θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ρώξνπ, πνπ ζα ζπγθξνηεζεί κε απόθαζε ηνπ Δ.. Μεζζήλεο. Η επηηξνπή  ζα επηιέμεη ηα 

έξγα πνπ ζα παξνπζηαζζνύλ ζην θεζηηβάι, κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα:  

 Πνηόηεηα θαη νξζόηεηα ηεο εθθνξάο ηνπ ιόγνπ ησλ ππνθξηηώλ. 

 Ύπαξμε ή κε ηεο νκαδηθήο δνπιεηάο θαη ζπλύπαξμεο ησλ ππνθξηηώλ ζηε ζθελή.  

 Ύπαξμε ή κε ηεο δξακαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ζησπήο. 

 Παξνπζία ηνπ Υνξνύ θαη ηνπ θαηά πόζν απηόο ραξαθηεξίδεηαη από δξακαηηθό ήζνο θαη αηζζεηηθή 

ιηηόηεηα. 

 θελνζεζία πνπ αθνινπζεί θαη αλαδεηθλύεη ην θείκελν, ρσξίο λα γίλνληαη απζαίξεηεο 

παξεκβάζεηο ή ππεξβνιέο (όρη δειαδή παζεηηθέο κηκήζεηο θαη αληηγξαθέο άιισλ παξαζηάζεσλ). 

 

Β΄ΦΑΗ: 

ΟΡΙΣΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΦΔΣΙΒΑΛ 

 

Όπνηα ζεαηξηθή νκάδα επηζπκεί λα ιάβεη  κέξνο ζην θεζηηβάι πξέπεη κέρξη ηελ Πέκπηε 10 

Ιαλνπαξίνπ 2019 (ζθξαγίδα Σαρπδξνκείνπ) λα απνζηείιεη ηαρπδξνκηθά ζηελ δηεύζπλζε:  

Γήκνο Μεζζήλεο  

Γ/ζε: Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο & Κνηλωληθώλ Τπνζέζεωλ  

Σκήκα: Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ, Νέαο Γεληάο & Απαζρόιεζεο  

Γεκάξρνπ Παύινπ Πηωρνύ  

Σ.Κ. 24200 Μεζζήλε  

 

Α)  Δύν (2) CD ή DVD πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ:  

1. Απόζπαζκα 15’ ιεπηώλ δηάξθεηαο από ηηο πξόβεο ή ηελ παξάζηαζε (αλ έρεη παξνπζηαζηεί). ην 

ςεθηαθό αξρείν ππνρξεσηηθά πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεηε απνζπάζκαηα από όιεο ηηο 

ζθελέο/επεηζόδηα θαη ρνξηθά ηνπ έξγνπ. 

2. Δέθα (10) ςεθηαθέο θσηνγξαθίεο από ηηο πξόβεο ή ηελ παξάζηαζε, πςειήο αλάιπζεο (300 

dpi). 

3. Μία (01) πξόζθαηε ςεθηαθή θσηνγξαθία όιεο ηεο ζεαηξηθήο νκάδαο. 

 

Β) Σν έληππν «ΒΔΒΑΙΧΗ» κε ηα νξηζηηθά νλνκαηεπώλπκα θαη ηελ ηδηόηεηα όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ 

ππνγεγξακκέλε αξκνδίσο.  

 

Γ) Σν απόζπαζκα 15’ ιεπηώλ δηάξθεηαο από ηηο πξόβεο ή ηελ παξάζηαζε λα ην ζηείιεηε θαη κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο  online δσξεάλ εθαξκνγήο wetransfer: https://wetransfer.com/ .  

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο κπνξείηε λα απεπζύλεηε ηα εξσηήκαηα ζαο  ζηηο 

παξαθάησ ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο: xathanasopoulou@messini.gr – edre@messini.gr . 

 

 

https://wetransfer.com/
mailto:xathanasopoulou@messini.gr%20-
mailto:edre@messini.gr
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ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΘΔΑΣΡΙΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ 

Οη ζεαηξηθέο νκάδεο, πνπ ζα επηιεγνύλ, ζα ελεκεξσζνύλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο από  18 Ιαλνπαξίνπ 

κέρξη θαη 22 Ιαλνπαξίνπ 2019  θαη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ κέρξη  31 Ιαλνπαξίνπ 2019, 

ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο  ζηνλ ινγαξηαζκό (GR 07 0172 5220 0055 2208 6535 232) ΓΗΜΟ 

ΜΔΗΝΗ, ην πνζό ησλ δέθα πέληε επξώ (15 €) γηα θάζε κέινο ηεο ζεαηξηθήο νκάδαο πνπ ζα 

ζπκκεηέρεη (ζπνπδαζηή – εθπαηδεπηηθό), σο εγγύεζε ζπκκεηνρήο γηα ελίζρπζε ησλ κειινληηθώλ 

δξάζεσλ αλάδεημεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ ηεο Αξραίαο Μεζζήλεο. Σν απνδεηθηηθό 

θαηάζεζεο ησλ ρξεκάησλ λα απνζηαιεί ζην ΦΑΞ: 27220 22752, πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηεζεί ε 

ζπκκεηνρή ηεο ζεαηξηθήο νκάδαο ζην θεζηηβάι. Επηπιένλ ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη αθύξσζε 

ζπκκεηνρήο, εληόο  δύν εκεξώλ ζα ελεκεξσζνύλ νη επηιαρνύζεο θαηά ζεηξά θαηάηαμεο Θεαηξηθέο 

νκάδεο όπνπ έσο 11 Φεβξνπαξίνπ 2019, ζα πξέπεη λα θαηαβάινπλ ην αληίζηνηρν ρξεκαηηθό πνζό σο 

εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην Φεζηηβάι. 

  

 


