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Προκήρυξη
«8ου Διεθνοφσ Νεανικοφ Φεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςήνη 2019»
Για θεατρικζσ ομάδεσ τησ Σριτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ, νεανικών εραςιτεχνικών θεατρικών ομάδων
πανεπιςτημίων, κολλεγίων, θεατρικών ςχολείων, ινςτιτοφτων και ςυλλόγων τησ Ελλάδασ και
άλλων κρατών
Ο Διμοσ Μεςςινθσ διοργανϊνει από 9 Απριλίου ζωσ 18 Απριλίου 2019 το «8ο Διεθνζσ
Νεανικό Φεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςήνη 2019» ςτο Αρχαίο Θζατρο Μεςςήνησ.
Σο φεςτιβάλ επικεντρϊνεται ςτθν παρουςίαςθ ζργων αρχαίου ελλθνικοφ ι λατινικοφ
δράματοσ (τραγωδίασ ι κωμωδίασ), δεν ζχει διαγωνιςτικό χαρακτιρα και ςκοπόσ του είναι θ
ουςιαςτικι – βιωματικι επαφι των νζων με το αρχαίο δράμα και με τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά.
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο φεςτιβάλ ζχουν οι κεατρικζσ ομάδεσ τησ Σριτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ, των
νεανικών εραςιτεχνικών θεατρικών ομάδων πανεπιςτημίων, κολλεγίων, θεατρικών ςχολείων,
ινςτιτοφτων και ςυλλόγων τησ Ελλάδασ και άλλων κρατών. Κάκε κεατρικι ομάδα, που κα
απαρτίηεται αποκλειςτικά από ςπουδαςτζσ, δεν πρζπει να ξεπερνά τα 25 άτομα
(ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν). Η υποβολι των αιτιςεων ςυμμετοχισ κα
διεξαχκεί ςε δφο φάςεισ:
Α` ΦΑΗ:
ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΦΕΣΙΒΑΛ
Οι κεατρικζσ ομάδεσ που ενδιαφζρονται να ςυμμετάςχουν ςτο «8ο Διεκνζσ Νεανικό Φεςτιβάλ
Αρχαίου Δράματοσ. Αρχαία Μεςςινθ 2019» πρζπει να εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ μζχρι την
Πζμπτη 15 Νοεμβρίου 2018. Γι` αυτό πρζπει να ςυμπλθρϊςουν τα τρία (3) ζντυπα:
1.Αίτηςη υμμετοχήσ
2.Βαςικζσ πληροφορίεσ για το ζργο
3.Βεβαίωςη
τα οποία οι ενδιαφερόμενεσ κεατρικζσ ομάδεσ μποροφν να τα κατεβάςουν από τουσ ιςτότοπουσ:
http://ancientmessenefestival.blogspot.gr/ ι http://ancientmessenefestival.messini.gr/
(φάκελοσ: ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ/TERMS OF PARTICIPATION).
Σα ςυμπλθρωμζνα αυτά ζντυπα να αποςταλοφν:
α) ταχυδρομικά ςτθν διεφκυνςθ:
Διμοσ Μεςςινθσ
Δ/ςθ: Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ & Κοινωνικϊν Τποκζςεων
Σμιμα: Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ , Νζασ Γενιάσ & Απαςχόλθςθσ
Οδόσ Δθμάρχου Παφλου Πτωχοφ
Σ.Κ. 24200, Μεςςινθ
β) θλεκτρονικά ςτισ διευκφνςεισ: xathanasopoulou@messini.gr – edre@messini.gr
Σηλζφωνα επικοινωνίασ:
(+30)27223 60116 (κα Χ. Ακαναςοποφλου)
(+30)27223 60148 (κα Ευγενία Ντρζ).

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Η υποβολι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ςτο φεςτιβάλ ςθμαίνει και αποδοχι των παρακάτω όρων τθσ
διοργάνωςθσ:
 Οι κεατρικζσ ομάδεσ πρζπει να αποτελοφνται αποκλειςτικά από ςπουδαςτζσ.
 Κάκε κεατρικι ομάδα λαμβάνει μζροσ ςτο φεςτιβάλ μόνο με ζνα ζργο, πρωτότυπο και όχι
διαςκευαςμζνο.
 Σο ζργο πρζπει να είναι κανονικισ διάρκειασ (από 50΄ ζωσ 70΄ λεπτά το μζγιςτο).
 Οι κεατρικζσ παραςτάςεισ κα υλοποιοφνται εντόσ του εκπαιδευτικοφ ωραρίου.
 Η μουςικι κάκε παράςταςθσ μπορεί να είναι θχογραφθμζνθ (ςε audio CD). τθν περίπτωςθ
που θ μουςικι είναι «ηωντανι» από ορχιςτρα, δεν υπάρχει δυνατότθτα τα μουςικά όργανα
τθσ ορχιςτρασ να ςυνδεκοφν ςε ενιςχυτι.
 το χϊρο τθσ παράςταςθσ κα υπάρχει μία απλι μικροφωνικι και θχθτικι εγκατάςταςθ με CD
Player.
 Σα όποια ςκθνικά χρθςιμοποιθκοφν ςτισ κεατρικζσ παραςτάςεισ κα είναι ελαφρζσ – λυόμενεσ,
μικρζσ και εφκολο-μεταφερόμενεσ καταςκευζσ. Κανζνα ςκθνικό δεν κα ςτθριχτεί ι
τοποκετθκεί ςτο μνθμείο του αρχαίου κεάτρου.
 Δεν κα χρθςιμοποιθκοφν πυροτεχνιματα, καπνογόνα, φωτοβολίδεσ και γενικά εφφλεκτα
υλικά κακϊσ και θ αφι κεριϊν και πυρςϊν.
 Δεν κα γίνει χριςθ και ρίψθ, για ειδικά ςκθνοκετικά τεχνάςματα, υλικϊν που είναι δφςκολο
να περιςυλλζγουν, όπωσ είναι π.χ. το φελιηόλ, ο χαρτοπόλεμοσ κ.λπ.
 Οι κεατρικζσ ομάδεσ που επικυμοφν να κάνουν πρόβεσ κα πρζπει να ζρχονται ςε επικοινωνία
με τουσ υπεφκυνουσ του αρχαιολογικοφ χϊρου κ’ να ακολουκοφν τισ υποδείξεισ τουσ.
 Σα ζξοδα μετακίνηςησ επιβαρφνουν την κάθε θεατρική ομάδα.
 Οι διοργανωτζσ κα εξαςφαλίςουν τθ διαμονι των μελϊν των κεατρικϊν ομάδων τουλάχιςτον
1 διανυκτζρευςθ με πρωινό και ζνα γεφμα.
 Οι επιπλζον παροχζσ ςτισ Θεατρικζσ ομάδεσ κα εξαρτθκοφν α) από τον αρικμό των
ςυμμετοχϊν ςυνολικά β) από τον αρικμό των ςυμμετοχϊν κεατρικϊν ομάδων χωρϊν του
εξωτερικοφ γ) από τθ γεωγραφικι περιοχι προζλευςθσ και τθ χιλιομετρικι απόςταςθ
(νθςιωτικζσ, απομακρυςμζνεσ περιοχζσ κα.)
 τισ κεατρικζσ ομάδεσ που κα ςυμμετάςχουν ςτο Φεςτιβάλ κα απονεμθκεί Ζπαινοσ
υμμετοχισ.

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΩΝ ΘΕΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Η Επιτροπι Επιλογισ Θεατρικϊν Ζργων κα απαρτίηεται από ανκρϊπουσ του κεατρικοφ και του
εκπαιδευτικοφ χϊρου, που κα ςυγκροτθκεί με απόφαςθ του Δ.. Μεςςινθσ. Η επιτροπι κα επιλζξει
τα ζργα που κα παρουςιαςκοφν ςτο φεςτιβάλ, με βάςθ τα παρακάτω κριτιρια:
 Ποιότθτα και ορκότθτα τθσ εκφοράσ του λόγου των υποκριτϊν.
 Υπαρξθ ι μθ τθσ ομαδικισ δουλειάσ και ςυνφπαρξθσ των υποκριτϊν ςτθ ςκθνι.
 Υπαρξθ ι μθ τθσ δραματικισ λειτουργίασ τθσ ςιωπισ.
 Παρουςία του Χοροφ και του κατά πόςο αυτόσ χαρακτθρίηεται από δραματικό ικοσ και
αιςκθτικι λιτότθτα.
 κθνοκεςία που ακολουκεί και αναδεικνφει το κείμενο, χωρίσ να γίνονται αυκαίρετεσ
παρεμβάςεισ ι υπερβολζσ (όχι δθλαδι πακθτικζσ μιμιςεισ και αντιγραφζσ άλλων
παραςτάςεων).

Β΄ΦΑΗ:
ΟΡΙΣΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΦΕΣΙΒΑΛ
Όποια κεατρικι ομάδα επικυμεί να λάβει μζροσ ςτο φεςτιβάλ πρζπει μζχρι τθν Πζμπτη 10
Ιανουαρίου 2019 (ςφραγίδα Σαχυδρομείου) να αποςτείλει ταχυδρομικά ςτθν διεφκυνςθ:
Διμοσ Μεςςινθσ
Δ/ςθ: Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ & Κοινωνικϊν Τποκζςεων
Σμιμα: Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ, Νζασ Γενιάσ & Απαςχόλθςθσ
Δθμάρχου Παφλου Πτωχοφ
Σ.Κ. 24200 Μεςςινθ
Α) Δφο (2) CD ι DVD που κα περιλαμβάνουν:
1. Απόςπαςμα 15’ λεπτϊν διάρκειασ από τισ πρόβεσ ι τθν παράςταςθ (αν ζχει
παρουςιαςτεί). το ψθφιακό αρχείο υποχρεωτικά πρζπει να ςυμπεριλάβετε αποςπάςματα
από όλεσ τισ ςκθνζσ/επειςόδια και χορικά του ζργου.
2. Δζκα (10) ψθφιακζσ φωτογραφίεσ από τισ πρόβεσ ι τθν παράςταςθ, υψθλισ ανάλυςθσ
(300 dpi)
3. Μία (01) πρόςφατθ ψθφιακι φωτογραφία όλθσ τθσ κεατρικισ ομάδασ.
Β) Σο ζντυπο «ΒΕΒΑΙΩΗ» με τα οριςτικά ονοματεπϊνυμα και τθν ιδιότθτα όλων των ςυμμετεχόντων
υπογεγραμμζνθ αρμοδίωσ.
Γ) Σο απόςπαςμα 15’ λεπτϊν διάρκειασ από τισ πρόβεσ ι τθν παράςταςθ να ςταλεί και μζςω τθσ
διαδικτυακισ online δωρεάν εφαρμογισ wetransfer: https://wetransfer.com/ .
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ μπορείτε να απευκφνετε τα ερωτιματα ςασ ςτισ
παρακάτω θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ: xathanasopoulou@messini.gr – edre@messini.gr.

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΟΡΙΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΘΕΑΣΡΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Οι κεατρικζσ ομάδεσ, που κα επιλεγοφν, κα ενθμερωκοφν για τθν ςυμμετοχι τουσ από 18
Ιανουαρίου μζχρι και 22 Ιανουαρίου 2019.
Επιπλζον ςε περίπτωςθ που υπάρξει ακφρωςθ ςυμμετοχισ, εντόσ δφο θμερϊν κα ενθμερωκοφν οι
επιλαχοφςεσ κατά ςειρά κατάταξθσ Θεατρικζσ ομάδεσ.

