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1ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας και το Δημοτικό Θεατρικό Εργαστήρι 

Νέων διοργανώνουν το "1ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου 

Δήμου Μονεμβασίας" αποσκοπώντας να δημιουργηθεί ένα βήμα έκφρασης για 

τους ερασιτέχνες δημιουργούς ανά την Ελλάδα και μία εστία πολιτισμού για την 

ευρύτερη τοπική κοινωνία. 

Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί κατά το διάστημα 8-14 Ιουλίου 2017 στους Μολάους, 

έδρα του Δήμου Μονεμβασίας, και οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στο 

υπαίθριο αμφιθέατρο του λυκείου της πόλης. Η διοργάνωση έχει διαγωνιστικό 

χαρακτήρα και απευθύνεται σε ερασιτεχνικά θεατρικά σχήματα από την 

Ελλάδα, την Κύπρο και τον απόδημο Ελληνισμό. Προκριματική επιτροπή θα 

επιλέξει τις θεατρικές ομάδες οι οποίες θα διαγωνιστούν στην τελική φάση του 

φεστιβάλ. 

Κριτική επιτροπή αποτελούμενη από ανθρώπους του θεάτρου και των 

γραμμάτων θα απονείμει τιμητικά βραβεία πρώτης, δεύτερης και τρίτης 

καλύτερης παράστασης, σκηνοθεσίας, σκηνικών-κοστουμιών και καλύτερου 

αντρικού και γυναικείου ρόλου. Βραβείο θα δώσει και το κοινό που θα 

παρακολουθήσει όλες τις παραστάσεις του φεστιβάλ. 

Όροι συμμετοχής - Απαραίτητα δικαιολογητικά 

Οι θεατρικές ομάδες που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος μπορούν να δηλώσουν 
συμμετοχή και να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω απαραίτητα 
δικαιολογητικά μέχρι και την 12η Μαΐου 2017 στη διεύθυνση 
festivaltheatrou@nomikomonemvasias.gr, ενώ οι φωτογραφίες και το 
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ψηφιακό υλικό θα πρέπει να αποσταλούν και ταχυδρομικά (μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή 
Courier) στη διεύθυνση 
 

Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας 
& Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού 

Δήμου Μονεμβασίας 
τ.κ. 23052 Μολάοι Λακωνίας 

Υπ' όψιν κας Στυλιανού ή κας Αλειφέρη 
 

1. Αίτηση συμμετοχής όπου θα αναγράφεται ο τίτλος και ο συγγραφέας του 

έργου, η επωνυμία της θεατρικής ομάδας, το όνομα του υπευθύνου της 

παράστασης και στοιχεία επικοινωνίας. 

2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα της θεατρικής ομάδας. 

3. Σημείωμα με τους συντελεστές της παράστασης και τη διανομή των ρόλων, 

λίγα λόγια για το έργο (υπόθεση, αν είναι πρωτότυπο, μετάφραση ή διασκευή 

και όνομα μεταφραστή) και τη διάρκεια της παράστασης με ή χωρίς διάλειμμα. 

4. Πρόγραμμα και αφίσα σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (εφόσον υπάρχουν). 

5. Έγγραφη άδεια του συγγραφέα, του μεταφραστή, της Εταιρείας Ελλήνων 

Θεατρικών Συγγραφέων ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου φορέα. 

6. Φωτογραφίες και DVD από την παράσταση ή τις πρόβες με τους συντελεστές 

που θα συμμετάσχουν στο φεστιβάλ. 

7. Φωτογραφίες ή/και σχέδια σκηνικών-κοστουμιών της παράστασης. 

 Το υλικό που θα μας αποσταλεί δεν θα επιστραφεί. 

Οι διοργανωτές προσφέρουν στα μέλη κάθε διαγωνιζόμενης θεατρικής ομάδας 

(ηθοποιών συν δύο άλλων συντελεστών και μέχρι τον αριθμό των δεκαοκτώ 

συνολικά ατόμων,  τα οποία θα πρέπει να αναφέρονται στο πρόγραμμα της 

παράστασης ή/και στο ανωτέρω σημείωμα -δικαιολογητικό υπ' αριθ. 3), δύο (2) 

διανυκτερεύσεις στη μαθητική εστία Μολάων ή σε ξενοδοχείο και ένα δείπνο 

μετά την παράστασή τους. Αναλαμβάνουν επίσης τη φιλοξενία κατά τη βραδιά 

της απονομής των βραβείων δύο (2) μελών κάθε ομάδας.  

Τα έξοδα μετακίνησης θα καλυφθούν από τους διαγωνιζόμενους. Τέλος, στο 

θέατρο θα υπάρχει ο απαιτούμενος βασικός φωτισμός και ήχος. 

Διαδικτυακές μας διευθύνσεις: 

festivaltheatrou@nomikomonemvasias.gr (e-mail) 

www.facebook.com/pg/panellinio.festival.erasitexnikou.theatrou (facebook) 

www.nomikomonemvasias.gr/festival-theatrou-2017/ 
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Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται 

στα τηλέφωνα 6947474853 (Αντώνης Μπόζης) και 6974356668 (Ολυμπία 

Λαμπούση). 

 


