ΝΑΥΠΛΙΟ – ARTIVA
ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
4ο

To «ΝΑΥΠΛΙΟ-ARTIVA 4o ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ» που διοργανώνει η
ARTIVA Cultural Management & Advertising υπό την αιγίδα του ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
και του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ θα πραγματοποιηθεί για τέταρτη συνεχή χρονιά 15-19
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 στο Ναύπλιο. Το φεστιβάλ όπως και πέρσι έχει και διαγωνιστικό
χαρακτήρα ενώ διατηρεί και την ελεύθερη συμμετοχή όπως ίσχυε και τα
προηγούμενα χρόνια.
Το φεστιβάλ φιλοδοξεί να προβάλλει την καλλιτεχνική δημιουργία, να αναδείξει το
έργο των διευθυντών χορωδιών και των χορωδών αλλά και να δώσει την ευκαιρία
στο κοινό να απολαύσει έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών μέσα από το χορωδιακή
τέχνη.
Ο χώρος διεξαγωγής του Φεστιβάλ είναι μεγάλης ιστορικής σημασίας. Το Βουλευτικό
υπήρξε η 1η Βουλή του ελεύθερου Ελληνικού κράτους.
To «ΝΑΥΠΛΙΟ-ARTIVA 4o ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ» εκτός από την
καλλιτεχνική του διάσταση έχει και αυτή της γνωριμίας των επισκεπτών με την πόλη
του Ναυπλίου (μία από τις πιο όμορφες πόλεις της Ελλάδας) με σημαντική σύγχρονη
ιστορία (1η πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους) αλλά και τις Αργολίδας γενικότερα
με τα παγκοσμίου φήμης αρχαία ιστορικά μνημεία (Μυκήνες, Επίδαυρος, Αρχαία
Τίρυνθα).
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Α.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Στο διαγωνιστικό μέρος του Φεστιβάλ μπορούν να συμμετέχουν χορωδίες από την
Ελλάδα και το εξωτερικό και ανάλογα με τη σύνθεση των μελών τους κατατάσσονται
σε διαφορετικές κατηγορίες.

Β.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μικτές χορωδίες - ελάχιστο όριο είκοσι τέσσερις (24)
χορωδοί.
Πρόγραμμα
α. Μουσικό κομμάτι πριν το 1950
β. Μουσικό κομμάτι μετά το 1950
γ. Μουσικό κομμάτι από τη χώρα προέλευσης της
χορωδίας.
δ.Κοινό
μουσικό
κομμάτι
επιλογής
των
διοργανωτών.
Η διάρκεια του προγράμματος (χρόνος εκτέλεσης) δεν
πρέπει να είναι μικρότερη από 10 λεπτά και
μεγαλύτερη από 20 λεπτά.

Χορωδίες δωματίου/φωνητικά σύνολα μικτά,
ανδρικά ή γυναικεία σύνολα – ελάχιστο όριο οκτώ
(8) μέλη, μέγιστο όριο είκοσι (20) μέλη.
Πρόγραμμα
α. Μουσικό κομμάτι πριν το 1950
β. Μουσικό κομμάτι μετά το 1950
γ. Μουσικό κομμάτι από τη χώρα προέλευσης της
χορωδίας.
δ.Κοινό
μουσικό
κομμάτι
επιλογής
των
διοργανωτών.
Η διάρκεια του προγράμματος (χρόνος εκτέλεσης) δεν
πρέπει να είναι μικρότερη από 10 λεπτά και
μεγαλύτερη από 20 λεπτά.
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3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

5η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Χορωδίες ομοίων φωνών ανδρικές ή γυναικείες –
ελάχιστο όριο είκοσι τέσσερις (24) χορωδοί.
Πρόγραμμα
α. Μουσικό κομμάτι πριν το 1950
β. Μουσικό κομμάτι μετά το 1950
γ. Μουσικό κομμάτι από τη χώρα προέλευσης της
χορωδίας.
δ.Κοινό
μουσικό
κομμάτι
επιλογής
των
διοργανωτών.
Η διάρκεια του προγράμματος (χρόνος εκτέλεσης) δεν
πρέπει να είναι μικρότερη από 10 λεπτά και
μεγαλύτερη από 20 λεπτά.

Νεανικές χορωδίες μικτές ή ομοίων φωνών –
ελάχιστο όριο είκοσι πέντε (25) χορωδοί και ανώτατο
όριο ηλικίας τα είκοσι πέντε (25) έτη.
Πρόγραμμα
α. Μουσικό κομμάτι ελεύθερης επιλογής
β. Μουσικό κομμάτι ελεύθερης επιλογής
γ. Μουσικό κομμάτι από τη χώρα προέλευσης της
χορωδίας.
δ.Κοινό
μουσικό
κομμάτι
επιλογής
των
διοργανωτών.
Η διάρκεια του προγράμματος (χρόνος εκτέλεσης) δεν
πρέπει να είναι μικρότερη από 10 λεπτά και
μεγαλύτερη από 20 λεπτά.

Παιδικές χορωδίες – ελάχιστο όριο είκοσι δύο (22)
χορωδοί και ανώτατο όριο ηλικίας τα δεκαεπτά (17)
έτη.
Πρόγραμμα
α. Μουσικό κομμάτι ελεύθερης επιλογής
β. Μουσικό κομμάτι ελεύθερης επιλογής
γ. Μουσικό κομμάτι από τη χώρα προέλευσης της
χορωδίας.
δ. Κοινό μουσικό κομμάτι επιλογής των
διοργανωτών.
Η διάρκεια του προγράμματος (χρόνος εκτέλεσης) δεν
πρέπει να είναι μικρότερη από 10 λεπτά και
μεγαλύτερη από 20 λεπτά.
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6η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

7η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Θρησκευτικής μουσικής - a cappella
Μικτές χορωδίες - Χορωδίες ομοίων φωνών ανδρικές
ή γυναικείες
Πρόγραμμα
α. Μουσικό κομμάτι πριν το 1850
β. Μουσικό κομμάτι από 1851-1950
γ. Μουσικό κομμάτι μετά το 1950
δ.Κοινό μουσικό κομμάτι επιλογής των διοργανωτών.
Η διάρκεια του προγράμματος (χρόνος εκτέλεσης) δεν
πρέπει να είναι μικρότερη από 10 λεπτά και
μεγαλύτερη από 20 λεπτά.
Φολκλόρ
Μικτές χορωδίες - Χορωδίες ομοίων φωνών ανδρικές
ή γυναικείες
Πρόγραμμα
Ελεύθερη επιλογή τεσσάρων (4) μουσικών κομματιών.
Προτείνεται η χρησιμοποίηση παραδοσιακών στολών
από τις χορωδίες.
Η διάρκεια του προγράμματος (χρόνος εκτέλεσης) δεν
πρέπει να είναι μικρότερη από 10 λεπτά και
μεγαλύτερη από 20 λεπτά.

Σε όλες τις κατηγορίες (εξαιρείται η 6η ) επιτρέπεται η χρήση ενός οργάνου μόνο για
ένα (1) μουσικό κομμάτι (χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικής ηχητικής εγκατάστασης). Το
κοινό κομμάτι για όλες τις χορωδίες θα εκτελεστεί a cappella. Απαγορεύεται κάθε
τύπος μικροφώνου ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική οπτική ή ακουστική
παρέμβαση.
Γ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ

Τα κριτήρια αξιολόγησης του καλλιτεχνικού προγράμματος των χορωδιών είναι:








η τεχνική που αφορά το ρυθμό και την άρθρωση
ο τονισμός
ποιότητα ήχου
η ερμηνεία
το ύφος
η δυσκολία
γενική καλλιτεχνική εντύπωση

Για την αξιολόγηση των χορωδιών υπεύθυνη θα είναι επιτροπή που θα την
αποτελούν Έλληνες και ξένοι καταξιωμένοι μουσικοί και ειδικότερα στη χορωδιακή
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πράξη. Τα αποτελέσματα της διεθνούς κριτικής επιτροπής δεν θα δέχονται
αμφισβήτησης ούτε προσβολής με οποιοδήποτε μέσο και από οιονδήποτε.

Δ.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ θα απονείμουν βραβεία και μετάλλια στις χορωδίες
ανάλογα με τα αποτελέσματα της παρουσίασης του προγράμματός τους.




Χρυσό μετάλλιο για τις χορωδίες που συγκεντρώνουν βαθμολογία 90,00100,00 μονάδες.
Αργυρό μετάλλιο για τις χορωδίες που συγκεντρώνουν βαθμολογία 80,0089,99 μονάδες.
Χάλκινο μετάλλιο για τις χορωδίες που συγκεντρώνουν βαθμολογία 70,0079,99 μονάδες.

Επίσης, η χορωδία που θα καταταγεί πρώτη σε βαθμολογία απ’ όλες τις κατηγορίες
με χρυσό μετάλλιο θα λάβει ως χρηματικό έπαθλο το ποσό των 2.000,00 ευρώ.
Η χορωδία που θα καταταγεί δεύτερη σε βαθμολογία απ’ όλες τις κατηγορίες και με
χρυσό μετάλλιο θα λάβει ως χρηματικό έπαθλο το ποσό των 1.000,00 ευρώ.
Η χορωδία που θα καταταγεί τρίτη σε βαθμολογία απ’ όλες τις κατηγορίες και με
χρυσό μετάλλιο θα λάβει ως χρηματικό έπαθλο το ποσό των 500,00 ευρώ.

Ε.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α.

Οι χορωδίες που μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να είναι
μη επαγγελματικές (τα μέλη τους δεν επιτρέπεται να κερδίζουν χρήματα ως
επαγγελματίες τραγουδιστές).
Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να ελέγξουν τις χορωδίες που λαμβάνουν
μέρος στις κατηγορίες όπου αναγράφονται τα ηλικιακά όρια (π.χ νεανικές –
παιδικές). Η υπέρβαση των ορίων επιτρέπεται στο 10% του συνόλου των
χορωδών κάθε σχήματος.
Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, οι χορωδίες και οι χορωδοί που συμμετέχουν
στο διαγωνιστικό πρόγραμμα δεν έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν
καμία άλλη εμφάνιση – συναυλία – παρουσίαση χωρίς την έγκριση των
διοργανωτών.
Τα μέλη των χορωδιών δεν μπορούν να συμμετέχουν σε παραπάνω από ένα
σύνολο στην ίδια διαγωνιστική κατηγορία. Επιτρέπεται η συμμετοχή σε άλλη
κατηγορία.
Οι μαέστροι επιτρέπεται να διαγωνιστούν μόνο με μία χορωδία σε κάθε
κατηγορία.

Β.

Γ.

Δ.

Ε.
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Ζ.

Η.

Θ.

Τα μουσικά έργα που θα αποδώσουν οι χορωδίες θα πρέπει να έχουν
αποσταλεί στους διοργανωτές 2 μήνες πριν την έναρξη του Φεστιβάλ. Οι
παρτιτούρες των μουσικών έργων θα πρέπει να είναι ευανάγνωστες, να είναι
γραμμένες σε πεντάγραμμο και να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία των
συντελεστών (στιχουργός, συνθέτης). Για κάθε μουσικό έργο η χορωδία θα
πρέπει να αποστείλει πέντε (5) αντίτυπα. Οι συνθέσεις οφείλουν να
κατατεθούν στη διοργανώτρια αρχή στην αρχική τους μορφή. Σε περίπτωση
αλλαγής τονικότητας αυτή θα πρέπει να δηλωθεί ένα (1) μήνα πριν την έναρξη
του Φεστιβάλ στη διοργανώτρια αρχή. Οι παρτιτούρες θα πρέπει να
αποστέλλονται τόσο σε ηλεκτρονική και όσο και σε έντυπη μορφή (μέσω
ταχυδρομείου).
Οι χορωδίες που συμμετέχουν στο διαγωνιστικό μέρος του Φεστιβάλ
μπορούν να συμμετάσχουν και στο ελεύθερο σύμφωνα με το πρόγραμμα που
θα οριστεί από τους διοργανωτές. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της ελεύθερης
συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 λεπτά.
Προκειμένου να διασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους
διαγωνιζόμενους τα μέλη των χορωδιών δεν θα μπορούν να παραβρίσκονται
στο χώρο διεξαγωγής του Φεστιβάλ παρά μόνο κατά τη διάρκεια της
εμφάνισής τους.
Οποιοσδήποτε επιθυμεί
να παρακολουθήσει το
διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ (με εξαίρεση τον μαέστρο και τον
υπεύθυνο κάθε χορωδίας που συμμετέχει στο Φεστιβάλ) θα πρέπει να
καταβάλει το αντίτιμο της εισόδου που ανέρχεται στα 8,00 ευρώ και αφορά
τη συγκεκριμένη ημέρα και τις συγκεκριμένες ώρες π.χ Σάββατο πρωί από τις
10.30 έως τις 14.00 ή Σάββατο απόγευμα από τις 16.00 έως τις 19.00. Η
είσοδος ή η έξοδος από την αίθουσα διεξαγωγής του διαγωνιστικού
προγράμματος θα επιτρέπεται μόνο κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται
από τη λήξη του προγράμματος της χορωδίας μέχρι την έναρξη του
προγράμματος της επόμενης.

Ζ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Γενικές πληροφορίες
Τα σχήματα που συμμετέχουν στο διαγωνιστικό φεστιβάλ οφείλουν να βρίσκονται
την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου και ώρα 18.00 μ.μ στο Ναύπλιο. Αφού γίνει η υποδοχή
των μουσικών σχημάτων από τους διοργανωτές οι συμμετέχοντες θα συγκεντρωθούν
σε χώρο διαμορφωμένο ειδικά για την τελετή έναρξης του Φεστιβάλ. Την Πέμπτη 16,
Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 θα τελεστεί το διαγωνιστικό μέρος
του Φεστιβάλ αλλά παράλληλα και αυτό της ελεύθερης συμμετοχής. Την Κυριακή 19
Νοεμβρίου στις 11.00 θα γίνει η τελετή απονομής των βραβείων στις διαγωνιζόμενες
χορωδίες και το βράδυ θα γίνει η επίσημη τελετή λήξης.
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα των χορωδιών έχει ελεύθερο χαρακτήρα και η διάρκειά
του είναι 20 λεπτά.
Ο χώρος διεξαγωγής του Φεστιβάλ είναι το Βουλευτικό.
Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

Οι χορωδίες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Φεστιβάλ ελεύθερης συμμετοχής,
πρέπει να αποστείλουν μέχρι:
1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 τα κάτωθι:
1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (συνημμένο έντυπο) και αποστολή
στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@artiva.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
ARTIVA
Cultural Management & Advertising
Ασκληπιού και Αγαπητού, 21100 Ναύπλιο
Τηλ./Φαξ. 2752400488, 6936774018
2. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ και ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ
3. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΕΣΤΡΟΥ
4. Το κόστος συμμετοχής που αναφέρεται στην παράγραφο (Κόστος συμμετοχήςελεύθερες συμμετοχές)
5. Η συμμετοχή της χορωδίας στο Φεστιβάλ κατοχυρώνεται μόνο όταν έχουν
τακτοποιηθεί τα παραπάνω.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α. Διαγωνιστικό Φεστιβάλ
Οι χορωδίες ταυτόχρονα με τη δήλωση της συμμετοχής τους θα πρέπει να
καταβάλλουν το ποσό των 200,00ευρώ.
Επιπλέον, ο κάθε χορωδός θα επιβαρύνεται με το ποσό των 15,00 ευρώ για την
συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Το ποσό που αντιστοιχεί στα μέλη του μουσικού
σχήματος θα καταβάλλεται συνολικά από τον υπεύθυνο της χορωδίας μέχρι την 1η
Οκτωβρίου 2017.
Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής, δεν θα επιστρέφεται το ποσό που αφορά
τη δήλωση συμμετοχής (200,00 ευρώ).
Β. Φεστιβάλ – Ελεύθερες συμμετοχές
Οι χορωδίες ταυτόχρονα με τη δήλωση συμμετοχής τους θα πρέπει να καταβάλλουν
το ποσό των 300,00 ευρώ.
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Oι διοργανωτές θα προσφέρουν:
1. Δωρεάν ξενάγηση στην παλιά πόλη του Ναυπλίου. Η παλιά πόλη του Ναυπλίου,
το Ανάπλι όπως είναι γνωστό μέσα από την ιστορία του, αντανακλά όλη τη σύγχρονη
πολιτειακή – πολιτική – κοινωνική και στρατιωτική ιστορία του Νέου ελληνικού
κράτους, αλλά και των χρόνων που προηγήθηκαν από το Μεσαιωνικό Βυζάντιο μέχρι
και σήμερα. Έχοντας στα ανατολικά και νότιά του αγέρωχους φρουρούς το ενετικό
κάστρο του ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ και την Ακροναυπλία, στέκει αρχοντικό στην άκρη του
Αργολικού κόλπου, αντικρίζοντας εμπρός στο λιμάνι του το κάστρο Μπούρτζι, σήμα
κατατεθέν της πόλης και ατενίζει απ ΄ τον ψαρομαχαλά του όλον τον Αργολικό κάμπο,
μια περιοχή με ιστορία χιλιάδων ετών που λάτρεψαν και ύμνησαν αρχαίοι Έλληνες
ποιητές. Το Ναύπλιο επαίρεται για την ομορφιά του, ξιπάζεται από την γραφικότητα
και τη γοητεία του. Πρώτη πρωτεύουσα του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Κάθε
σοκάκι και θύμηση! Κάθε μνημείο και ιστορία! Κάθε ιστορία και θρύλος! Κάθε
θρύλος και ατέλειωτη φαντασία! Μέσα στ’ Ανάπλι ζεις κάθε στιγμή από το παρελθόν.
Η πύλη της ξηράς, το Δικαστικό μέγαρο, το σπίτι του Άρμανσπεργκ (αντιβασιλέας του
Όθωνα), το πρώτο ελληνικό Γυμνάσιο, το πρώτο φαρμακείο, ο ναός του Αγ.
Σπυρίδωνα όπου δολοφονήθηκε ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος Ιωάννης
Καποδίστριας, η πρώτη σχολή των Ευελπίδων (Πολεμικό Μουσείο), οι στρατώνες του
Καποδίστρια (Αρχαιολογικό Μουσείο), τα παλιά τζαμιά «Τριανόν» και «Βουλευτικό»
(1η Βουλή των Ελλήνων), το Λαογραφικό μουσείο, πολλοί ανδριάντες και μνημεία
ηρώων Ελλήνων και φιλελλήνων είναι κάποια από τα σημαντικότερα σημεία που
συνθέτουν την ιστορία του Αναπλιού και του νεότερου ελληνικού κράτους.
2. Ένα αναμνηστικό δώρο σε όλα τα μουσικά σχήματα που θα συμμετέχουν
3. Γλυκίσματα, αναψυκτικά και νερά για τα μέλη των μουσικών συνόλων.
ΠΑΡΤΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Οι διοργανωτές σας προτείνουν τη συμμετοχή στο πάρτυ που θα διοργανωθεί το
Σάββατο 18 Νοεμβρίου (αμέσως μετά το πέρας του καλλιτεχνικού προγράμματος)
όπου οι χορωδίες θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους, να
διασκεδάσουν και να χορέψουν. Η τιμή εισόδου στο πάρτυ είναι 13,00 ευρώ και
περιλαμβάνει κρύο πιάτο και κρασί ή αναψυκτικό.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής για το διαγωνιστικό και το ελεύθερο Φεστιβάλ μπορούν να
αποστέλλονται στους διοργανωτές μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2017.
Έκπτωση συμμετοχής στο διαγωνιστικό Φεστιβάλ
Οι χορωδίες που θα δηλώσουν συμμετοχή πριν από τις 31 Μαΐου 2017 στο
διαγωνιστικό φεστιβάλ θα τύχουν έκπτωσης 50% του κόστους συμμετοχής της
χορωδίας (αφορά το ποσό δήλωσης συμμετοχής της χορωδίας και όχι των χορωδών,
δηλαδή αντί για 200,00 ευρώ η χορωδία θα κληθεί να καταβάλλει το ποσό των 100,00
ευρώ).
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Επιπλέον διευκρινήσεις:
Οι διοργανωτές διατηρούν το αποκλειστικό δικαίωμα ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών αναμεταδόσεων και για την όποια ηχογράφηση, μαγνητοσκόπηση,
φωτογράφιση, χωρίς καμία αποζημίωση προς τους συμμετέχοντες (μουσικούς,
μαέστρους, φορείς). Επίσης κανένα μέλος από τα μουσικά σχήματα ή τον φορέα που
τα εκπροσωπεί δεν μπορεί να ζητήσει αποζημίωση. H διοργανώτρια εταιρεία
διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το οπτικοακουστικό υλικό καθώς και πάσης
φύσεως υλικό που απορρέει από την καλλιτεχνική και εν γένει παρουσία των
σχημάτων στο Φεστιβάλ για διαφημιστικούς λόγους.
Κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ θα υπάρχει πάντα ένας υπεύθυνος από την ARTIVA
προκειμένου να βοηθήσει σε οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει.
Το τελικό σχέδιο προγράμματος θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του
Φεστιβάλ με τις συμμετοχές στις αντίστοιχες διαγωνιστικές κατηγορίες.
Μεταφορά – Διαμονή
Τα έξοδα μετακίνησης και η διαμονή στο Ναύπλιο θα καλύπτονται από τα ίδια τα
μουσικά σχήματα. Για τις χορωδίες που θα συμμετάσχουν στο διαγωνιστικό
φεστιβάλ η διαμονή στα ξενοδοχεία θα πρέπει να είναι το ελάχιστο τέσσερις (4)
διανυκτερεύσεις. Η διαμονή αυτών θα κλείνεται αποκλειστικά μέσω της ARTIVA και
θα γίνεται σε επιλεγμένα ξενοδοχεία με προσιτές τιμές ειδικές για τα μουσικά
σχήματα που συμμετέχουν στο Φεστιβάλ. Η ονομαστική λίστα διαμονής (μελών και
συνοδών) θα αποστέλλεται στο ξενοδοχείο και στην ARTIVA. Οι μαέστροι των
μουσικών σχημάτων δεν θα επιβαρύνονται για την διαμονή τους.
Όλες οι μετακινήσεις που αφορούν τα μουσικά σχήματα βαρύνουν τα ίδια τα
σχήματα. Η ARTIVA έχει τη δυνατότητα να σας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο
μεταφορών - ξεναγήσεων σε θρησκευτικούς, ιστορικούς, αρχαιολογικούς χώρους
καθώς και την διοργάνωση οποιασδήποτε εκδρομής – δραστηριότητας που έχετε
επιλέξει.
Για τα μουσικά σχήματα που θα έρθουν αεροπορικώς στην Αθήνα ή με πλοίο, είτε
από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό η ARTIVA προτείνει συγκεκριμένα πακέτα
μεταφοράς προς το Ναύπλιο και με επιστροφή.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ARTIVA
τηλ. 2752400488, 6936774018
e-mail: info@artiva.gr
facebook.com/artiva.gr
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