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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 
Το  Κυπριακό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού  
προκηρύσσουν το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος 2015, το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο 2015 (από 1η μέχρι και την 31η Ιουλίου). 
 
Το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος έχει καθιερωθεί ως ένας ξεχωριστός 
πολιτιστικός θεσμός με διεθνή ταυτότητά. Οι παραστάσεις παρουσιάζονται σε ανοιχτά 
αμφιθέατρα, όπως το Αρχαίο Ωδείο Πάφου, το Αρχαίο Θέατρο Κουρίου και το 
Αμφιθέατρο Μακαρίου Γ’ στη Λευκωσία. 
 
Στόχος του Φεστιβάλ είναι η παρουσίαση παραστάσεων αρχαίου ελληνικού δράματος, οι 
οποίες προβάλλουν την ιδιαιτερότητα του αρχαίου δράματος, έχοντας πάντα ως βάση το 
πρωτότυπο κείμενο. Οι παραστάσεις θα πρέπει να είναι βασισμένες στο έργο των 
τραγικών και κωμικών ποιητών της αρχαιότητας.	 
 
Τα θεατρικά σχήματα, ομάδες, καλλιτέχνες κ.λπ., από την Κύπρο και εκτός Κύπρου, που 
ενδιαφέρονται να υποβάλουν πρότασης συμμετοχής στο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου 
Ελληνικού Δράματος 2015, θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους επί του 
αντίστοιχου εντύπου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του 
Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος www.greekdramafest.com  
 
Υποβολή πρότασης σημαίνει αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων, όπως έχουν 
ανακοινωθεί από τους διοργανωτές.  
 
Τελευταία ημερομηνία υποβολής προτάσεων από τα ενδιαφερόμενα θεατρικά 
σχήματα ή καλλιτέχνες είναι η 9η Ιανουαρίου 2015. Οι προτάσεις θα πρέπει να 
υποβληθούν και να σταλούν ταχυδρομικώς στα Γραφεία του Κυπριακού Κέντρου του 
Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (Ρηγαίνης 38, 1010 Λευκωσία), με την ένδειξη «Διεθνές 
Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος 2015». 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την 
ιστοσελίδα του Φεστιβάλ www.greekdramafest.com ή να αποτείνονται στο τηλέφωνο 
+357 22 674920 [10:00-13:00 και 15:00-17:00 (Δευτέρα με Πέμπτη) και  10:00-13:00 
(Παρασκευή)] ή μέσω email: ccoiti@cytanet.com.cy 


