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Φιλοξενία δύο θεατρικών παραστάσεων από Κύπρο
στο Θέατρο Σταθμός στην Αθήνα - Άνοιξη 2018
Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες (ΠΥ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ)
ανακοινώνουν ότι δέχονται προτάσεις από κυπριακά θεατρικά σχήματα/ομάδες ή
Κύπριους ηθοποιούς/σκηνοθέτες για παρουσίαση έργου τους στο Θέατρο Σταθμός στην
Αθήνα. Το Θέατρο Σταθμός προτίθεται να φιλοξενήσει δύο θεατρικές παραστάσεις από
Κύπρο την περίοδο Απρίλιος-Μάιος 2018.
Κάλυψη Δαπανών:
1. Το Θέατρο Σταθμός θα καλύψει τη φιλοξενία των συντελεστών και τις ανάγκες
των σκηνικών αν αυτά δεν είναι πολύπλοκα.
2. Οι ΠΥ θα καλύψουν τις δαπάνες αεροπορικών εισιτηρίων και τα μεταφορικά από
και προς τα αεροδρόμια.
Όροι & Προϋποθέσεις
1. Το θεατρικό έργο πρέπει να είναι ελληνικό ή κυπριακό, να έχει γραφτεί δηλαδή
από Ελλαδίτη ή Κύπριο.
2. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων που θα συμμετέχουν στην παράσταση στο σύνολό
του να μην υπερβαίνει τα τρία άτομα (συμπεριλαμβανομένου ηθοποιού,
σκηνοθέτη, τεχνικού, κτλ.).
3. Το έργο πρέπει να έχει παρουσιαστεί στην Κύπρο τα τελευταία δύο έτη, δηλαδή
εντός του 2016 ή/και 2017.
Δήλωση Συμμετοχής
Οι αιτητές πρέπει να προσκομίσουν ΜΟΝΟ τα εξής:
1. Έντυπο με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (βλ. Επισυναπτόμενο Ι)
2. Περιγραφή/παρουσίαση του έργου και σκηνοθετικό σημείωμα της παράστασης (Βλ.
Επισυναπτόμενο Ι).
3. Πιστοποιητικό ομάδας (αν υπάρχει) και τεκμήρια πραγματοποίησης της παράστασης
στην Κύπρο (πρόσκληση, αφίσα, πρόγραμμα, κτλ.).
Επιτροπή Επιλογής
Η επιλογή των παραστάσεων θα γίνει από τριμελή ενδοϋπηρεσιακή Επιτροπή η οποία
θα συσταθεί ad hoc και θα αποτελείται από Μορφωτικούς Λειτουργούς των Πολιτιστικών
Υπηρεσιών. H Επιτροπή Επιλογής διατηρεί το δικαίωμα να διαλέξει έως δύο
παραστάσεις.
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Προθεσμία Υποβολής Αίτησης
Η προθεσμία υποβολής αίτησης λήγει την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες
ghoplarou@moec.gov.cy.
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παραστάσεων από το Θέατρο Σταθμός στην Αθήνα και οι όροι και
προϋποθέσεις που το Θέατρο Σταθμός έθεσε, τελούν υπό την αίρεση
ενδεχόμενης ακύρωσης εκ μέρους του Θεάτρου Σταθμός και οι Πολιτιστικές
Υπηρεσίες δεν φέρουν καμία ευθύνη σε τέτοια περίπτωση.
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