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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
[The Call for Applications in English follows below] 
 
Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, το Κέντρο Μουσικής 
Πληροφόρησης και το Θέατρο Ριάλτο διοργανώνουν και φέτος στις 23 & 24 Νοεμβρίου το 
5ο Cyprus Jazz & World Music Showcase 2018, στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό. 
 
Κύρια αποστολή της διοργάνωσης είναι να προσφέρει βήμα καλλιτεχνικής έκφρασης σε 
μουσικούς και συγκροτήματα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ευρύτερης  
αυτοσχεδιαστικής μουσικής, παρουσιάζοντας σε δύο μέρες, μια σφαιρική και δυναμική 
εικόνα της σύγχρονης κυπριακής μουσικής δημιουργίας, τόσο στο κοινό της Κύπρου όσο 
και σε επαγγελματίες από το εξωτερικό. Ταυτόχρονα θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη 
δικτύων καθώς και εκπαιδευτικών δράσεων. 
 
Θα διοργανωθούν και φέτος συζητήσεις με προσκεκλημένους από τη διεθνή μουσική 
βιομηχανία, που θα έχουν ως επίκεντρο την ενίσχυση της ενημέρωσης των Κυπρίων 
μουσικών δημιουργών για τις δομές και μηχανισμούς λειτουργίας της διεθνούς μουσικής 
βιομηχανίας. 
 
Στη διοργάνωση θα προσκληθούν επισης ξένοι διοργανωτές φεστιβάλ, και επαγγελματίες 
της διεθνής μουσικής βιομηχανίας, με στόχο τη γνωριμία και επαφή με τη μουσική σκηνή 
της Κύπρου. Πρωταρχικός στόχος είναι η μετέπειτα μετάκληση Κυπρίων καλλιτεχνών για 
συμμετοχή σε διεθνή φεστιβάλ και οργανισμούς του εξωτερικού, δημιουργώντας έτσι μια 
πλατφόρμα για ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών των καλλιτεχνών σε διεθνές επίπεδο.  
 
Για το σκοπό αυτό καλούνται τα ενδιαφερόμενα μουσικά σχήματα όπως αποστείλουν 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ μέχρι την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018 στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση ntiac@rialto.com.cy.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση 
και τους όρους συμμετοχής από την ιστοσελίδα των Πολιτιστικών Υπηρεσιών 
(http://enimerosi.moec.gov.cy/e/apy).   
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Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπή που θα συσταθεί από τους Διοργανωτές, και 
τα μουσικά σχήματα που θα επιλεγούν θα κληθούν σε συνάντηση για να καθοριστούν τα 
επόμενα στάδια.  
 
 
CALL FOR APPLICATIONS 
 
The Cultural Services of the Ministry of Education and Culture, the Cyprus Music 
Information Center and Rialto Theatre organize the 5th Cyprus Jazz & World Music 
Showcase 2018 on 23 & 24 November at Rialto Theatre in Limassol. 
 
The main mission of the event is to offer a platform of artistic expression to musicians and 
bands who are active in the broader field of improvisational music by presenting, in two 
days, a comprehensive and dynamic picture of contemporary Cypriot musical creation to 
Cypriots as well as to professionals from abroad. At the same time, emphasis will be drawn 
on developing networks as well as educational actions. 
 
International festival organisers and professionals from the international music industry 
will also be invited to this event to meet and acquaint themselves with the Cypriot music 
scene. The event primarily aims at the future involvement of Cypriot artists in international 
festivals and overseas organisations, thus creating a platform for exchanging artists' 
experience and practice on an international level.  As with last year, discussions with music 
industry experts will be organised, which shall focus on keeping the Cypriot musicians 
updated on the structures and operational mechanisms of the international music industry. 
 
To this purpose, all interested bands are invited to send their APPLICATION FORM by 
Friday 14 September 2018 to the email address ntiac@rialto.com.cy. The interested 
parties can find the application form as well as the terms of participation on the Cultural 
Services website (http://enimerosi.moec.gov.cy/e/apy).  
 
Applications will be evaluated by a committee established by the Organisers and the 
selected bands will be invited to a meeting where the stages to follow will be discussed.  
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