ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2019
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων συμμετοχής από θεατρικά σχήματα ή καλλιτέχνες
Τελευταία ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

Σας υπενθυμίζουμε ότι συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής προτάσεων από θεατρικά
σχήματα ή καλλιτέχνες, από την Κύπρο και το εξωτερικό, για συμμετοχή στην εικοστή
τρίτη διοργάνωση του «Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος», που θα
πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο 2019 (από την 1η μέχρι και την 31η Ιουλίου) στην Κύπρο.
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 των τραγικών και κωμικών ποιητών της αρχαιότητας. Οι παραστάσεις
παρουσιάζονται σε ανοιχτά αμφιθέατρα, όπως το Αρχαίο Ωδείο Πάφου, το Αρχαίο Θέατρο
Κουρίου και το Αμφιθέατρο «το σκαλί», Αγλαντζιάς.
Τα θεατρικά σχήματα ή καλλιτέχνες εκτός Κύπρου που ενδιαφέρονται να υποβάλουν
πρόταση συμμετοχής στο «Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος 2019», θα
πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους επί του αντίστοιχου εντύπου, το οποίο σας
επισυνάπτεται σε μορφή word και pdf.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής προτάσεων από τα ενδιαφερόμενα θεατρικά σχήματα
ή καλλιτέχνες: 10 Δεκεμβρίου 2018.
Για περαιτέρω ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του
Φεστιβάλ www.greekdramafest.com ή να αποτείνονται στο τηλέφωνο +357 2267 4920
(10:00-17:00 καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής) ή μέσω email:
info@ccoiti.org.cy
Το «Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος», το οποίο συνδιοργανώνεται από
τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, το Κυπριακό
Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου και τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, έχει
καθιερωθεί ως ένας ξεχωριστός πολιτιστικός θεσμός με διεθνή ταυτότητα και έχει
διακριθεί με την ευρωπαϊκή αναγνώριση EFFE Label (2015-2016 και 2017-2018), ως ένα
από τα καλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης.
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