
 

  

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 2023 ELEVSIS, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΗΣ (ΠΠΕ) 

Περίοδος υποβολής προτάσεων: 11 Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου 2021 

Η πρώτη διεθνής ανοιχτή πρόσκληση της 2023 ELEVSIS Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 

Ευρώπης είναι γεγονός.  

Ανεξάρτητοι καλλιτέχνες, καλλιτεχνικές ομάδες, φορείς και οργανισμοί μπορούν 

να καταθέσουν την πρότασή τους έως τις 31 Μαρτίου 2021 εδώ. 

Το 2023 η πόλη της Ελευσίνας φιλοξενεί τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 

της Ευρώπης (ΠΠΕ), παρουσιάζοντας ένα πολύπλευρο πρόγραμμα υπό τη γενική 

καλλιτεχνική διεύθυνση του Μιχαήλ Μαρμαρινού, και με τον γενικό τίτλο 

“ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ”. Για την τελική του διαμόρφωση, η Δημοτική 

Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας 

απευθύνει Διεθνή Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 

υποβολή Προτάσεων σε ανεξάρτητους καλλιτέχνες, καλλιτεχνικές ομάδες, φορείς 

και οργανισμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, για νέα έργα και δράσεις που 

θα πραγματοποιηθούν το 2022 και το 2023. Η έναρξη υποβολής των προτάσεων 

των ενδιαφερομένων ξεκινά στις 11 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται στις 31 

Μαρτίου 2021. 

Η Ελευσίνα αποτελεί την τέταρτη κατά σειρά Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 

Ευρώπης, που φιλοξενείται στην Ελλάδα. Αντλώντας έμπνευση από την πλούσια 

ιστορία της πόλης, η 2023 ELEVSIS διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο καλλιτεχνικό, 

ερευνητικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τα ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ, που κινείται 

σε τέσσερις στρατηγικές κατευθύνσεις: Πολιτισμός, Άνθρωπος, Πόλη και 

Περιβάλλον. Αντίστοιχα διακριτοί και διασυνδεδεμένοι, διαμορφώνονται και οι 



τρεις κεντρικοί θεματικοί άξονες του προγράμματός της: Άνθρωπος/Κοινωνία, 

Περιβάλλον και Εργασία, αντανακλώντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά της πόλης 

και τις σύγχρονες προκλήσεις, που αντιμετωπίζει τόσο η Ελευσίνα όσο και η 

Ευρώπη. 

Τα προτεινόμενα έργα/δράσεις που θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους, 

μπορούν να αφορούν σε έναν ή περισσότερους θεματικούς άξονες, μία ή 

περισσότερες περιοχές τέχνης και δημιουργίας. Ενδεικτικά αναφέρονται, χωρίς να 

αποτελούν αυστηρά περιοριστικό πεδίο, οι εξής κατηγορίες: 

Μουσική, Χορός, Λογοτεχνία, Συγγραφή, Θέατρο, Performance, Εικαστικές τέχνες, 

Εγκαταστάσεις, Ψηφιακές τέχνες, Κινηματογράφος/Ντοκιμαντέρ, Φωτογραφία, 

Παιχνίδι, Comics, Σχεδιασμός αντικειμένων, Ψηφιακή κατασκευή, Πολιτιστική 

πολιτική, Δράσεις δικτύωσης (Συναντήσεις/Συνέδρια), Προγράμματα ανάπτυξης 

ικανοτήτων, Εκπαιδευτικά προγράμματα, Προγράμματα συμμετοχής της 

κοινότητας, Καλλιτεχνικά και Ερευνητικά προγράμματα για τον δημόσιο χώρο και 

το περιβάλλον, Διακαλλιτεχνικά/Διατομεακά έργα, κ.ά. 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο της 

Ανοιχτής Πρόσκλησης της ΠΠΕ, θα αξιολογηθούν από τη Γενική Καλλιτεχνική 

Διεύθυνση της 2023 ELEVSIS, αφενός βάσει των κατευθυντήριων γραμμών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης, και 

αφετέρου σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των στρατηγικών στόχων, του 

καλλιτεχνικού οράματος και των θεματικών της διοργάνωσης. 

Πριν τη σύνταξη και υποβολή των προτάσεων είναι απαραίτητη η μελέτη του 

Καλλιτεχνικού Οράματος και των Στρατηγικών Στόχων της 2023 ELEVSIS, όπως 

περιγράφονται αναλυτικά εδώ: https://www.2023elevsis.eu/idea/. 

Η υποβολή των προτάσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας, που 

βρίσκεται στον σύνδεσμο: https://form.jotform.com/2023ELEVSIS/mysteries-of-

transition-open-call 

Για τα βασικά στοιχεία, καθώς και τους όρους και τη διαδικασία συμμετοχής στην 

Ανοιχτή Πρόσκληση: https://bit.ly/3atMi2H 

Για πληροφορίες και διευκρινιστικές ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής 

των προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γενική 

Καλλιτεχνική Διεύθυνση της 2023 ELEVSIS στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: 

Εmail: artisticdirectorate@eleusis2021.eu 

Τηλέφωνο: +30 210 5547646 

Διεύθυνση: Παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός Ελευσίνας, Τ.Κ. 19200 

Προς δημοσιογράφους: Βρείτε το ολοκληρωμένο Press Kit εδώ  

 



  

 

INTERNATIONAL OPEN CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR THE ARTISTIC 

PROGRAMME OF 2023 ELEVSIS, EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE (ECOC) 

Submissions from 11/02/2021 to 31/03/2021 

In 2023 the city of Elefsina will host the title of the European Capital of Culture 

(ECoC), presenting a multifaceted programme entitled "MYSTERIES of TRANSITION''. 

For the final configuration of its artistic programme, the Municipal Single Societe 

Anonyme of the Cultural Capital, 2023 ELEVSIS addresses an International Open Call 

to individual artists, groups and organizations from Greece and abroad, for the 

submission of Proposals for new projects/actions that will take place during 2022 

and 2023. The submission of the proposals starts on the 11th of February 2021 and 

ends on the 31st of March 2021. 

Elefsina is the fourth European Capital of Culture hosted in Greece. Drawing 

inspiration from the rich history of the city, 2023 ELEVSIS forms a comprehensive 

artistic, research and educational program, the MYSTERIES of TRANSITION, moving in 

four strategic areas: Culture, People, City and Environment. Accordingly there are 

three distinct and interconnected central themes of the programme, People / 

Society, Environment and Labor, reflecting the unique features of the city and the 

contemporary challenges both Elevsis and Europe are facing. 

The proposed projects / actions, may relate to one or more thematic axes, one or 

more areas of art and creation. Indicatively, the following categories are mentioned, 

but without them being a strictly restrictive field: 



Music, Dance, Literature, Writing, Theater, Performance Art, Visual Arts, 

Installation Art, Digital Arts, Cinema/Film/Documentary, Photography, Games, 

Comic Art, Design, Digital Fabrication, Cultural Policy, Networking Events 

(Meetings, Conferences), Capacity Building Programmes, Educational Programmes, 

Community Engagement Projects, Artistic and Research programs for the public 

space and the environment, Interdisciplinary projects, etc. 

The proposals submitted by the interested parties in the framework of this Open 

Call, shall be evaluated by the General Artistic Directorate of 2023 ELEVSIS, according 

to the guidelines of the European Union on the European Capitals of Culture and the 

strategic objectives, artistic vision and themes set out by 2023 ELEVSIS. 

Before writing and submitting proposals, it is necessary to study the Artistic Vision 

and the Strategic Objectives of 2023 ELEVSIS, as described in detail here: 

https://www.2023elevsis.eu/idea/ 

Proposals must be submitted electronically using the form below: 

https://form.jotform.com/2023ELEVSIS/mysteries-of-transition-open-call 

Terms and Procedure of Participation in The Open Call: https://bit.ly/3atMi2H 

For information and clarifications regarding the submission process, interested 

parties can contact the General Artistic Directorate of 2023 ELEVSIS exclusively via e-

mail at artisticdirectorate@eleusis2021.eu from the 1st to the 10th of February 2021 

at 18:00. 

For Journalists: Find the Press Kit here.  

OUR MAILING ADDRESS IS 
LASKOU 8 & PAGKALOU, 19200 ELEUSIS 
2023ELEVSIS.EU 
 
FACEBOOK    INSTAGRAM 
We want your feedback!  

Please take some time and share 

the reasons why you unsubscribed  

communications@eleusis2021.eu 

 

Unsubscribe 

 


