ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
10ο ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Λευκωσίας σε συνεργασία με το Δήμο Λάρνακας διοργανώνει το 10ο
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ στη Λάρνακα της Κύπρου, από τις 11 μέχρι τις 15
Σεπτεμβρίου 2015.

Σήμερα θωρούμε ακόμα πιο σημαντική τη συνέχιση αυτού του φεστιβάλ στη προσπάθεια μας να
κρατηθούμε σαν έθνος στα πόδια μας γατί παρολες τις δυσκολίες και τα προβλήματα που επέφερε
η οικονομική κρίση θα πρέπει να βάλουμε μπροστά όλα όσα χαρακτηρίζουν τη πατρίδα μας και
μας ανεβάζουν στα μάτια όλου του κόσμου. Kαι τι πιο σημαντικό από τη διατήρηση της εθνικής
μας κληρονομιάς....... ΟΛΟΙ ΛΟΙΠΟΝ ΜΑΖΙ. ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΑΛΥΤΕΡΟ αυτή τη χρονιά έτσι ώστε να δώσουμε το σωστό μήνυμα ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΥΠΡΟ.
Στο Φεστιβάλ θα λάβουν μέρος 14 επιλεγμένα συγκροτήματα από τις χώρες της Μεσογείου και δέκα (10)
συγκροτήματα από την Κύπρο.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
 Δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής όλα τα ενδιαφερόμενα συγκροτήματα
παραδοσιακών χωρών από τις χώρες της Μεσογείου.
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και συγκροτήματα εκτός Μεσογείου, θέλοντας έτσι να δώσουμε την
ευκαιρία συμμετοχής και άλλων παραδοσιακών συγκροτημάτων στο Φεστιβάλ.
 Ο διοργανωτής δεν είναι υπεύθυνος εξασφάλισης άδειας εισόδου (VISA) στην Κύπρο, για τις
χώρες εκτός Ευρώπης και για όσους συμμετέχοντες θεωρείται απαραίτητη για τη συμμετοχή και
παραμονή τους, την περίοδο του Φεστιβάλ.
 Αριθμός ατόμων συγκροτήματος μέχρι εικοσιτέσσερα (24), στον οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι
οργανοπαίκτες. [Σημείωση: Οι παραστάσεις δίνονται με ζωντανή μουσική επί σκηνής για το κάθε
συγκρότημα και όχι ηχογραφημένη, playback]. Εάν τα συγκροτήματα επιθυμούν στην αποστολή
τους να έχουν περισσότερα από τα 24 άτομα , τότε θα πρέπει να πληρώσουν €60 για κάθε άτομο
ανά βράδυ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται διαμονή σε τετράκλινο δωμάτιο, 3 γεύματα
καθημερινά και διακίνηση από και προς τους χώρους των παραστάσεων και το ξενοδοχείο. Η
είσοδος στις παραστάσεις και σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία είναι δωρεάν. Αν κάποιος
θέλει να διαμένει σε μονόκλινο ή δίκλινο δωμάτιο θα πρέπει να πληρώσει τη χρηματική διαφορά
από τις τιμές που θα μας δώσουν τα ξενοδοχεία ως διοργανωτές.
 Τα συγκροτήματα πρέπει να έχουν έτοιμα τρία προγράμματα: 10 λεπτών το καθένα. Το κάθε
συγκρότημα θα πρέπει να έχει έτοιμο και ένα πρόγραμμα 60 λεπτών σε περίπτωση που κριθεί
αναγκαία η παράστασή του. [Σημείωση: Τα 3 προγράμματα των 10 λεπτών θα πρέπει να είναι
διαφορετικά μεταξύ τους.]
 Όλα τα ενδιαφερόμενα συγκροτήματα πρέπει να στείλουν οπτικοακουστικό υλικό σε DVD και
βιογραφικά στοιχεία ομίλου και συντελεστών μέχρι την 30η Μαρτίου 2015 στη διεύθυνση: Ηλία
Βενέζη 17, Έγκωμη, 2401, Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ
 Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα ακύρωσης ή μετάθεσης σε άλλη χρονική περίοδο του Φεστιβάλ
εάν δεν υπάρχει η απαιτούμενη και σύμφωνη με τα κριτήρια συμμετοχή.
 Αν το συγκρότημα επιθυμεί, για οποιαδήποτε λόγο, να έρθει νωρίτερα στην Κύπρο ή να παραμείνει
περισσότερες μέρες από τη λήξη του Φεστιβάλ, τότε επιβαρύνεται όλα τα έξοδα των επιπλέον
ημερών παραμονής και διατροφής των μελών του.
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Για τη συμμετοχή στο Φεστιβάλ απαραίτητη είναι η καταβολή €80 (ογδόντα ευρώ) για το κάθε
μέλος του συγκροτήματος. Η καταβολή του ποσού αυτού θα πρέπει να γίνει όταν και εφόσον το
συγκρότημα επιλεχθεί να συμμετάσχει στο Φεστιβάλ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται η
διαμονή, διατροφή και η διακίνηση των συμμετεχόντων. και οργανωτικά έξοδα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
 Θεαματικότητα σκηνικής παρουσίασης – Θεατρικότητα
 Φορεσιές
 Μουσική – Τραγούδι
 Τεχνική της εκτέλεσης
Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ:
 Τη διαμονή σε Ξενοδοχείο ή Apartments 4 ατόμων ή και περισσότερων σε κάθε δωμάτιο και
τη διατροφή των μελών των συγκροτημάτων για τέσσερις (4) μέρες.
 Διακίνηση εντός Κύπρου.

Η διακίνηση από και προς την Κύπρο είναι ευθύνη των συγκροτημάτων. Η
Οργανωτική Επιτροπή δεν μπορεί να καλύψει το κόστος των αεροπορικών
εισιτηρίων από και προς την Κύπρο.
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 Τα συγκροτήματα που θα επιλεγούν έχουν το δικαίωμα να εκθέσουν και να πουλήσουν προϊόντα
της χώρας τους που αφορούν την παράδοσή τους.
 Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί Έκθεση Παραδοσιακής Φορεσιάς, στην οποία
όλες οι συμμετέχουσες χώρες, που θα επιλεγούν να λάβουν μέρος στο Φεστιβάλ, θα πρέπει να
εκθέσουν παραδοσιακά ενδύματα της χώρας τους στην Έκθεση αυτή. Τα εγκαίνια της Έκθεσης θα
πραγματοποιηθούν σε ειδική τελετή.
 Τα συγκροτήματα θα μπορούν να αγοράσουν διαφημιστικά αντικείμενα του 10ου Μεσογειακού
Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού, π.χ. μπλούζες, ποτήρια τσάντες, key rings, σε ειδικές τιμές.
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΌΜΙΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: ΚΑ. ΡΕΑ ΜΑΔΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

www.reamadellaioannidou.com
politistikos@reamadellaioannidou.com
http://www.facebook.com/reamadellaioannidou
και

http://www.facebook.com/ioannidoumadella
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