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9ο ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Όµιλος Λευκωσίας σε συνεργασία µε το ∆ήµο Λάρνακας διοργανώνει το 9ο  
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ στη Λάρνακα της Κύπρου, από τις 12 µέχρι τις 16 
Σεπτεµβρίου 2014.  
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 δεκα (10) 
συγκροτήµατα από την Κύπρο.  
 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

� ∆ικαιούνται να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής όλα τα ενδιαφερόµενα συγκροτήµατα 
παραδοσιακών χωρών από τις χώρες της Μεσογείου.  

� ∆ικαίωµα 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 τρια 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 απριλιου  2014 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. 

• ∆ιακίνηση 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 ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ 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 9ου Μεσογειακού 
Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού, π.χ. µπλούζες, ποτήρια τσάντες, key rings, σε ειδικές τιµές. 

 
 

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΌΜΙΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
 

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: ΚΑ. ΡΕΑ ΜΑ∆ΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

 
 

www.reamadellaioannidou.com 
politistikos@reamadellaioannidou.com  

 
http://www.facebook.com/reamadellaioannidou 

και 
http://www.facebook.com/ioannidoumadella 


