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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ  ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ   124    ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2813-013218 

6932858624  6939111112    6932400687 

Email:    maniasmanos@gmail.com 

    www.theatrikiskini.gr 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   3ου 

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  

2018 

ΥΣΤΕΡΑ  ΑΠΟ ΤΙΣ  ΑΠΡΟΣΜΕΝΑ  ΜΕΓΑΛΕΣ  ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ 1ου και 2ου  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

  η  Θεατρική Σκηνή Ηρακλείου Κρήτης έχει την τιµή να σας ενηµερώσει ότι διοργανώνει το 3ο 

Πανελλήνιο  Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου  από τις    1  ΕΩΣ  9  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2018   στο 

ΗΡΆΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. 

ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

            Θα   συµµετέχουν επτά (7) θεατρικές οµάδες από ολόκληρη την Ελλάδα, την Κύπρο και 

απόδηµο  Ελληνισµό. Η κριτική επιτροπή θα απαρτίζεται  από ανθρώπους του θεάτρου και της  

τέχνης γενικότερα , η οποία θα απονείµει τα εξής βραβεία:  

Βραβεία Α’-Β’-Γ’ καλύτερης παράστασης-Σκηνοθεσίας –Επιλογής έργου- Μουσικής σύνθεσης-

Μουσικής επιµέλειας - Σκηνικών-Κοστουµιών -Χορογραφίας- Κίνησης - Φωτισµού - Α’ ανδρικού 

ρόλου-Α’ γυναικείου ρόλου - Β’ ανδρικού ρόλου- Β’ γυναικείου ρόλου - Προγράµµατος – 

Καλύτερης Αφίσας. Επίσης, ειδικά βραβεία θα απονείµει το κοινό  και συγκεκριµένα Α,Β,Γ 

καλύτερης παράστασης  έχοντας πρώτα παρακολουθήσει όλες τις παραστάσεις του Φεστιβάλ 

αυστηρά µε κάρτα µέλους.  

Για την συµµετοχή στο Φεστιβάλ οι ενδιαφερόµενοι είναι αναγκαίο να προχωρήσουν στην αίτηση 

συµµετοχής τους ως εξής: Μέσω Ταχυδροµείου, e-mail, ή Courier  µέχρι   
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την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2018  (σφραγίδα ταχυδροµείου) η courier στην 

διεύθυνση   ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ 70                           

Τ.Κ 71305  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

                             ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

·Αίτηση και  βιογραφικό θεατρικού σχήµατος 

· Άδεια συγγραφέα ή του µεταφραστή ή της εταιρείας   Ελλήνων θεατρικών    συγγραφέων  (ΤΗΛ 

2103232472)  ή άλλου νοµίµου φορέα. 

· Πρόγραµµα 

· Αφίσα 

· DVD της συγκεκριµένης  παράστασης . 

· Φωτογραφίες της θεατρικής παράστασης.     

ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ   ∆ΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ. 

Οι διοργανωτές θα αναλάβουν την εξασφάλιση διαµονής  των µελών των θιάσων  σε   ξενοδοχεία 

του  Ηρακλείου  1 (µια) βραδιά –προσπαθούµε για µια δεύτερη 2(2η) -ελπίζουµε ότι θα τα 

καταφέρουµε  (συντελεστές της παράστασης -ηθοποιοί –τεχνικοί µέχρι 20 άτοµα σύνολο. Επιπλέον 

άτοµα θα έχουν έκπτωση. Επίσης καλύπτεται ένα γεύµα την βραδιά της παράστασης).  Επίσης  θα 

αναλάβουν την  διαµονή  2 ατόµων ανά θίασο την βραδιά της απονοµής  και τελετής  λήξης. Έχει 

εξασφαλισθεί έκπτωση  στα εισιτήρια σε όλα τα µέλη των θιάσων και των οχηµάτων  τους  µε 

πλοίο της γραµµής 50%  

 Τα έξοδα µεταφοράς αναλαµβάνει ο µεταφερόµενος θίασος .Πρέπει, τέλος,  να σηµειωθεί πως στο 

θέατρο θα υπάρχει ο απαιτούµενος φωτισµός και ήχος και τεχνικός  καθ όλη την προετοιµασία και 

την διάρκεια της παράστασης. Η επιτροπή επιλογής των παραστάσεων θα απαρτίζεται από 

ανθρώπους και προσωπικότητες από τον χώρο των τεχνών και του θεάτρου. 

Η Θεατρική Σκηνή Ηρακλείου Κρήτης φιλοδοξεί να οργανώσει ένα άρτιο φεστιβάλ αντάξιο του 

πολιτισµού και της ιστορίας της ΚΡΗΤΗΣ και να αναδείξει τις αρετές και την φιλοξενία της. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ 

ΜΑΝΟΣ ΜΑΝΙΑΣ 


