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12ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ
- ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2014ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Το Κορινθιακό Θέατρο Βασίλης Ρώτας σε συνεργασία με το Δήμο Κορινθίων
διοργανώνουν και εφέτος στην Κόρινθο, το 12ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ -ΚΟΡΙΝΘΟΣ
2014-.

Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι, από 1-10 Αυγούστου του
2014 στο Δημοτικό θέατρο Κορίνθου (Πανεπιστήμιο) και θα λάβουν μέρος δέκα (10)
θεατρικά σχήματα από την Ελλάδα και την Κύπρο.
Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από ανθρώπους του Θεάτρου και της
Τέχνης οι οποίοι στο τέλος των θεατρικών παραστάσεων, Θα απονήμουν
βραβεία όπως :

1

Πρώτης, Δεύτερης και Τρίτης καλύτερης Παράστασης, Σκηνοθεσίας, Μουσικής
Σύνθεσης, Μουσικής Επιμέλειας, Σκηνικών, Κοστουμιών, Χορογραφίας, Κίνησης,
Φωτισμού, Α΄ ανδρικού και Α΄ γυναικείου ρόλου, Β’ ανδρικού και Β’ γυναικείου
ρόλου, Προγράμματος και Αφίσας της καλύτερης παράστασης.
Ειδικά βραβεία επίσης θα δώσει το κοινό, που θα παρακολουθήσει όλες τις
παραστάσεις του Φεστιβάλ.
Ο θίασος του Κορινθιακού Θεάτρου θα συμμετέχει στο Φεστιβάλ εκτός
συναγωνισμού.
Όροι Συμμετοχής
Απαιτείται, αίτηση συμμετοχής, βιογραφικό θεατρικού σχήματος, έγγραφη άδεια
συγγραφέα ή του μεταφραστή ή της Εταιρείας Ελλήνων θεατρικών Συγγραφέων ή
οποιουδήποτε άλλου Νόμιμου Φορέα, Πρόγραμμα, Αφίσα, D.V.D, και Φωτογραφίες
της θεατρικής παράστασης που θα παρουσιάσει ο κάθε διαγωνιζόμενος θίασος.
Οι συμμετοχές θα γίνουν δεκτές έως την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014, στη
διεύθυνση « Νικομηδείας 3, 20100 Κόρινθος».
Οι οργανωτές θα εξασφαλίσουν τη διαμονή των μελών των θιάσων σε ξενοδοχείο,
ανάλογα με την απόσταση της έδρας του κάθε θιάσου από την Κόρινθο και θα
παραθέτουν μετά την παράσταση ένα (1) δείπνο στα μέλη του κάθε θιάσου.
Οι διοργανωτές θα μεριμνήσουν για να υπάρχει στο θέατρο βασικός φωτισμός
και ήχος αλλά τα έξοδα μεταφοράς θα επιβαρύνουν τον μεταφερόμενο θίασο.
Η παρουσία των διαγωνιζόμενων θιάσων στην Κόρινθο, αποτελεί τιμή
για την πόλη μας αφού, εκτός των άλλων, το θέατρο και γενικά ο πολιτισμός
αποτελούν μία «διέξοδο» στην δύσκολή καθημερινότητα των συμπολιτών μας.
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