
Artlightfestival@gmail.com
Κιν.: 6944654489

5-20 Ιουνίου 2019 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ:
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν με θεατρικά έργα της επιλογής τους (ως 45 λεπτά) και το ρεπερτόριο θα

ταξινομηθεί από τους διοργανωτές του φεστιβάλ ανάλογα με τις συμμετοχές. Εφόσον οι συμμετοχές ξεπεράσουν έναν
ικανό αριθμό τότε θα υπάρξουν και προκριματικά.

 Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά στο email artlightfestival@gmail.com μέχρι και τις 25/5/2019.
 Το κόστος ανά αίτηση συμμετοχής είναι 40€ και καταβάλεται με κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της
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ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΜΑΤΩΝ

 Το αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να στέλνετε με email ( artlightfestival@gmail.com ) μαζί με την αίτηση συμμετοχής
(υπογεγραμμένη κανονικά και σκαναρισμένη) μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα την συνοδεύουν. Η αποστολή
της συμμετοχής θα πρέπει να γίνεται συγκεντρωτικά, με ένα email και πρέπει να περιλαμβάνει το έντυπο της αίτησης
συμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία και υπογεγραμμένο, το αποδεικτικό κατάθεσης και τα δικαιολογητικά όπως αυτά
αναφέρονται παρακάτω.

 Οι συμμετοχές θεωρούνται έγκυρες μόνο εφόσον έχει γίνει η κατάθεση του χρηματικού ποσού. Αν η συμμετοχή δεν
προκριθεί τότε τα χρήματα επιστρέφονται.

 Δικαιολογητικά συμμετοχής που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση: Σύντομη περίληψη του έργου (έως 150 λέξεις) -
Ολοκληρωμένη παρουσίαση της ιδέας - Βιογραφικά συντελεστών - 2-3 φωτογραφίες της παράστασης σε ικανοποιητική
ανάλυση και βίντεο μέγιστης διάρκειας 60΄΄ αν υπάρχει.

 Στούς συμμετέχοντες θα παραχωρηθεί δωρεάν χώρος για μία δίωρη πρόβα.
 Σκηνικά: Ο διοργανωτής δεν υποχρεούται να παρέχει σκηνικά, πέραν ενός τραπεζιού και μιας καρέκλας που θα υπάρχουν

στον σκηνικό χώρο. Οποιαδήποτε ανάγκη για σκηνικά καλύπτεται από τους συμμετέχοντες με βασική προϋπόθεση να είναι
εύκολα και άμεσα μετακινούμενα. ΤΑ ΣΚΗΝΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

 ΒΡΑΒΕΙΑ: Για τον ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΕΟ ΜΟΝΟΛΟΓΟ: χρηματικό βραβείο στον συγγραφέα 500 ευρώ και ανέβασμά του σε
επαγγελματική θεατρική σκηνή την σεζόν 2019-2020 από την RMLIGHT. - Για την ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ: χρηματικό βραβείο
στον ηθοποιό 500 ευρώ και συμβόλαιο για την θεατρική σεζόν 2019-2020 από την RMLIGHT για να συμμετάσχει σε μία από
τις παραγωγές της.

 Ανάδειξη νικητή: Νικητής αναδεικνύεται ο ηθοποιός και ο συγγραφέας που θα κερδίσουν τους περισσότερους ψήφους του
κοινού και της επιτροπής. Το κοινό θα παρακολουθεί τις παραστάσεις με εισιτήριο των 5 ευρώ/άτομο ή 10 ευρώ/άτομο αν
επιθυμεί να παρακολουθήσει και τις άλλες 2 παραστάσεις της ίδιας μέρας.

 Πληροφορίες/διευκρινίσεις: Κινητό: 6944654489 - Σταθερό: 2114006204
 Συμφωνώ με τους παραπάνω όρους συμμετοχής του 1ου Φεστιβάλ Θεατρικού Μονολόγου 2019 ARTLIGHT FESTIVAL.

Για την RM LIGHT Ο/Η αιτών/ούσα

Επώνυμο: Όνομα:

Οδός: Αριθμός: Πόλη: Τ.Κ:

Τηλ.: Κινητό:

e-mail: Ημερ. Υποβολής αίτησης:

Α. Ερασιτέχνης
Τίτλος έργου:

Β. Επαγγελματίας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΣΚΗΝΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ πέραν των
παρεχομένων από τον διοργανωτή:ΗΘΟΠΟΙΟΥ
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