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Γειηίν Σύπνπ 9 Απγνύζηνπ 2013
"ΦΕΣΘΒΑΛ ΝΕΩΝ ΣΑΛΕΝΣΩΝ – Η ΠΑΡΑΣΑΗ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ!!"
Έλαο κνλαδηθόο ρώξνο έκπλεπζεο θαη επεξρόκελσλ επθαηξηώλ δεκηνπξγήζεθε!
Γελ ππάξρνπλ πηα "ρακέλα" ηαιέληα! Άλζξσπνη κε ηαιέλην θαζώο θαη νκάδεο όισλ ησλ ειηθηώλ, από ηελ Διιάδα ή ην
εμσηεξηθό, επαγγεικαηίεο ή εξαζηηέρλεο, ρνξεπηηθέο, κνπζηθέο θαη θαιιηηερληθέο ζρνιέο, θαινύληαη λα παξνπζηάζνπλ
ην ηαιέλην ηνπο θαη λα εθζέζνπλ ηελ δνπιεηά ηνπο ζηελ κνπζηθή, ζηελ ππνθξηηηθή, ζην ηξαγνύδη, ζηνλ ρνξό, ζηελ
δσγξαθηθή, ζηελ ζθελνζεζία κπξνζηά ζε δσληαλό θνηλό! Σν θεζηηβάι ζα έρεη κεγάιε δηαθήκηζε από ηα ηνπηθά θαη
δηεζλή κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο.
Σν «Φεζηηβάι Νέσλ Σαιέλησλ – Ζ παξάζηαζε ηεο Εσήο ζνπ» ζα ιάβεη ρώξα ζηηο 24 Γεθεκβξίνπ ζε ρώξν πνπ ζα
αλαθνηλσζεί αξγόηεξα ζηελ Αζήλα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ζ ηειηθή επηινγή ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη νη πξόβεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ από εμέρνληεο
επαγγεικαηίεο θαιιηηέρλεο ζε Διιάδα θαη Κύπξν.
ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: Ζ θαιιηηερληθή επηηξνπή απνηειείηαη κεηαμύ άιισλ από ηνπο εμέρνληεο θαιιηηέρλεο,
κνπζηθνύο, ρνξεπηέο θαη εζνπνηνύο: Διπηλίθε Εεξβνύ-ζνπξάλν, ηξαγνπδίζηξηα, Θσκάο Κηλδύλεο-εζνπνηόο &
ζθελνζέηεο, Νίθνο Σνπιηάηνο-θξνπζηά, Άλλα Πέηξνβα- θιαζζηθό κπαιέην, Πεινπίδαο Μαπξόπνπινο - κνπζηθόο.
ΑΚΡΟΑΔΗ: Καηόπηλ πξνεπηινγήο από ηηο αηηήζεηο, πηζαλό λα ρξεηαζηεί λα γίλνπλ αθξνάζεηο γηα ηηο πξνηάζεηο ησλ
ππνςεθίσλ κνπζηθήο ζύλζεζεο, ηξαγνπδηνύ θαη ππνθξηηηθήο.
ΒΡΑΒΔΗΑ ΚΟΗΝΟΤ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΚΑΣΑΞΗΩΖ: Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ ζα δηαθξηζνύλ, ζα βξαβεπηνύλ κε
θαιιηηερληθέο ππνηξνθίεο!
ΦΗΛΑΝΘΡΩΠΗΑ: Σα έζνδα από ηηο πσιήζεηο ησλ εηζηηεξίσλ ηνπ θεζηηβάι, θαζώο θαη νη πσιήζεηο ησλ θαιιηηερληθώλ
έξγσλ π.ρ. πίλαθεο δσγξαθηθήο, ζα δνζνύλ γηα ηελ δεκηνπξγία εηδηθά δηακνξθσκέλσλ ρώξσλ γηα άηνκα κε αλαπεξία.
ΥΟΡΖΓΟΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ: MAD TV, MAD RADIO, ΑΘΖΝΑ 986, E-GO, Mworld Web Radio, skywalker.gr
ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΩΝ ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ: Τπνβάιιεηε ηελ αίηεζή ζαο κε έλα κηθξό βίληεν, θσηνγξαθίεο ή MP3
γηα λα ζαο απνζηαιεί ε επίζεκε αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην www.cineartfestival.eu
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