
 

8Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΜΟΥ 

 

6-7-8 Σεπτεμβρίου 2019 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους συμμετοχής και εφόσον 

συμφωνείτε με αυτούς, να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής που βρίσκεται στην 

τελευταία σελίδα και να την αποστείλετε μαζί με το απαραίτητο συνημμένο υλικό έως τις 

7 Ιουλίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση patmosculturalcenter@gmail.com με θέμα: 8ο 

Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού και Μουσικής. 

1. Το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πάτμου συνδιοργανώνει με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 

υπό την αιγίδα της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, το «8ο Φεστιβάλ 

Παραδοσιακού Χορού και Μουσικής Πάτμου» στην Πάτμο στις 6, 7 & 8 Σεπτεμβρίου 

2019. Σκοπός του Φεστιβάλ είναι η ανάδειξη και προβολή της μουσικοχορευτικής 

παράδοσης περιοχών από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως και η ανταλλαγή 

ιδιαίτερων πολιτισμικών στοιχείων σχετικά με τον χορό, τη μουσική και το τραγούδι. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε Δήμος, σύλλογος, όμιλος ή σωματείο που σε αυτόν/ό 

λειτουργεί χορευτική ομάδα παραδοσιακού χορού. Η συμμετοχή στο Φεστιβάλ προϋποθέτει 

τον ελάχιστο αριθμό των 12 χορευτών/τριών ανά χορευτική ομάδα. 

3. Οι παραστάσεις αφορούν αποκλειστικά χορευτικές ομάδες ενηλίκων. 

4. Στο Φεστιβάλ θα υπάρχει μόνιμη πενταμελής ορχήστρα, η οποία αποτελείται από βιολί, 

λαούτο, κρουστά και δύο επιπλέον όργανα, τα οποία θα καθοριστούν με βάση τις ανάγκες 

που θα προκύψουν από την τελική επιλογή των χορευτικών ομάδων. Ως εκ τούτου, οι 

χορευτικές ομάδες δεν υποχρεούνται να συνοδεύονται από δικούς τους μουσικούς, παρά 

μόνο σε περιπτώσεις που το απαιτεί η μουσική ιδιαιτερότητα της εκάστοτε περιοχής (π.χ. 

γκάιντα, ποντιακή ή κρητική λύρα κ.ά.) και κατόπιν συνεννόησης με το Πνευματικό 

Κέντρο και τους καλλιτεχνικούς υπεύθυνους τους Φεστιβάλ. 

5. Το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πάτμου καλύπτει για κάθε χορευτικό σύλλογο, όμιλο ή 

σωματείο τη διαμονή και μόνο 16 ατόμων και τη μεταφορά τους προς και από το χώρο 

της εκδήλωσης τις ημέρες των παραστάσεων - εμφανίσεων τους και της πρόβας τους. 

Η διάρκεια φιλοξενίας των συμμετεχόντων ορίζεται σε 3 διανυκτερεύσεις. Επιπλέον, το 

Πνευματικό Κέντρο δύναται να καλύψει τα έξοδα διαμονής έως 2 οργανοπαικτών, οι 
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οποίοι θα συνοδεύσουν μουσικά τους χορευτές, εφόσον η συμμετοχή τους κριθεί 

απαραίτητη από το Πνευματικό Κέντρο και τους καλλιτεχνικούς υπεύθυνους του 

Φεστιβάλ, δεδομένου ότι υπάρχει μόνιμη ορχήστρα. Δεν καλύπτονται έξοδα διατροφής. 

Στα 16 άτομα περιλαμβάνονται αποκλειστικά οι χορευτές και ο/η χοροδιδάσκαλος της 

χορευτικής ομάδας. 

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι: 

α) Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού 16 από τη χορευτική ομάδα το 

Πνευματικό Κέντρο καλύπτει μόνο τα έξοδα του χοροδιδασκάλου και των μελών της 

χορευτικής ομάδας. (Παράδειγμα: 12 χορευτές -ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων-, χοροδιδάσκαλος 

και 3 συνοδοί. Καλύπτονται τα έξοδα μόνο των δεκατριών ατόμων, δηλαδή των χορευτών και του/της 

χοροδιδασκάλου). 

β) Ωστόσο, ο αριθμός των 16 χορευτών δεν αποτελεί περιοριστικό παράγοντα αν 

κάποια χορευτική ομάδα επιθυμεί να συμμετάσχει στο Φεστιβάλ με περισσότερους από 

16 χορευτές. (Παράδειγμα: 20 χορευτές και 10 συνοδοί. Καλύπτονται τα έξοδα των 15 χορευτών και 

του/της χοροδιδασκάλου. Η οποιαδήποτε εσωτερική διευθέτηση αφορά την εκάστοτε χορευτική ομάδα). 

γ) Η τυχόν κάλυψη εξόδων για έως 2 μουσικούς δεν δύναται να αντικατασταθεί 

ή/και αναπληρωθεί από άλλα άτομα, ανεξαρτήτως ιδιότητας. 

Συνεπώς, τα επιπλέον άτομα για κάθε χορευτική ομάδα είτε έχουν την ιδιότητα του 

χορευτή/τριας, είτε του/της συνοδού επιβαρύνουν αποκλειστικά τους ίδιους τους 

συλλόγους και η διαμονή τους είναι αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Επίσης, δεν μπορεί 

να εξασφαλιστεί ότι οι επιπλέον χορευτές και οι συνοδοί των χορευτικών ομάδων των 

συλλόγων, ομίλων ή σωματείων θα διαμένουν μαζί στα ίδια καταλύματα καθώς αυτό 

εξαρτάται από την διαθεσιμότητα των καταλυμάτων. 

6. Κάθε χορευτικός σύλλογος, όμιλος ή σωματείο έχει δικαίωμα να παρουσιάσει μια μόνο 

περιοχή (π.χ. Λευκάδα, Ικαρία, Αργιθέα, Νέα Βύσσα Έβρου κ.ά.), προκειμένου να 

αναδειχθεί η ιδιαιτερότητα του εκάστοτε τόπου ή μίας εθνοτικής ή/και πληθυσμιακής 

ομάδας και όχι διάφορους χορούς από μεγάλες γεωγραφικές - χορολογικές ενότητες (π.χ. 

Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Επτάνησα κ.ά.). Κρίνεται αναγκαίο, η εκάστοτε χορευτική 

παράσταση να στηρίζεται σε συστηματική διερεύνηση του θέματος που (ανα)παριστάνεται 

(χορός, δρώμενο κ.ά.) και να ακολουθείται από την κατάλληλη ενδυματολογική επιμέλεια 

(παραδοσιακή φορεσιά). 

7. Κάθε χοροδιδάσκαλος μπορεί να συμμετάσχει με μία μόνο χορευτική ομάδα. 



 

8. Στο Φεστιβάλ θα συμμετάσχουν έως 10 χορευτικές ομάδες. Κρίνεται αναγκαίο, όλες οι 

χορευτικές ομάδες να παρευρίσκονται στην Πάτμο καθ’ όλη τη διάρκεια του τριήμερου 

Φεστιβάλ. Επιπλέον, οφείλουν να συμμετάσχουν στις πρόβες ροής, οι οποίες διεξάγονται 

με τη συνοδεία της ορχήστρας και διαρκούν 30 λεπτά για την εκάστοτε χορευτική ομάδα.  

9. Οι παραστάσεις των χορευτικών ομάδων, των δήμων, συλλόγων, ομίλων ή σωματείων που 

θα λάβουν μέρος στο Φεστιβάλ θα διεξαχθούν ως εξής: 

Παρασκευή 06/09: θα πραγματοποιηθούν πέντε χορευτικές παραστάσεις από πέντε 

χορευτικές ομάδες 

Σάββατο 07/09: θα πραγματοποιηθούν πέντε χορευτικές παραστάσεις από τις επόμενες 

πέντε χορευτικές ομάδες 

Κυριακή 08/09: θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης του Φεστιβάλ, όπου θα χορέψουν 

διαδοχικά όλες οι χορευτικές ομάδες. 

10. Η μέγιστη διάρκεια για κάθε χορευτική παράσταση είναι: 

Παρασκευή & Σάββατο 06 & 07/09:  

18 λεπτά, τα οποία κατανέμονται ως εξής: 3 λεπτά παρουσίασης της χορευτικής ομάδας 

και των εθνογραφικών στοιχείων της περιοχής που θα παρουσιαστεί και 15 λεπτά 

χορευτικής παράστασης. Σε περίπτωση που κάποια χορευτική ομάδα επιθυμεί να 

παρουσιάσει κάποιο έθιμο, δρώμενο κ.ά., θα πρέπει να διαμορφώσει το πρόγραμμά της με 

βάση τον προβλεπόμενο χρόνο (18 λεπτά). 

Κυριακή 08/09: 

10 λεπτά και αφορούν αποκλειστικά τη χορευτική διαδικασία. Η ημέρα και η σειρά 

εμφάνισης των χορευτικών ομάδων που θα συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ ορίζονται από 

τους καλλιτεχνικούς υπεύθυνους, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την οργάνωση και την 

εύρυθμη διεξαγωγή του προγράμματος. 

11. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι έως τις 7 Ιουλίου 2019 στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: patmosculturalcenter@gmail.com 

Μαζί με την αίτηση υποβάλλετε απαραίτητα: 

α) Σύντομο ιστορικό του χορευτικού συλλόγου, ομίλου ή σωματείου. 

β) Σύντομο βιογραφικό του/της χοροδιδασκάλου 

γ) Φωτογραφία του συλλόγου, ομίλου ή σωματείου 

δ) Αρχείο με βιντεοσκοπημένο υλικό από παραστάσεις του χορευτικού συλλόγου, ομίλου 

ή σωματείου ή με παραπομπή στο διαδίκτυο (ενδεικτικά). 
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12. Εντός μίας εβδομάδας μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθούν στην 

ηλεκτρονική σελίδα του Φεστιβάλ στο facebook: Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού και 

Μουσικής Πάτμου οι χορευτικές ομάδες που θα επιλεχθούν. Παράλληλα θα ενημερωθούν 

τηλεφωνικώς και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα προτιμηθούν 

χορευτικοί σύλλογοι, όμιλοι ή σωματεία που δεν έχουν λάβει μέρος σε προηγούμενες 

διοργανώσεις και που θα διαθέτουν δικούς τους μουσικούς, εφόσον αυτό κριθεί 

απαραίτητο. 

13. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία “Blue Star” κατόπιν συνεννόησης με το Πνευματικό Κέντρο Δήμου 

Πάτμου παρέχει τη δυνατότητα στις χορευτικές ομάδες και στους συνοδούς τους να 

ταξιδέψουν στις 5/09/2018 από Πειραιά και στις 8/9/2018 από Πάτμο με μειωμένο 

κόστος εισιτηρίων (άφιξης και αναχώρησης από την Πάτμο) κατά 50%. Επίσης, για 

μετακινήσεις με καταμαράν από τα γύρω νησιά ισχύει η ανάλογη έκπτωση. 

14. Το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πάτμου διατηρεί το δικαίωμα να προβάλει φωτογραφικό 

ή/και μαγνητοσκοπημένο υλικό από το «Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού και Μουσικής 

Πάτμου» σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για την προβολή και την προώθησή 

του. 

15. Κάθε σύλλογος, όμιλος ή σωματείο είναι αποκλειστικά υπεύθυνος/ο για την σωματική και 

ταξιδιωτική ασφάλεια των συμμετεχόντων μελών του. Το Πνευματικό Κέντρο Δήμου 

Πάτμου ουδεμία ευθύνη φέρει για ατυχήματα ή και σωματικές βλάβες που θα προκληθούν 

σε ενήλικα ή ανήλικα άτομα κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο «8ο Φεστιβάλ 

Παραδοσιακού Χορού και Μουσικής Πάτμου». 

16. Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο «8ο Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού και 

Μουσικής Πάτμου» προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 

όλων των ανωτέρω όρων συμμετοχής. 

Πληροφορίες: patmosculturalcenter@gmail.com 

Στην επόμενη σελίδα ακολουθεί η αίτηση συμμετοχής 
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ημερομηνία:…/…/2019 

 

ΠΡΟΣ: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πάτμου 

 

ΑΠΟ: (Σύλλογος, όμιλος ή σωματείο)  

 

Όνομα συλλόγου:  

Έδρα συλλόγου:  

Διεύθυνση έδρας συλλόγου:  

Χοροδιδάσκαλος:  

Τηλέφωνο & e-mail συλλόγου:  

Τηλέφωνο & e-mail 

χοροδιδασκάλου: 
 

Τηλέφωνο & e-mail υπεύθυνου 

επικοινωνίας: (σε περίπτωση που συμφωνεί 

με το αμέσως προηγούμενο αφήστε το κενό): 

 

Περιοχή που θα παρουσιάσετε:  

Χοροί που θα παρουσιάσετε: 

(παρακαλούμε να είναι αριθμημένοι) 

 

 

 

 

Στοιχεία ορχήστρας: 
(Όνομα-Μουσικό όργανο) 

 

 

Συνολικός αριθμός ατόμων:  

 

Ο αιτών/Η αιτούσα 


