ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Επωνυµία
Έτος ίδρυσης
Έδρα (νοµός, πόλη)

Διεθνές Φεστιβάλ Ερµιονίδας
1992
Ερµιόνη Αργολίδας

Χώρος πραγµατοποίησης εκδηλώσεων/
κατάλληλα διαµορφωµένοι υπαίθριοι χώροι
υποδοµές (κτήρια, αίθουσες ή άλλη υποδοµή)
ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Νοµικό πλαίσιο - οργανωτική και διοικητική Μουσικός Σύλλογος Ερµιόνης - 9µελές Δ.Σ. - Μο Τάκης Μανιάτης - Μέλη
δοµή - καλλιτεχνικός διευτθυντής,
και φίλοι του συλλόγου.
Ανθρώπινο δυναµικό
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Χρόνος διεξαγωγής - διάρκεια

Δεύτερο 15θήµερο Ιουλίου - 15 µέρες

Αναλυτική περιγραφή του προφίλ, της
ταυτότητας, του ιστορικού, των στόχων και
του περιεχοµένου των εκδηλώσεων.
Τοµείς πολιτιστικής δραστηριότητας και
θεµατικές κατηγορίες που καλύπτονται

Οι εκδηλώσεις προωθούν, κυρίως, την τοπική καλλιτεχνική έκφραση και
δηµιουργία. Περιλαµβάνουν τη συµµετοχή χορωδιακών και µουσικών
συνόλων από την Ελλάδα και την Ευρώπη (κυρίως Βαλκάνια), µε τον
χαρακτήρα των πολιτιστικών ανταλλαγών.
Χορωδιακές συναντήσεις, συµφωνική µουσική, όπερα, παραδοσιακή
µουσική, θρησκευτική µουσική, θέατρο, εικαστικά.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται - Απήχησηαριθµός θεατών προηγούµενων ετών .
Εθελοντική συµµετοχή/συνεργασία µε
εθελοντικές οργάνώσεις/αριθµός εθελοντών

Στο φιλότεχνο ακροατήριο της περιοχής και τους επισκέπτες - έχει µεγάλη
απήχηση και ο αριθµός των θεατών κυµαίνεται από 600 έως 1000 άτοµα ανά
εκδήλωση - στηρίζεται στον εθελοντισµό και οι εθελοντές ανέρχονται σε 40
άτοµα.

Α. 1. “Ναοί στο σχήµα τ’ ουρανού” Ορχήστρα, σολίστ, χορωδία, αφήγηση,
αφιέρωµα στον Ελύτη. 2. “Λεωφορείο ο πόθος” θεατρική παράσταση από τον
θεατρικό όµιλο Ερµιονίδας. 3. 20η Χορωδιακή συνάντηση (χορωδιακό
εργαστήρι Μ.Σ.Ε. , Δηµοτική χορωδία Σαλαµίνας, Ars nova Pitesti
Ρουµανίας) 4. Συµφωνική µουσική και “ωδή στη χαρά” του Μπετόβεν µε τη
συµφωνική και τις χορωδίες. 5. “Η µουσική των προγόνων” γνωριµία µε την
αρχαία Ελληνική µουσική - παιδικό εργαστήρι ζωγραφικής µε θέµα τη
µουσική των αρχαίων Ελλήνων. 6. Συναυλία Ελληνικής µουσικής µε την
ορχήστρα του Μ.Σ.Ε. σε συνεργασία µε την φιλόπτωχο αδελφότητα
Α. Πλήρες αναλυτικό πρόγραµµα
Ερµιόνης. 7. 5η Έκθεση προϊόντων & επιχειρήσεων Ερµιονίδας. 8. Ηµερίδα
εκδηλώσεων της προηγούµενης περιόδου και για τον Εθελοντισµό σε συνεργασία µε τον “Ερυθρό Σταυρό”. 9. Συναυλία
Β. Σχέδιο προγράµµατος εκδηλώσεων της
Ελληνικής Μουσικής - λήξη του Φεστιβάλ. Β. 1. ο Δηµήτρης Λάγιος & οι
τρέχουσας περιόδου
ποιητές της Ζάκυνθος. Ανέκδοτες µελοποιήσεις ποιηµάτων Ζακυνθινών
ποιητών του 18ου & 19ου αι. για χορωδία & µαντολινάτα. 2. 21η χορωδιακή
συνάντηση (Νεανικές χορωδίες: Ναυπλίου, Τρίπολης, Χορωδιακό εργαστήρι
Μ.Σ.Ε. & Topoloveni Arges Ρουµανίας) 3. Big band & χορωδιακό εργαστήρι
Μ.Σ.Ε. σε Gospel, Jazz & Spiritual. 4. “Χοροί των Βαλκανίων” µε το
χορευτικό του Δήµου “Topoloveni Romania” 5. “Μπαµπάδες µε ρούµι”
θεατρική παράσταση από τον Θ.Ο.Ε. 6. Συναυλία Ελληνικής µουσικής µε την
ορχήστρα του Μ.Σ.Ε. 7. 6η Έκθεση προϊόντων & επιχειρήσεων Ερµιονίδας.
8. Ηµερίδα για τον Εθελοντισµό µε το σύλλογο “Ελπίδα”. 9. Συναυλία
Ελληνικής µουσικής - λήξη του Φεστιβάλ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Σε ποιο βαθµό αφορά τους στόχους του
φορέα σας η πραγµατοποίηση πολιτιστικών
εκδηλώσεων για την πολιτιστική
πολυµορφίας; (πολυπολιτισµικότητα,
διάλογος πολιτισµών, πολυµορφία
πολιτιστικών εκφράσεων, µετανάστες,
ρατσισµός, αλληλεπίδραση πολιτισµών και
δηµιουργικότητα κλπ). Ποιες είναι οι
προοπτικές υλοποίησης δράσεων για το
αναφερόµενο θέµα µελλοντικά;

Οι στόχοι από ιδρύσεως του φεστιβάλ αφορούσαν την πραγµατοποίηση
πολιτιστικών ανταλλαγών. Έχουν συµµετάσχει σύνολα από: Κύπρο, Ιταλία,
Καλαβρία, Γερµανία, Τσεχία, Βουλγαρία, Ρουµανία, Ουκρανία.

Ποιες είναι γενικότερες µελλοντικές
καλλιτεχνικές - πολιτιστικές επιδιώξεις του
φορέα διοργάνωσης;

Η θεσµοθέτηση φεστιβάλ Βαλκανικών χωρών.

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Πόροι που διατέθηκαν για το φεστιβάλ κατά
την προηγούµενη περίοδο: πηγές
χρηµατοδότησης (ΟΤΑ/Υπουργεία/
Ευρωπαϊκή Ένωση - ΕΣΠΑ/άλλα
Προγράµµατα)

Εξ ολοκλήρου κάλυψη του κόστους από το Δήµο Ερµιονίδας µε το ποσό των
25000 €.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Εντοπισµός και αναφορά προβληµάτων που
αφορούν τη διοργάνωση των εκδηλώσεων

1. Υποδοµή χώρων εκδηλώσεων 2. Οικονοµικές δυσκολίες.

Προτάσεις και µελλοντικοί σχεδιασµοί για
συµµετοχή σε συλλογικές δράσεις (δίκτυα
φεστιβάλ, πολιτιστικά δίκτυα, κλπ)

Η συµµετοχή σε φεστιβάλ χορωδιακής µουσικής σε Ρουµανία, Ουγγαρία,
Ιταλία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπεύθυνος επικοινωνίας φεστιβάλ

Βαρσόπουλος Δημήτρης, Μανιάτης Τάκης

Στοιχεία επικοινωνίας (Δ/νση, τηλ., e-mail)
και URL

Μουσικός Σύλλογος Ερµιόνης τ.κ. 21051 Ερµιόνη Αργολίδας. Τηλ
6974353326, 6974123572. e-mail: dimvargr@otenet.gr,
mousigetis@gmail.com

