ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Επωνυµία
Έτος ίδρυσης
Έδρα (νοµός, πόλη)

1. Γιάλα - γιάλα (Θεοφάνεια) 2. Κάψιµο Ιούδα (Κυριακή Πάσχα) 3. Γιορτή του ψαρά (πρώτο 1
1. περίπου 1950 2. 1985 3. περίπου 1950
1. Ερµιόνη 2. Ερµιόνη 3. Κοιλάδα (Αργολίδας)

Χώρος πραγµατοποίησης εκδηλώσεων/υποδοµές
(κτήρια, αίθουσες ή άλλη υποδοµή)

Υπαίθριος (παραλία)

ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Οργανωτικοί φορείς
Νοµικό πλαίσιο - οργανωτική και διοικητική δοµή καλλιτεχνικός διευθυντής

Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής πρόνοιας & Αλληλεγγύης, πολιτισµού & παιδείας µε Δηµοτική κοινότητα
Τοπική κοινότητα Διδύµων (3), εθελοντικές οµάδες και τοπικούς φορείς.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Χρόνος διεξαγωγής - διάρκεια - περιοδικότητα

1 ηµέρα σε ετήσια βάση

Αναλυτική περιγραφή του σκοπού, των στόχων και του
Διατήρηση της τοπικής παράδοσης
περιεχοµένου των εκδηλώσεων (Αντικείµενο).
Τοµείς πολιτιστικής δραστηριότητας και θεµατικές
κατηγορίες που καλύπτονται

Τοπικά ήθη και έθιµα

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

Μεγάλος αριθµός ντόπιων και επισκεπτών

Α. Πλήρες αναλυτικό πρόγραµµα εκδηλώσεων της
προηγούµενης περιόδου και Β. Σχέδιο προγράµµατος
εκδηλώσεων της τρέχουσας περιόδου

1. Την παραµονή των Θεοφανείων αγόρια ηλικίας προ στράτευσης, µε ναυτικές στολές στο
και τραγουδούν τοπικά τραγούδια στους δρόµους της Ερµιόνης. Την ηµέρα των Θεοφανεί
στολισµένες βάρκες στη θάλασσα και πιάνουν το σταυρό. 2. Το βράδυ της Κυριακής του Π
οµοίωµα του Ιούδα, το οποίο είναι τοποθετηµένο στη θάλασσα. 3. Κατά την πανσέληνο του
ψαράδες της Κοιλάδας παρέµεναν στη στεριά και δηµιουργούσαν παρέες στις οποίες κυρι
προσφερόµενα τοπικά αλιεύµατα, το κρασί και η διασκέδαση.

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;

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

Η διατήρηση των τοπικών εθίµων

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

Δήμος Ερμιονίδας, χορηγίες και εθελοντική προσφορά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπεύθυνος επικοινωνίας

Παππάς Νικόλαος

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

Δήμος Ερμιονίδας τ.κ. 21300 Κρανίδι. τηλ 6977430722 e-mail kranidi1@o

5θήµερο Αυγούστου)

α Ερµιόνης (1 , 2)
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