
Αίτηση συμμετοχής στο Dance Days 6, Χανιά 2016 
 
Με ιδιαίτερη χαρά είμαστε σε θέση να σας ανακοινώνουμε την έναρξη υποβολής αιτήσεων 
για το  Dance Days 6 ! Για όλους εσάς που ενδιαφέρεστε να λάβετε μέρος , σας 
παραθέτουμε παρακάτω τους όρους και τις συνθήκες διεξαγωγής του φεστιβάλ: 
 
Παραστάσεις 
 

 Οι πιθανές ημερομηνίες πραγματοποίησης του Dance Days 6 τοποθετούνται ανάμεσα στις 
20 με 30 Ιουλίου 2016. 
 

 Οι χώροι διεξαγωγής των παραστάσεων και των παράλληλων δράσεων (performances, 
διαλέξεις, video projections, κ.λπ.) θα επεκταθούν σε σημεία πολιτισμού της πόλης (κλειστά 
και υπαίθρια θέατρα ή κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους). Πιθανοί χώροι παραστάσεων 
είναι το θέατρο του Βενιζέλειου Ωδείου Χανίων με χωρητικότητα 250 θέσεων και ιταλική 
σκηνή (11x9 μ.), το υπαίθριο Θέατρο της Ανατολικής Τάφρου (1.500 θέσεων, διαστάσεις 
σκηνής 20x15μ.) όπως και οι χώροι της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων κ.ά..  
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των ομάδων θα ανακοινωθούν και οι τελικοί 
χώροι διεξαγωγής των δράσεων του φεστιβάλ. 
 

 Το φεστιβάλ έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει έργα έως 5 ατόμων και διάρκειας έως 45 
λεπτών.  
 
Διαμονή και μεταφορά 
 

 Στους συμμετέχοντες, εφόσον το επιθυμούν, παρέχεται η δυνατότητα φιλοξενίας σε σπίτια 
εθελοντών/συνεργατών της ομάδας και φιλοξενίας σε δωμάτια ξενοδοχείων. 
 

 Η διάρκεια φιλοξενίας των συμμετεχόντων ορίζεται έως 3 διανυκτερεύσεις (άφιξη, γενική 
πρόβα και παράσταση). Σε περίπτωση μεγαλύτερης παραμονής στην πόλη, οι συμμετέχοντες 
θα πρέπει να αναλάβουν τη διαμονή τους με δικά τους έξοδα. 
 

 Στους συμμετέχοντες παρέχονται εκπτωτικά κουπόνια (25-40%) για τη διατροφή τους, καθ’ 
όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, που εξαργυρώνονται σε επιλεγμένα από τη διοργάνωση 
εστιατόρια. 
 

 Η διοργάνωση του φεστιβάλ καλύπτει την μετακίνηση των ομάδων από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό μετ' επιστροφής (ακτοπλοϊκά ή αεροπορικά εισιτήρια ανάλογα με τις δυνατότητές 
της).Για ακυρώσεις ή αλλαγές εισιτηρίων που έχουν εκδοθεί, η διοργάνωση θα πρέπει να 
ενημερώνεται τουλάχιστον 10ημέρες πριν την μετακίνηση της ομάδας. Διαφορετικά 
παρακρατείται η τιμή του εισιτηρίου. 
Τα αεροπορικά εισιτήρια αφορούν σε κρατήσεις χαμηλού κόστους και περιλαμβάνουν μία 
χειραποσκευή ανά επιβάτη. Για μεταφορά περισσότερων αποσκευών, η επιπλέον 
επιβάρυνση θα βαρύνει τον ενδιαφερόμενο και όχι τη διοργάνωση. 
 

 Οι ομάδες επιβαρύνονται με τα μεταφορικά έξοδα των σκηνικών τους. Η διοργάνωση δε 
φέρει ευθύνη για σκηνικά που παραμένουν στο χώρο, μετά τη λήξη της παράστασης. 



 
Διαφήμιση και προώθηση 
 

 Η διοργάνωση, αναλαμβάνει ό,τι αφορά στην προώθηση του φεστιβάλ: αφίσες, 
προγράμματα, flyers και λοιπό έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό, συνεντεύξεις τύπου και 
προώθηση μέσω ΜΜΕ και ηλεκτρονικού τύπου. 
Από τους συμμετέχοντες ζητείται βεβαίωση για παραχώρηση των δικαιωμάτων του 
εκάστοτε προωθητικού υλικού(φωτογραφίες, video) που αποστέλλεται είτε για την ατομική 
προβολή της συμμετοχής ή ακόμη και για τη συνολική προώθηση του φεστιβάλ.  

 
Διαχείριση εισπράξεων 

 
 Οι ομάδες πληρώνονται με τα έσοδα των εισιτήριων που εισπράττονται από τις 

παραστάσεις τους (παρακρατείται ο Φ.Π.Α.). Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή 
των συμμετεχόντων είναι η έκδοση σχετικού τιμολογίου με τα στοιχεία της ομάδας. Χωρίς 
αυτό, η διοργάνωση δεν μπορεί να προβεί σε οικονομική συναλλαγή. Για τις ομάδες που 
φιλοξενούνται από χώρες εκτός Ελλάδος θα πρέπει να προσκομίζεται ανάλογο αποδεικτικό 
στοιχείο είσπραξης οποιουδήποτε ποσού.  

 
Πρόβες 
 

 Οι ομάδες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το χώρο που θα παρουσιαστεί το έργο τους (με 
όλη την υλικοτεχνική του υποδομή) για το τεχνικό τους στήσιμο και για τη γενική τους 
πρόβα: 2 ώρες για τα έργα έως 20 λεπτά και 4 ώρες για τα έργα έως 45 λεπτά. Για τις 
συγκεκριμένες αυτές ώρες αλλά και για την παράσταση καλύπτουμε τα έξοδα της 
υπεύθυνης τεχνικής υπηρεσίας.  

 
 Εκτός της γενικής πρόβας που θα πραγματοποιείται στο χώρο διεξαγωγής της παράστασης, 

υπάρχει η δυνατότητα παραχώρησης studio για επιπλέον πρόβες των ομάδων. Οι ώρες θα 
διανέμονται ισότιμα σε όσους ενδιαφέρονται και το δηλώσουν στην αίτησή τους. 

 
Τεχνική υποστήριξη 
 

 Το φεστιβάλ διαθέτει υπεύθυνο φωτισμού και ήχου και ολοκληρωμένη τεχνική υπηρεσία. 
Οι ομάδες δεν επιβαρύνονται από αυτό. 
 

 Οι ομάδες που συνοδεύονται από το δικό τους τεχνικό προσωπικό θα πρέπει να 
αναλαμβάνουν τα έξοδά του εξολοκλήρου (διαμονή και μεταφορά). 

 
Υποβολή αιτήσεων 
 

 Η περίοδος αποστολής των αιτήσεων είναι: 9 Νοεμβρίου2015 έως και 31 Ιανουαρίου2016, 
στο site: dancedays.gr 

 
 Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκυρότητα της 

αίτησης είναι η επισύναψη περιγραφής, φωτογραφικού υλικού, video ολόκληρου του 
έργου που πρόκειται να παρουσιάσουν καθώς και συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα. 

http://dancedays.gr/index.html


Αιτήσεις συμμετοχής που δεν περιλαμβάνουν το παραπάνω εποπτικό υλικό θα θεωρούνται 
ελλιπείς προς αξιολόγηση και άρα άκυρες. 

 
 Τέλος, αν ενδιαφέρεστε να παρουσιάσετε σεμινάριο, διάλεξη, video dance ή άλλο υλικό 

παρακαλείσθε να το δηλώσετε στη φόρμα συμμετοχής και να αποστείλετε σχετικό υλικό με 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. 

 
 Οι συμμετέχοντες με την έγκριση του αιτήματός τους οφείλουν να παρουσιάσουν το 

επιλεγέν έργο χωρίς τροποποιήσεις από την αρχική πρόταση, η οποία διασφάλισε τη 
συμμετοχή. Σε αντίθετη περίπτωση η διοργάνωση νομιμοποιείται να ακυρώσει τη 
συμμετοχή ή να μεταβάλλει τους όρους της. 

 
 Οι ομάδες θα ενημερωθούν μέσω email για την τελική επιλογή, εντός 30 ημερών από την 

ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής. 
 
 
Ευχαριστούμε πολύ και περιμένουμε με ενδιαφέρον τις αιτήσεις σας. 
 
Καλλιτεχνική διευθύντρια Σοφία Φαλιέρου 
Ομάδα Υποστήριξης Dance Days Chania 
 
Πληροφορίες για το φεστιβάλ:  
http://www.facebook.com/dancedayschania 
E-mail επικοινωνίας: sofiafalierousynkinisi@gmail.com  
Site: dancedays.gr 
 
  

http://www.facebook.com/dancedayschania
http://dancedays.gr/index.html


Αίτηση Συμμετοχής Dance Days 6, Ιούλιος 2016 
 
Όνομα ομάδας  

Υπεύθυνος/η ομάδας  

Χορογράφος  

Τίτλος έργου  

Διάρκεια έργου  

Αριθμός συμμετεχόντων  

Χορευτές  

Ερμηνευτές  

Συντελεστές  
 

Μουσική 
 
 

 

Επιθυμητές ημερομηνίες 
παράστασης  
(ανάμεσα 20 με 30 Ιουλίου 
2016) 

 
 
 

Σεμινάριο, video ή άλλο υλικό 
που θέλετε να  
παρουσιάσετε 
 

 
 

Επιθυμία διαμονής σε σπίτια συνεργατών της ομάδας 
δωμάτια ξενοδοχείου 
άλλο χώρο της επιλογής σας _______________ 
 

Παραχώρηση studio για 
επιπλέον πρόβες των ομάδων 

Ναι Όχι 

Εάν έχετε ξανασυνεργαστεί 
μαζί μας, παρακαλούμε 
σημειώστε τις παρατηρήσεις 
σας που θα μας βοηθήσουν να 
γίνουμε καλύτεροι 
 
 
 

 

 



 
Στοιχεία επικοινωνίας 
 
Υπεύθυνος/η επικοινωνίας της 
ομάδας 
 

 

Email 
 

 

Τηλέφωνο 
 

 

 
Υπενθυμίζουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκυρότητα της αίτησης είναι η 
επισύναψη περιγραφής του έργου που πρόκειται να παρουσιάσετε, φωτογραφικό 
υλικόκαθώς και video του έργου σας στην τελική του μορφή. Σας ευχαριστούμε. 
 
 
Ημερομηνία                                                          Υπογραφή υπεύθυνου/ης   
                                                                               της ομάδας 
 
 
 
................................................................................................................. 
 
 
 
Σε περίπτωση επιλογής μου, η/ο........................................................ βεβαιώνω πως η 
διοργάνωση μπορεί να χρησιμοποιήσει το προωθητικό υλικό που της έχω παραχωρήσει, 
στην αρχική του ή επεξεργασμένη μορφή είτε για την προώθηση της παρουσίας μου στα 
πλαίσια του φεστιβάλ ή για τη συνολική προώθηση του DanceDays 6, Χανιά 2016. 
 
Ημερομηνία                                                          Υπογραφή υπεύθυνης/ου   
                                                                                της ομάδας 
 
 
 


