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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Όνομα Φορωδίας :  

Εκπρόσωπος χορωδίας  :  

Ιδιότητα :  Καλλιτεχνικός διευθυντής ____ 

Μαέστρος ____ 

Διοικητικός υπεύθυνος ____ 

Υορέας που εκπροσωπείται :  

τοιχεία φορέα :  

Μέλη Φορωδίας (αριθμός) :  

Όργανα που θα λάβουν μέρος 

(αναλυτικά): 

 

ολίστ (εάν υπάρχουν):  

Σηλέφωνο επικοινωνίας :  

Έδρα – Διεύθυνση Φορωδίας:  

Σ.Κ. :  

Πόλη :  

Email :  

Web Site (αν υπάρχει) :  

Όνομα FACEBOOK (αν υπάρχει)  

Ρεπερτόριο (με τη σειρά απόδοσης  

Διάρκεια προγράμματος  

έως 18 λεπτά  

1. 

2. 

3. 



4th INTERNATIONAL AGRINIO’S CHORAL FESTIVAL 

agriniofestival@gmail.com 

3 

4. 

Είδος Μουσικής & Φορωδίας Παραδοσιακή (Folklore) ___ 

Θρησκευτική   ___ 

Μικτή ___ 

Παιδική / Νεανική ___ 

Γυναικεία ___ 

Φορωδία Αγοριών /Ανδρική ___ 

Κ.Α.Π.Η. / Τπερηλίκων ___ 

Υωνητικό ύνολο ___ 

Σζαζ ___ 

Δωματίου ___ 

Άλλο_____ 

 

Hμερομηνία που επιθυμείτε  

να συμμετέχετε 

 

 

 
Παρασκευή απόγευμα 20 Οκτωβρίου ____________ 

 

άββατο πρωϊ 21 Οκτωβρίου _______________________     

 

άββατο απόγευμα 21 Οκτωβρίου ___________________     

 

Κυριακή πρωί 22 Οκτωβρίου ___________________ 
(μόνο οι χορωδίες που θα ψάλλουν σε Ναό)                                                   

 

 

Οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρωθούν και να αποσταλούν έως 20 Ιουλίου 2023 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 Σο φεστιβάλ ΔΕΝ έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα, θα αποδοθούν αναμνηστικά 
διπλώματα σε όλες τις χορωδίες. 

 Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής και του απαραίτητου συνημμένου υλικού έχει 
καταληκτική ημερομηνία στις 20 Ioυλίου 2023  

 To τελικό πρόγραμμα του Υεστιβάλ θα ανακοινωθεί στις 20 επτεμβρίου 2023 
Επισυνάψτε : 

 ΑΙΣΗΗ συμμετοχής συμπληρωμένη (σελ. 1,2,3,4 του παρόντος εγγράφου) 
 ύντομο βιογραφικό της χορωδίας  (μορφή Word) 
 ύντομο βιογραφικό του μαέστρου  (μορφή Word) 
 Υωτογραφία Φορωδίας  

ΟΛΑ τα παραπάνω θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά στο e-mail του φεστιβάλ 

agriniofestival@gmail.com  

mailto:agriniofestival@gmail.com
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 Κάθε χορωδία που θα συμμετέχει στο φεστιβάλ θα επιβαρυνθεί με το ποσό των 100€. 
Σο ποσό θα καταβάλλεται έναντι των οργανωτικών εξόδων που θα προκύψουν. 
Σρόπος πληρωμής, κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό   
ALPHA BANK    GR 5601 4022 0022 0002 0020 21847  

(Πνευματικός Πολιτιστικός ύλλογος Αγία κέπη) 
 το ανωτέρω ποσό  ΔΕ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ το κόστος διαμονής ή διατροφής. 
Σα έξοδα ταξιδιού, διαμονής και διατροφής θα αναληφθούν από τις ίδιες τις 
χορωδίες.  

Κάθε χορωδία αποδέχεται ότι: 
Όποια συναυλία δώσει κατά τη διάρκεια του Υεστιβάλ μπορεί να φωτογραφηθεί, να 
αναμεταδοθεί ζωντανά και/ή να ηχογραφηθεί/μαγνητοσκοπηθεί για περαιτέρω 
αναπαραγωγή και/ή αναμετάδοση στο ραδιόφωνο και/ή την τηλεόραση χωρίς 
πληρωμή της χορωδίας ή της ορχήστρας.  Σο Υεστιβάλ θα έχει το δικαίωμα να έχει 
στην κατοχή του οποιαδήποτε τέτοια ηχογράφηση/μαγνητοσκόπηση και να την 
αναπαράγει, προσφέρει ή να την έκθεση με οποιοδήποτε τρόπο επιθυμεί. Οι 
συμμετέχουσες χορωδίες επιτρέπουν στους διοργανωτές τη χρήση του 
οπτικοακουστικού υλικού «κατά το δοκούν», προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι 
φεστιβαλικές ανάγκες της διοργάνωσης. 
Δείτε τα προηγούμενα φεστιβάλ μας εδώ : 
https://www.facebook.com/AgrinioChoralFestival/ 
https://international-choral-festval-of-agrinio-city.business.site/ 
 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θελήσετε. 
Θα είναι χαρά και τιμή μας να σας έχουμε στο Υεστιβάλ. 
 
Με εκτίμηση  
Για την Οργανωτική Επιτροπή η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ 
Τασολάμπρου Χρυσούλα 
 
Τηλ. Επικοινωνίας : 6936121542, 6943400311  |  email : agriniofestival@gmail.com 
 
 

                                                                          Υπό την αιγίδα  
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