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Artisti  Ermionida 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΕΡΜΙΟΝΗΣ

Artisti  Ermionida

INYERNATIONAL FESTIVAL 
22, 23, 24 Iουλίου 2016

         Ερμιονίδα - ένας μικρός Παράδεισος

Η Επαρχία Ερμιονίδας βρίσκεται στην Ελλάδα και ανήκει στην 
περιφέρεια Πελοποννήσου. 
Έχει πολλές φυσικές οµορφιές, ωραίο κλίµα και µοναδικές παραλίες.
Η ιστορία της ξεκινά από τα προϊστορικά χρόνια και αυτό αποδεικνύετε 
από τις ανασκαφές οι οποίες έφεραν στο φως παλαιολιθικά ευρήµατα και 
σκελετούς.
Η πόλη της Ερµιόνης και η πόλη των Αλιέων υπήρξαν πολύ οργανωµένες 
κοινωνίες και φηµίζονταν για τα εργαστήρια επεξεργασίας και παραγωγής 
πορφύρας κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα.
Ο Όµηρος αναφέρει στην Ιλιάδα, τη συµµετοχή της Ερµιόνης στον 
Τρωικό πόλεµο. 
Η περιοχή, όπως αναφέρουν οι ιστορικές πηγές και τα αρχαιολογικά 
ευρήµατα, κατοικείται οργανωµένα και αδιάκοπα από το 3000 π.Χ.  
Από την Ερµιόνη καταγόταν ο Αρχαίος Έλληνας µουσικός Λάσος (6ος π.Χ. 
αιώνας) διδάσκαλος του Πινδάρου. 
Ο περιηγητής Παυσανίας 2ος µ.Χ. αι.) περιγράφει την ιδιαίτερη 
λαµπρότητα των Εορτών, των κολυµβητικών και µουσικών αγώνων της 
εποχής αυτής, στην Ερµιόνη. 

25η Χορωδιακή Συνάντηση
Ερμιόνης

Ερμιόνη (Αεροφωτογραφία) Ερμιόνη “Μαντράκια” Ερμιόνη - “Μύλος”

Πόρτο Χέλι Κοιλάδα Κοιλάδα
Προϊστορικό σπήλαιο

“Φραγχθι”



Κοντινοί προορισμοί 

Κρανίδι Δίδυμα - Σπηλιά 
Αγίου Γεωργίου

Δίδυμα - Μονή Αυγού Θερμησία - Κάστρο Φαράγγι “Καταφύκι” Παραλία “Κουνούπι”

Αρχαία πόλη “Αλιέων” 

Σπέτσες ΎΎδρα Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου Μυκήνες 

µ¥
Το Φεστιβάλ 

Ξεκίνησε ως Διοργάνωση  Διεθνών Χορωδιακών Συναντήσεων σε ετήσια βάση στην Ερμιόνη, 
από το 1992. Από το 2007 πήρε την επωνυμία “Διεθνές Φεστιβάλ Ερμιονίδας - Χορωδιακές 
συναντήσεις Ερμιόνης”.  
Με το Φεστιβάλ έχουν συνεργαστεί οι καθηγητές Γιώργος Μάνεσης (πιάνο), Καίτη 
Παπαλεξοπούλου (κλασικό τραγούδι), Στέφανος Βασιλειάδης (Μουσικοπαιδαγωγός). Οι 
Διευθυντές Ορχήστρας Μιλτιάδης Καρύδης, Μύρωνας Μιχαηλίδης, Πέτρος Πρόκος, 
Δημήτρης Αγραφιώτης, Βασίλης Μακρίδης, Τάκης Παπαδόπουλος. Οι Συνθέτες Μιχάλης 
Αδάμης, Βασίλης Μακρίδης, Βασίλης Τενίδης. Οι Σολίστ Ανατόλι Κράστεβ (Τσέλλο), Τζον 
Μοδινός (Βαρύτονος), Τζένη Δριβάλα (Σοπράνο), Αριστέα Καρύδη (Τσέλλο), Σόνια 
Θεοδοσίου (Σοπράνο), Βικτόρια Μαϊφάτοβα (Μέτζο), Σταμάτης Μπερής (Τενόρος), Δημήτρης 
Κασιούμης (Βαρύτονος).
ΈΈχουν συμμετάσχει Χορωδίες από πολλές πόλεις της Ελλάδας και από τις χώρες: Βουλγαρία, 
Γερμανία, Ιταλία, Κύπρο, Ουκρανία, Ρουμανία και Τσεχία. Μουσικά και χορευτικά 
συγκροτήματα από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, και τη Σερβία.  



Ο Κανονισμός του Φεστιβάλ 

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ερµιονίδας - Χορωδιακή Συνάντηση Ερµιόνης, είναι ετήσιο και 
πραγµατοποιείται το δεύτερο 15θήµερο του Ιουλίου. 

Πρόγραµµα
Οι εκδηλώσεις έχουν σχεδιαστεί για όλους εκείνους που επιθυµούν να συνδυάσουν τη 
µουσική τους µε τα ταξίδια, τη µάθηση και τη γνωριµία µε νέους προορισµούς.
Μεταξύ άλλων, το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες δυνατότητες απόδοσης:
Μια ξενάγηση στην περιοχή. 
Παραστάσεις µε τις τοπικές και διεθνείς χορωδίες σε διαφορετικά µέρη, εκκλησίες ή άλλες 
τοποθεσίες.
Ένα εργαστήριο όπου οι συµµετέχοντες θα εισαχθούν στη µουσική παράδοση της περιοχής 
και να εργαστούν για 1-2 κοµµάτια για να εκτελέσουν µαζί µε την τελική συναυλία.
Πρόβες και παραστάσεις.
Τελική συναυλία µε παραστάσεις  περ. 15 λεπτά ανά χορωδία και µια κοινή απόδοση όλων 
των χορωδιών µε τα κοµµάτια από το εργαστήριο.
Παραστάσεις στις εκκλησίες.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

•Μη ανταγωνιστική Ομαδική Συμμετοχή

•Μη ανταγωνιστική Μεμονομένη Συμμετοχή

•Συναυλίες Φιλίας

•Εργαστήριο Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής

Κατηγορία Α:   Όµοιες φωνές, Μικτά φωνητικά σύνολα άνω των 18 ατόµων. 
 Κατηγορία Β:   Όµοιες φωνές, Μικτά φωνητικά σύνολα έως 18 άτοµα. 
 Κατηγορία Γ:   Όµοιες φωνές, Μικτά φωνητικά σύνολα παιδιών και νέων έως 18 ετών.
 Κατηγορία Δ:   Ορχηστρικά σύνολα.
Κατηγορία Ε:  Χορευτικά σχήµατα 

Κατηγορία Α1:   Σολίστ τραγουδιού µε συνοδεία οργάνου ή οργάνων. 
 Κατηγορία Β1:   Σολίστ οργανικής µουσικής ή συνδυασµός έως τρίο. 

Συνεργασία µε άλλα σύνολα για την κοινή απόδοση έως 2 κοµµατιών.

Εργαστήριο γνωριµίας και µελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής και ιδιαίτερα 
του Λάσου του Ερµιονέα. Δυνατότητα συµµετοχής από τις κατηγορίες Α, Β, Γ,  Α 1.
Μελέτη 1 - 2 κοµµατιών και παρουσίασή τους στην τελική συναυλία. 



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016        

• Άφιξη
• Βράδυ: Τελετή Έναρξης
• Συναυλία για τις κατηγορίες Α1, Β1.  

Σάββατο 23 Ιουλίου 2016

• Εργαστήριο Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής
• Πρόβες για συναυλίες Φιλίας
• Πρόβες σκηνής
• Βράδυ: Συναυλία για τις κατηγορίες Α, Β, Γ.  
• Αξιοθέατα και εκδροµές 

Κυριακή 24 Ιουλίου 2016

• Πρωί: Συναυλίες σε εκκλησίες.
• Απόγευµα: πρόβες Εργαστηρίου και οµάδων Φιλίας
• Πρόβες σκηνής
• Παρέλαση συµµετεχόντων 
• Βράδυ: Συναυλία Φιλίας και Εργαστηρίου για τις κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ 
• Εκδήλωση λήξης. Κατηγορία Ε 

ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΠΑΚΕΤΟ EVENT, EΓΓΡΑΦΑ

Για τη συµµετοχή στις εκδηλώσεις θα πρέπει να καταβάλλεται τα ακόλουθα τέλη εγγραφής ανά κατηγορία ως 
εξής:

• ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α, Β, Γ, Δ, Ε:  100 ευρώ / συγκρότηµα
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α1, Β1 : 20 ευρώ / άτοµο 
• ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 15  ευρώ / άτοµο

Με το πακέτο εκδήλωση Artisti Ermionida προσφέρoυµε στους συµµετέχοντες των εκδηλώσεων: 

• Διαµονή σε ξενοδοχεία διαφορετικών κατηγοριών, σε ειδικές τιµές., καθώς και άλλων τοπικών υπηρεσιών.

• Για όσους δεν απαιτούν διανυκτέρευση, ένα πακέτο χωρίς τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου είναι φυσικά επίσης 
διαθέσιµο.

• Δεδοµένου ότι η εκδήλωση περιλαµβάνει επίσης την αµοιβή των συµµετεχόντων, η κράτηση είναι απαραίτητη για 
όλους τους συµµετέχοντες.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Η συµµετοχή των µουσικών - φωνητικών συνόλων, καλλιτεχνών, θιάσων, χορευτικών κλπ είναι ελεύθερη χωρίς 
διαγωνιστικό χαρακτήρα. Ειδικά για τις χορωδίες: Δικαίωµα συµµετοχής έχουν φωνητικά σύνολα και χορωδίες 
µεικτές, οµοίων φωνών, µονοφωνικές, νεανικές και παιδικές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι χορωδίες 
έχουν δικαίωµα να εκτελέσουν πρόγραµµα δικής τους επιλογής ελληνικού ή διεθνούς ρεπερτορίου. Η εκτέλεση 
του προγράµµατος µπορεί να γίνει «a capella» ή µε τη συνοδεία οργάνου ή οργάνων. Η διάρκεια του 
προγράµµατος ορίζεται στα 15΄µουσικός χρόνος. 

Εάν επιθυµείτε να λάβετε µέρος στο Φεστιβάλ, πρέπει να αποστείλετε µέχρι:
6η Ιουνίου 2016 τα κάτωθι:
1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (συνηµµένο έντυπο) και αποστολή στην δ/
νση : 

Μουσικός Σύλλογος Ερµιόνης  Ερµιόνη Αργολίδας τ.κ. 21051 
2. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ και ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
3. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ και ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΕΣΤΡΟΥ
4. Πρέπει να καταθέσετε το χρηµατικό ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία σας.  Εφόσον µας αποστείλετε 

το έντυπο συµµετοχής θα σας ενηµερώσουµε για τον αριθµό λογαριασµού τραπέζης που θα γίνει η 
κατάθεση.

Παράκληση για την τήρηση των ηµεροµηνιών, γιατί έτσι διευκολύνετε τα µέγιστα στις δικές µας ενέργειες και 
την εκτύπωση του προγράµµατος.
Επιπλέον διευκρινήσεις:
Τα έξοδα µετακίνησης και η διαµονή στην Ερµιονίδα θα καλύπτονται από τις ίδιες τις χορωδίες και τα σύνολα. 
Η διαµονή των χορωδιών και των συνόλων θα κλείνεται αποκλειστικά µέσω του “10ου ΔΙ.Φ.Ε.” και θα γίνεται 
σε επιλεγµένα ξενοδοχεία µε προσιτές τιµές ειδικές για όσους θα συµµετέχουν στο Φεστιβάλ. 
H κράτηση των δωµατίων καθώς και η εξόφλησή τους θα γίνεται αποκλειστικά και µόνο µέσω του 10ου 
ΔΙ.Φ.Ε..
Οι µαέστροι των χορωδιών των κατηγοριών Α & Γ δεν θα πληρώνουν για την διαµονή τους. Εφόσον οι 
χορωδίες δηλώσουν τη συµµετοχή τους θα τους αποσταλεί κατάλογος µε επιλεγµένα ξενοδοχεία αλλά και 
εκπτωτικά κουπόνια για τα γεύµατά τους σε εστιατόρια και ταβέρνες της περιοχής.
Οι οργανωτές διατηρούν το αποκλειστικό δικαίωµα ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών αναµεταδόσεων και για 
την όποια ηχογράφηση, µαγνητοσκόπηση, φωτογράφιση των εκδηλώσεων, χωρίς καµία αποζηµίωση προς τους 
συµµετέχοντες (χορωδίες, µαέστρους, χορωδούς, σύνολα και µεµονωµένες συµµετοχές).
Θα υπάρχει πάντα ένας υπεύθυνος από την Διοργάνωση προκειµένου να βοηθήσει τους συµµετέχοντες σε 
οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ. Σε όλους τους συµµετέχοντες που θα λάβουν 
µέρος στο “10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ερµιονίδας θα δοθεί τιµητική αναµνηστική πλακέτα. Όλοι οι µαέστροι των 
χορωδιών και συνόλων θα τιµηθούν ανάλογα.
Σε περίπτωση ακύρωσης της συµµετοχής µετά την 6η Ιουνίου 2016 δεν θα υπάρξει δυνατότητα επιστροφής 
των χρηµάτων.
Εάν χρειάζεστε περαιτέρω διευκρινήσεις πριν µας αποστείλετε το έντυπο συµµετοχής παρακαλώ 
επικοινωνήστε µε τον κ. Γιώργο Μπελλάκη Υπεύθυνο Δηµοσίων Σχέσεων του 10ου ΔΙ.Φ.Ε. στο τηλέφωνο 
6972505771.
Οι διοργανωτές προσφέρουν:
1. Ηχητική κάλυψη και φωτισµός εκδηλώσεων
2. Νερά για τα µέλη των συνόλων στους χώρους συναυλιών
3. Βεβαίωση συµµετοχής 
4. Ξενάγηση - ταξίδι στην ιστορία
5. Καφές - νερά - γλυκίσµατα στο χώρο του εργαστηρίου



ΠΡΟΣ:%
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ - Artisti Ermionida
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
στο «10ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ - 25η ΧΟΡΩΔΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΜΙΟΝΗΣ»

Κύριοι,
αφού διαβάσαμε την πρόσκλησή σας, ενδιαφερόμαστε να λάβουμε μέρος στο «10ο 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ - 25η ΧΟΡΩΔΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΜΙΟΝΗΣ» και σας 
παραθέτουμε απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ:...................................................................................................... 

ΕΙΔΟΣ (π.χ. χορωδία, ορχήστρα, χορευτικό, εικαστικά, θέατρο κλπ): 

...........................................................................................................................

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ:............................................................... 

ΕΔΡΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ:............................................... 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΕΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: .................... ................................................................................

............................ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ (ΟΝΟΜΑ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ – ΤΗΛ. 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ):.................................................................................. ..................

.........................................................................................

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ................................................................................

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΝ/ΣΕΩΝ ...........................................................................................

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 1/ΚΛΙΝΑ (Λ)_______(Θ)______  2/ΚΛΙΝΑ (Λ)___________(Θ)____________ 

3/ΚΛΙΝΑ (Λ)_______________ (Θ) _________________

Σημειώστε θέση δωματίου (Θέα λόφος (Λ) ή Θάλασσα (Θ))  

Ημερομηνία................................. 

Επωνυμία....................................................................................

(ονοματεπώνυμο & υπογραφή εκπροσώπου)


