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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 

Το Φεστιβάλ Ολύμπου διοργανώνεται ανελλιπώς τα τελευταία 41 χρόνια στο νομό 

Πιερίας , φιλοξενώντας κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις.  

Η εμβέλειά του ξεπερνά τον μακεδονικό χώρο συμβάλλοντας καταλυτικά στη 

διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς στον βαλκανικό αλλά και στον 

υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο. 

Για το έτος 2013 - κατά την χρονική περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου 2013 - η 

διοργάνωση ενδεικτικά περιλαμβάνει παραστάσεις αρχαίου δράματος, σύγχρονου 

θεάτρου, συναυλίες μουσικής, εκδηλώσεις εικαστικών και διαλέξεις αρχαιολόγων. 

Με την παρούσα καλούνται θεατρικοί οργανισμοί, μουσικά σχήματα και λοιπά 

καλλιτεχνικά σχήματα με αποδεδειγμένη καλλιτεχνική αξία,  αναγνωρισιμότητα των 

καλλιτεχνών και διαχρονικότητα στο χώρο του θεάτρου και της μουσικής με 

συμμετοχές σε παραστάσεις αναγνωρισμένης καλλιτεχνικής αξίας,  που πρόκειται να 

περιοδεύσουν και έχουν την δυνατότητα να δώσουν παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο  

του Δίου κατά την χρονική περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου 2013, στο πλαίσιο του 

Φεστιβάλ Ολύμπου, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους εγγράφως ή με ηλεκτρονική 

υποβολή, έως 17/05/2013, στον Οργανισμό Φεστιβάλ Ολύμπου (Σανταρόζα 1–

Κατερίνη 60100, τηλ. 2351076041  Fax: 23510-76042, e-mail: 

info@festivalolympou.gr, αρμόδιος κ. Μυστακίδης)  ή στην Πιερική   Αναπτυξιακή 

Α.Ε. Ο.Τ.Α.. (16
ης

 Οκτωβρίου 17β-Κατερίνη 60100, τηλ. 2351027541 Fax: 

2351025187, e-mail:pieriki@otenet.gr). 
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Η πρόταση θα πρέπει να  περιλαμβάνει: 

 Την αναφορά στο έργο που πρόκειται να παρουσιαστεί και τη διανομή του 

(θεατρική ή μουσική παραγωγή) 

 Τις συνολικές οικονομικές απαιτήσεις 

 Τις διαθέσιμες ημερομηνίες  

 Τις προδιαγραφές του χώρου φιλοξενίας της παράστασης (χωρητικότητα κλπ). 

  

   Στη συνέχεια θα γίνει αξιολόγηση των προτάσεων από τον ΟΡ.ΦΕ.Ο.  με κριτήρια / 

προτεραιότητες: 

1. Την αρτιότητα  των παραστάσεων (σκηνοθεσία, σκηνογραφία, 

συντελεστές κλπ)  

2. Τις διαθέσιμες ημερομηνίες 

3. Τις απαιτήσεις του σχήματος (οικονομικές, τεχνικές, προβολής, φιλοξενίας 

κλπ) 

4. Την συνάφεια του θέματος  της παράστασης με την τιμώμενη χώρα. 

 

 

        Για την  

              ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

       

 

                                                                                ΜΑΥΡΙΔΟΥ Ι. ΣΟΦΙΑ  

                                                               ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 


