Γεκνζηνπνίεζε δξάζεο γηα εθδήισζε ελδηαθέξνληνο
Ο Γήκνο Χατδαξίνπ ελεκεξώλεη ηνπο
ελδηαθεξόκελνπο όηη έρεη αλαιάβεη ηελ παξαγσγή
θαη παξνπζίαζε πνιηηηζηηθώλ θαιιηηερληθώλ έξγσλ
πνπ ζα παξαρζνύλ
κε ζπκκεηνρή Διιήλσλ πνιηηώλ θαη κεηαλαζηώλ πνπ δηακέλνπλ
λόκηκα ζηε ρώξα.
Πξνο ηνύην ζα ιεηηνπξγήζνπλ εξγαζηήξηα ηέρλεο ζε έμη (6) πόιεηο πνπ
εκθαλίδνπλ πςειή ζπγθέληξσζε ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ, σο εμήο:
Εξγαζηήξην δσγξαθηθήο ζηελ Πύιν θαη ζηελ Τξίπνιε, κε ηε
ζπλεξγαζία ησλ Δήκσλ Πύινπ – Νέζηνξνο θαη Τξίπνιεο.
Εξγαζηήξην θσηνγξαθίαο ζηε Λακία θαη ζην Γύζεην, κε ηε ζπλεξγαζία
ησλ Δήκσλ Λακηέσλ θαη Αλαηνιηθήο Μάλεο, θαη
Εξγαζηήξην ζεάηξνπ ζηε Ξάλζε κε ηε ζπλεξγαζία ησλ Δήκνπ Ξάλζεο.
Εξγαζηήξην ζεάηξνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζην Γήκν Χατδαξίνπ.
Τα παξαγόκελα έξγα ζα δεκηνπξγήζνπλ ην πξνζσπηθό θάθειν (portfolio)
ησλ ζπκκεηερόλησλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε επηινγή όζσλ ζα εθηεζνύλ κε
ην ηέινο ησλ εξγαζηεξίσλ ζε εθζέζεηο δσγξαθηθήο θαη θσηνγξαθίαο
αληίζηνηρα. Όζν αθνξά ζηα παξαγόκελα ζεαηξηθά δεκηνπξγήκαηα ζα
απνηειέζνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ην πξνζσπηθό θάθειν (portfolio) ησλ
ζπκκεηερόλησλ κε βάζε ηνλ νπνίν ζα ζηεζεί ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ζηηο
αληίζηνηρεο πόιεηο.
Βαζηθά θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ ζπκκεηερόλησλ ζα είλαη:



λα
πξνέξρνληαη
από
δηαθνξεηηθέο
γισζζηθέο,
εζλνηηθέο,
ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο νκάδεο – ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
Ειιεληθήο- ζε ζρέζε κε ηελ αλάινγε θαηαλνκή ηνπ γεληθνύ
κεηαλαζηεπηηθνύ πιεζπζκνύ ζηε ρώξαο, έηζη όπσο απηή εκθαλίδεηαη
από ηα ζηνηρεία πνπ ηεξνύληαη ζην αξκόδην Υπνπξγείν Εζσηεξηθώλ,
αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηε κεξηθόηεξε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ
κεηαλαζηώλ ζηηο πόιεηο όπνπ ζα δηεμαρζνύλ ηα εξγαζηήξηα θαη ζα
ιάβνπλ ρώξα νη παξνπζηάζεηο ησλ παξαγόκελσλ πνιηηηζηηθώλ
έξγσλ, όπσο θαη κε βάζε ηε δηαζπνξά ηνπο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή
ησλ σο άλσ Δήκσλ (λνκόο, πεξηθέξεηα).



Θα εθηηκεζεί επίζεο ν βαζκόο εμνηθείσζεο ηνπο –γηα ηνπο
κεηαλάζηεο - κε ηνλ πνιηηηζκό θαη ηελ ηζηνξία καο θαζώο θαη κε ηελ
ειιεληθή γιώζζα.



Άιιεο κεξηθόηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ ειηθία, ηελ
απαζρόιεζε θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηε κόξθσζε, ηνλ ηπρόλ
βαζκό ζσκαηηθήο αλαπεξίαο, ηελ πξνεγνύκελε επαθή κε ηνλ ηνκέα
ηνπ πνιηηηζκνύ, ηηο ηέρλεο, ηα γξάκκαηα θαη ηηο επηζηήκεο γεληθά,
όπσο θαη ε εκπεηξία ελαζρόιεζεο ζε επαγγεικαηηθή ή/θαη
εζεινληηθή βάζε κε ηα σο άλσ ζέκαηα, ζα ιεθζνύλ επίζεο ππόςε
θαηά ηελ επηινγή ησλ ζπκκεηερόλησλ.



Τέινο ζα ζπλεθηηκεζεί ε δηάζεζε ησλ αλσηέξσ λα αζρνιεζνύλ κε
ζέκαηα ελδηαθέξνληνο κεηαλαζηώλ.

Σεκεηώλεηαη επίζεο όηη:
1.Τα εξγαζηήξηα ζα ιεηηνπξγήζνπλ παξάιιεια σο εμήο:


Δήκνο Φατδαξίνπ, ζην Πάξθν Ιζηνξηθήο Μλήκεο ζην Φατδάξη –
εξγαζηήξην ζεάηξνπ
 Δήκνο Τξίπνιεο, ζην Απνζηνινπνύιεην Πλεπκαηηθό Κέληξν ζηελ
Τξίπνιε - εξγαζηήξην δσγξαθηθήο
 Δήκνο Ξάλζεο, ζην Δεκνηηθό Ακθηζέαηξν ζηελ Ξάλζε - εξγαζηήξην
ζεάηξνπ
 Δήκνο Αλαηνιηθήο Μάλεο, ζην Δεκνηηθό Σπλεδξηαθό Κέληξν ζην
Γύζεην – εξγαζηήξην θσηνγξαθίαο
 Δήκνο Λακίαο, ζην Καηλνηόκν Κέληξν Ιζηνξηθήο Ελεκέξσζεο ζηε
Λακία – εξγαζηήξην θσηνγξαθίαο
 Δήκνο Πύινπ - Νέζηνξνο, ζην Αξρνληηθό Τζηθιεηήξα ζηελ Πύιν εξγαζηήξην δσγξαθηθήο
2. Θα είλαη νιηγνκειή θαη ζα αθνξνύλ ζπλνιηθά ηνπιάρηζηνλ 120 ελήιηθεο
ππεθόνπο ηξίησλ ρσξώλ (κεηαλάζηεο από ρώξεο εθηόο Επξσπατθήο
Έλσζεο, λόκηκα δηακέλνληεο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα) θαη εκεδαπνύο (20
άηνκα ζην θάζε εξγαζηήξην), θαη’ αλαινγία 70 – 30 (6 Έιιελεο θαη 14
κεηαλάζηεο) θαη θαη’ αλαινγία 50 - 50 ζρεηηθά κε ην θύιν: (10 γπλαίθεο
θαη 10 άλδξεο).
3. Θα ιάβνπλ ρώξα θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 20 Απξηιίνπ έσο 31 Μαΐνπ
2012, κε ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν ιεηηνπξγίαο ηνπο (20.05 – 31.05.2012)
λα είλαη πεξηζζόηεξν εζηηαζκέλν ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ εηθαζηηθώλ
εθζέζεσλ θαη ησλ ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ
θαηά ηελ ακέζσο επόκελε πεξίνδν (01.06 – 30.06.2012).
4. Θα είλαη θαζεκεξηλά, ηξίσξεο δηάξθεηαο θαη ζα πξαγκαηνπνηνύληαη από
17.00 έσο 20.00, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ όηαλ απαηηείηαη ηνπ Σαββάηνπ θαη
ηεο Κπξηαθήο.
5. Σηα εξγαζηήξηα ζα ππάξρνπλ εηζαγσγηθά καζήκαηα πξνζέγγηζεο ζηε
γιώζζα ηεο ηέρλεο γεληθά θαη ηεο εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο εηδηθόηεξα
(ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ζηε δσγξαθηθή, θσηνγξαθία θαη ζέαηξν). Θα
ππάξρνπλ επίζεο καζήκαηα εμέιημεο ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ νη
ζπκκεηέρνληεο ζα θάλνπλ πξάμε ηε ζεσξία (πξαθηηθή εμάζθεζε θαη
παξαγσγή έξγσλ δσγξαθηθήο θαη θσηνγξαθίαο). Εηδηθά ζην ζεαηξηθό
εξγαζηήξην ην κάζεκα ηεο πξαθηηθήο ζα επηηξέςεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο

ηελ έθθξαζε ζε όια ηα ζηάδηα ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο κίαο ζεαηξηθήο
παξάζηαζεο (παξαγσγή, ζθελνζεζία, ζελάξην, εζνπνηία, εθηέιεζε). Τέινο
ζηα εξγαζηήξηα ζα ιάβνπλ ρώξα ζπλνδεπηηθέο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο
(νκηιίεο, παξνπζηάζεηο βηβιίσλ, επηζθέςεηο ζε κνπζεία, αίζνπζεο ηέρλεο,
galleries, πηλαθνζήθεο, ζέαηξα, θσηνγξαθηθά studios, ζπδεηήζεηο,
δηαιέμεηο, παξαθνινπζήζεηο εκεξίδσλ, θ.ι.π.).
6. Τα εξγαζηήξηα δελ είλαη ακεηβόκελα. Η γιώζζα ησλ εξγαζηεξίσλ ζα
είλαη ηα Ειιεληθά. Σηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα απνλεκεζεί ηηκεηηθό δίπισκα
ζπκκεηνρήο.
7. Τα εξγαζηήξηα όπσο θαη νη παξνπζηάζεηο ησλ παξαγνκέλσλ
πνιηηηζηηθώλ έξγσλ ζην πιαίζην ηνπο, ζα πξέπεη λα εθιεθζνύλ από ηνπο
ελδηαθεξόκελνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηά σο ρώξνη δηάδξαζεο θαη
αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ εκεδαπώλ θαη ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ κε
δηαθνξεηηθή εζληθόηεηα, ζξεζθεία θαη θνπιηνύξα, σο ρώξνη δειαδή
αλάδεημεο ηεο αμίαο ηεο ζπκπόξεπζεο θαη αιιεινεκπινθήο ησλ αμηώλ ηνπο,
ήηνη αλάδεημεο θαη πξνβνιήο ηεο ηδέαο ηεο δηαπνιηηηζκηθόηεηαο. Εηδηθόηεξα
ζηόρνο ησλ εξγαζηεξίσλ είλαη λα:
 Πξνσζεζεί ε εηεξόηεηα θαη ε ακνηβαία θαηαλόεζε ησλ δηαθνξεηηθώλ
αξρώλ, αμηώλ θαη πνιηηηζκηθώλ ζηνηρείσλ ησλ δηαθνξεηηθώλ
θνηλσληώλ ησλ ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ θαη ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο,
 Αλαδεηρζεί ε πνιηηηζηηθή αλαθνξά ησλ κεηαλαζηώλ ζηνπο ηνκείο ηεο
θαιιηηερλίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ,
 Υπάξμεη ζπκβνιή ζηε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία κεηαμύ γεγελώλ
θαη ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ θαη εληζρπζεί πεξαηηέξσ ε αμία ηνπ
δηαπνιηηηζκηθνύ δηαιόγνπ,
 Υπνθηλεζεί ε δπλακηθή ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηώλ ζηελ πνιηηηζηηθή
δσή ηεο ρώξαο κε ηειηθό ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ θαη
ηε δηεπθόιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο έληαμεο ηνπο ζηελ ειιεληθή
θνηλσλία σο ακθίδξνκε δηαδηθαζία ακνηβαίαο πξνζαξκνγήο, θαη



Υπάξμεη
αιιειεπίδξαζε
κεηαμύ
θνηλσλίαο
ππνδνρήο
θαη
κεηαλαζηεπηηθνύ πιεζπζκνύ, σο κεραληζκόο εγγύεζεο γηα έλα
αζθαιέο θαη εηξεληθό κέιινλ, κε ππεξεζληθή πξννπηηθή, επκάξεηα
θαη δεκνθξαηία.

Με βάζε ηα αλσηέξσ
πξνζθαινύκε
ηνπο
ελδηαθεξόκελνπο
λα
ζπκπιεξσκέλε ηελ παξαθάησ αίηεζε εγγξαθήο

ππνβάιινπλ

ζην Δήκν Αλαηνιηθήο Μάλεο, ππόςε θαο Καξακπάζε Ειέλεο, Τκήκα
Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο, Πιεξνθνξηθήο θαη Δηαθάλεηαο:
Γηαπξνζσπηθά θαη Ταρπδξνκηθά ζηε δηεύζπλζε: Ειεπζεξνιαθώλσλ 1,
Γύζεην θαη
Ηιεθηξνληθά : ekar@1315.syzefxis.gov.gr ή ksam@1315.syzefxis.gov.gr
ην αξγόηεξν κέρξη 15 Απξηιίνπ 2012
ηειέθσλν γηα παξνρή πιεξνθνξηώλ θαη δηεπθξηλίζεσλ: 2733360314 &
2733360313

