ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
18Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
(2, 3, και 4 Μαρτίου 2018)

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ
Όνομα Ομάδας/Χορογράφου: ........................................................................................................
Όνομα Επικεφαλής Ομάδας: ..........................................................................................................
Αριθμός Εγγραφής Νομικού Προσώπου: .......................................................................................
Διεύθυνση : .....................................................................................................................................
Τηλέφωνο: .......................... Κινητό: …………………..
Φαξ: .........................
Ηλ. Ταχυδρομείο: ...........................................................................................................................
Ιστοσελίδα: .....................................................................................................................................
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Δηλώστε σε ποια κατηγορία ανήκετε:
Σόλο

Σόλο με ίδιο χορογράφο/χορευτή

Έργο με τρεις (3) χορευτές και άνω

Ντουέτο

Να σημειωθεί ο αριθμός των χορευτών: ……….

Διάρκεια έργου: …… λεπτά
Αριθμός συμμετοχών σε προηγούμενες διοργανώσεις της Πλατφόρμας Σύγχρονου
Χορού Κύπρου ως χορογράφος/επικεφαλής ομάδας χορού: ……..
Να επισυναφθούν:
α) Αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής της ομάδας χορού (από τον Έφορο Σωματείων και
Ιδρυμάτων ή από τον Έφορο Εταιρειών).
β) Βιογραφικό του χορογράφου που να μην ξεπερνά τη μία (1) δακτυλογραφημένη σελίδα.
γ) Βιογραφικά μελών ομάδας χορού που να μην ξεπερνά τη μία (1) δακτυλογραφημένη σελίδα.
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δ) Βιογραφικά συντελεστών της παραγωγής που το καθένα να μην ξεπερνά τη μία (1)
δακτυλογραφημένη σελίδα.
ε) Λεπτομερής περιγραφή/ανάπτυξη της ιδέας της χορογραφίας στην ελληνική γλώσσα που να
μην υπερβαίνει σε έκταση τις δέκα (10) δακτυλογραφημένες γραμμές.
στ) Λεπτομερής περιγραφή του τρόπου υλοποίησης της χορογραφίας που να μην υπερβαίνει σε
έκταση τις δέκα (10) δακτυλογραφημένες γραμμές.
ζ) Δείγμα του έργου που προγραμματίζεται για παρουσίαση, με αμοντάριστα πλάνα. Η λήψη
μπορεί να γίνει σε στούντιο πρόβας και να μην ξεπερνά τα 3 λεπτά. Το δείγμα πρέπει
απαραιτήτως να είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή (youtube ή vimeo). O σύνδεσμος (link)
του
δείγματος
θα
πρέπει
να
σταλεί
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
kmoschovaki@culture.moec.gov.cy με τίτλο μηνύματος Σύνδεσμοι για Δείγματα «Πλατφόρμα
2018». Οι συντελεστές και η μουσική επένδυση που θα παρουσιάζεται στο δείγμα θα πρέπει
απαραιτήτως να είναι οι ίδιοι και στην παραγωγή. Η προσκόμιση δείγματος του προτεινόμενου
έργου είναι υποχρεωτική για όλους τους αιτητές.
η) Αντίγραφα συμβολαίων με τους συντελεστές της παράστασης.
θ) Για τους χορογράφους που δεν έχουν συμπληρώσει τρεις συμμετοχές σε προηγούμενες
διοργανώσεις Πλατφόρμας Σύγχρονου Χορού Κύπρου είναι υποχρεωτικό να σταλεί ηλεκτρονικά
σύνδεσμος youtube ή vimeo (ηλεκτρονική διεύθυνση kmoschovaki@culture.moec.gov.cy) με
ολόκληρα τα έργα των προηγούμενων δουλειών καθώς και τεκμήρια παρουσίασής τους, όπως
π.χ. προσκλήσεις, αφίσες, προγράμματα, κτλ. όπου θα φαίνεται ο χώρος και ο χρόνος
παρουσίασης των έργων, καθώς και τα ονόματα των συντελεστών. Καμία αίτηση χορογράφου
που δεν έχει συμπληρώσει τρεις συμμετοχές σε προηγούμενες διοργανώσεις της Πλατφόρμας
Σύγχρονου Χορού Κύπρου δεν θα λαμβάνεται υπόψη εάν δεν περιλαμβάνει δείγματα από
προηγούμενες δουλειές.
Aίτηση που δεν περιλαμβάνει δείγμα του προτεινόμενου έργου ή/και δείγμα προηγούμενης
δουλειάς (για χορογράφους που δεν έχουν συμπληρώσει τρεις συμμετοχές σε προηγούμενες
διοργανώσεις της Πλατφόρμας Σύγχρονου Χορού Κύπρου) δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
Ομάδες ή/και χορογράφοι που έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε διοργανώσεις της
Πλατφόρμας Σύγχρονου Χορού Κύπρου και έχουν προσκομίσει πιστοποιητικά εγγραφής της
ομάδας, βιογραφικά κτλ δεν χρειάζεται να τα περιλάβουν ξανά στην αίτησή τους.
Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Να συμπληρωθούν μόνο οι αναφορές που αφορούν την πρόταση. Σε περίπτωση
διευκρινιστικών σχολίων, να χρησιμοποιηθεί ο ενδεδειγμένος χώρος.
Γ.1 Αμοιβές
Χορογράφος (Δημιουργός/Σκηνοθέτης)
Χορευτές/Performers (να δηλωθεί ο ακριβής αριθμός: ......................)
Σκηνογράφος/Εικαστικός
Video Artist
Ενδυματολόγος
Δραματουργός
Μουσικός
Φωτογράφος
Άλλος συντελεστής (να προσδιοριστεί): .....................................................
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€ ...........
€ ...........
€ ...........
€ ...........
€ ...........
€ ...........
€ ...........
€ ...........
€ ...........

Διευκρινίσεις (αν υπάρχουν):
.........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Γ.2 Παραγωγή
Σκηνικά/props (να δηλωθεί αν είναι κατασκευή ή ενοίκιο): ..............
€ ...........
Κοστούμια
€ ..........
Ηχητικά/Ηχογραφήσεις
€ ...........
Πολυμέσα (να προσδιοριστούν):………………………………………………….
€ ...........
............................................................................................................................
Μεταφορικά Σκηνικών
€ ...........
Ενοίκιο χώρου για πρόβες
€ ...........
Διάφορα/Απρόβλεπτα
€ ...........
Διευκρινίσεις (αν υπάρχουν):
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει περιορισμένο
αριθμό συμμετοχών ή/και να μειώσει περαιτέρω τις αμοιβές σύμφωνα με τις δυνατότητες
του Προϋπολογισμού 2018.
Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους και κανονισμούς της «Πλατφόρμας 2018».

……………………
Ημερομηνία

………………………………
Όνομα

………………………….
Υπογραφή

Σφραγίδα
(για ομάδες χορού)
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ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ
Ομάδες ή/και χορογράφοι που έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν στην Πλατφόρμα και έχουν
προσκομίσει πιστοποιητικά εγγραφής της ομάδας, δείγματα προηγούμενων δουλειών, δεν
χρειάζεται να τα περιλάβουν στην αίτησή τους.

Απαραίτητα Επισυναπτόμενα
Πιστοποιητικό Εγγραφής Ομάδας
Σύντομο βιογραφικό χορογράφου
Τεκμήρια δουλειάς χορογράφου
Σύντομο βιογραφικό ομάδας
Σύντομα βιογραφικά των συντελεστών της πρότασης
Περιγραφή της ιδέας της χορευτικής παράστασης (10 γραμμές)
Περιγραφή του τρόπου υλοποίησης της ιδέας της παράστασης (10 γραμμές)
Σύνδεσμος (link) με δείγμα προτεινόμενου έργου
Σύνδεσμος (link) με ολόκληρα τα έργα των προηγούμενων δουλειών καθώς και
τεκμήρια παρουσίασής τους για χορογράφους που δεν που δεν έχουν
συμπληρώσει τρεις συμμετοχές σε προηγούμενες ΠΣΧΚ
Αντίγραφα συμβολαίων με τους συντελεστές της παράστασης
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