15ν Φεζηηβάι Χνξνύ ηνπ Σωκαηείνπ Ειιήλωλ Χνξνγξάθωλ
Οη Έιιελεο ρνξνγξάθνη απνηεινύκε αδηάζπαζην θνκκάηη ηεο δνθηκαδόκελεο θνηλωλίαο.
Κόληξα ζην γθξίδν θαη αβέβαην πνιηηηζηηθό παξόλ, επηκέλνπκε κε ηελ ζπλερή παξνπζία
θαη πξνζθνξά καο ζηα πνιηηηζηηθά δξώκελα θαη απνδεηθλύνπκε όηη αθόκα θαη ζε απηή ηε
δύζθνιε ζηηγκή γηα ηε ρώξα καο, ζπλερίδνπκε λα δεκηνπξγνύκε.
Αγαπεκέλνη καο θίινη,
Οη Έιιελεο ρνξνγξάθνη θαη ρνξεπηέο ζαο πεξηκέλνπκε ζην εηήζην ξαληεβνύ καο, ζηνπο
θηιόμελνπο ρώξνπο ηνπ Ιδξύκαηνο Μηράιεο Καθνγηάλλεο γηα λα κνηξαζηνύκε ηνπο
πξνβιεκαηηζκνύο, ηηο ζθέςεηο, ηηο αγσλίεο, ηηο ειπίδεο, ηελ ραξά θαη ηα νξάκαηά καο, όια απηά
πνπ ζπληζηνύλ ηελ ηέρλε καο, ζην Φεζηηβάι Χνξνύ ηνπ Σωκαηείνπ καο, πνπ θέηνο γίλεηαη 15
ρξνλώλ!!!
Σηε κεγάιε απηή γηνξηή ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ ρνξνύ, από ηελ Τεηάξηε 1 κέρξη θαη ηελ Τξίηε
14 Ινπλίνπ, 55 ρνξνγξάθνη κε 44 νκάδεο ρνξνύ, ζα παξνπζηάζνπλ ηελ εμέιημε ηεο Ειιεληθήο
ρνξεπηηθήο ζθελήο, κέζα από αληηπξνζσπεπηηθέο δεκηνπξγίεο, δηάξθεηαο 5 - 40 ιεπηώλ.
Σην 15ν Φεζηηβάι Χνξνύ καο νη ζεαηέο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία, κε εληαίν εηζηηήξην εκέξαο, λα
παξαθνινπζήζνπλ από δύν έσο θαη έμη ζύληνκα έξγα κε ηελ ππνγξαθή λέσλ αιιά θαη
θαηαμησκέλσλ ρνξνγξάθσλ, θαιύπηνληαο όιν ην θάζκα ηνπ ζύγρξνλνπ Ειιεληθνύ ρνξνύ.
“Επαλεθθίλεζε”
Με ηνλ ππόηηηιν “Επαλεθθίλεζε” ζεκαηνδνηνύκε ηελ νινθιήξσζε ελόο θύθινπ, ησλ πξώησλ 15
ρξόλσλ ηνπ θεζηηβάι καο θαη ηαπηόρξνλα ην μεθίλεκα ελόο λένπ, αθόκα πην δπλακηθνύ θύθινπ.
Δίλνληαο βαξύηεηα ζηηο λέεο ηδέεο, ζηνλ πεηξακαηηζκό θαη εκπινπηίδνληαο ην θεζηηβάι καο πέξα
ησλ παξαζηάζεσλ, κε ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο, εξγαζηήξηα θαη πξνβνιέο, θάλνπκε έλα αθόκα βήκα,
δίλνληαο έηζη ηελ επθαηξία ζηνπο δεκηνπξγνύο λα επηθνηλσλήζνπλ θαη ζε έλα άιιν επίπεδν, απηό
ηνπ ζηνύληην, κε λένπο ρνξεπηέο, εζνπνηνύο, κνπζηθνύο, πνπ ζα ήζειαλ λα γλσξίζνπλ ηε κέζνδό
ηνπο, ηελ ζθέςε θαη ηνλ ηξόπν πνπ δεκηνπξγνύλ.
Σηα 15 θεζηηβάι καο έρνπλ παξνπζηαζηεί ζπλνιηθά 759 έξγα Ειιήλωλ δεκηνπξγώλ.
Εζηηάδνληαο ζηελ εγρώξηα θαιιηηερληθή παξαγσγή, δεκηνπξγνύκε έλα πεδίν ζπλάληεζεο αλάκεζα
ζην θνηλό θαη ηνπο Έιιελεο ρνξνγξάθνπο, ζπκβάιινληαο έηζη, ζηε δηακόξθσζε ηνπ ζύγρξνλνπ
πνιηηηζηηθνύ πξνζώπνπ ηεο ρώξαο καο.
Φέηνο γηα ηξίηε ρξνληά , παξάιιεια κε ηηο παξαζηάζεηο καο ζηελ Αζήλα, ην Φεζηηβάι Χνξνύ ηνπ
Σσκαηείνπ καο, θηινμελείηαη θαη γηα ηέζζεξηο κέξεο, από ηελ Τεηάξηε 1 κέρξη θαη ην Σάββαην 4
Ινπλίνπ ζηε Θεζζαινλίθε, ζην Δεκνηηθό Θέαηξν Καιακαξηάο “Μειίλα Μεξθνύξε”, κε ηελ
ππνζηήξημε ηνπ Δήκνπ Καιακαξηάο θαη ηε ζπκκεηνρή 12 νκάδωλ θαη ζα παξνπζηαζηεί δνπιεηά 15
ρνξνγξάθωλ.
“Νέεο Δπλάκεηο”
Γηα ηέηαξηε θνξά ην Σσκαηείν καο ζε ζπλεξγαζία κε ην Ειιεληθό ηκήκα ηνπ Δηεζλνύο

Σπκβνπιίνπ Χνξνύ CID UNESCO, δηνξγαλώλνπλ ζην πιαίζην ηνπ Φεζηηβάι κηα ζπκβνιηθή
βξαδηά κε “Νέεο Δπλάκεηο” πνπ ηηκά ηελ εθπαίδεπζε θαη ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο. Έηζη ηελ
Κπξηαθή 3 Ινπιίνπ, πξαγκαηνπνηνύκε κηα βξαδηά αθηεξσκέλε απνθιεηζηηθά ζηε λέα γεληά, ζηνπο
ηειεηόθνηηνπο ησλ Αλώηεξωλ Επαγγεικαηηθώλ Σρνιώλ Χνξνύ. Φέηνο γηα ηξίηε ρξνληά, ζα
δνζνύλ από κηα επηηξνπή πξνζσπηθνηήησλ ηνπ ρνξνύ, ηξία ηηκεηηθά βξαβεία ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο ηειεηόθνηηνπο: Χνξεύηξηαο, Χνξεπηή θαη Χνξνγξαθίαο.
Τν Σωκαηείν ζπκπεξηιακβάλεη ζην πξόγξακκά ηνπ όια ηα έξγα πνπ ηνπ πξνηείλνληαη γηα
ην Φεζηηβάι. Δίλεη ηελ επθαηξία ζε όινπο ηνπο ρνξνγξάθνπο λα παξνπζηάζνπλ ην έξγν
ηνπο απηόλνκα, ρωξίο δηακεζνιάβεζε, ρωξίο επηινγή ή έιεγρν.
Ο ηειηθόο ιόγνο αλήθεη ζε εζάο, ηνπο θίινπο ηνπ ρνξνύ, πνπ αγθαιηάδεηε ηηο δηνξγαλώζεηο καο θαη
θάλαηε ην Φεζηηβάι καο ζεζκό. Σε ζαο πνπ ζηεξίδεηε κε ηελ παξνπζία ζαο ηηο παξαζηάζεηο καο
θαη βνεζάηε νπζηαζηηθά ζηελ ελδπλάκσζε ηεο πεπνίζεζεο καο, όηη ε ηέρλε καο είλαη δσληαλή θαη
αθνξά όιν θαη πεξηζζόηεξνπο ζεαηέο.
Οη Έιιελεο ρνξνγξάθνη, ρνξεπηέο, εζνπνηνί, κνπζηθνί, ζθελνζέηεο, δξακαηνπξγνί, ζθελνγξάθνη,
ελδπκαηνιόγνη, θσηηζηέο θαη θσηνγξάθνη, παξά ηελ έιιεηςε πόξσλ, κόληκεο ζηέγεο θαη
ρξεκάησλ, ηελ αλππαξμία επηρνξεγήζεσλ, ρνξεγηώλ, θιπ, θαη ρσξίο θακία απνιύησο αξσγή από
ην θξάηνο, δελ εγθαηαιείπνπκε ην όξακά καο. Είκαζηε εδώ παξόληεο γηα άιιε κηα ρξνληά, γηα λα
ζαο δείμνπκε ηα ρξώκαηα θαη ηηο ηάζεηο ηεο ζύγρξνλεο Ειιεληθήο ρνξεπηηθήο δεκηνπξγίαο.
Οη ζπκκεηέρνληεο ρνξνγξάθνη πξνζθέξνπλ ηα έξγα ηνπο ζην Φεζηηβάι ρσξίο ακνηβή. Μόλε
αληακνηβή όισλ καο, ε ραξά ηεο ζπκκεηνρήο, ζηελ εηήζηα απηή γηνξηή ηνπ Σύγρξνλνπ Ειιεληθνύ
Χνξνύ θαη ε επηθνηλσλία καο κε ζαο.
Γηα αθόκα κηα ρξνληά, παξακέλεη αλεθπιήξσην όλεηξν ε ύπαξμε ελόο δηθνύ καο ρώξνπ.
Δνπιεύνπκε θαη επηκέλνπκε γηα απηό καο ην ζηέθη γηαηί έηζη ζα κπνξνύκε λα πξνζθέξνπκε ρνξό
ζηελ πόιε καο, ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ, κε ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, εκεξίδεο θαη
ελαιιαζζόκελεο παξαζηάζεηο.
Τν 15ν Φεζηηβάι καο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ Ειιεληθνύ ηκήκαηνο ηνπ
Δηεζλνύο Σπκβνπιίνπ Χνξνύ CID UNESCO θαη ηελ νπζηαζηηθή ζηήξημε θαη θηινμελία ηνπ
Ιδξύκαηνο Μηράιεο Καθνγηάλλεο.
Αγαπεκέλνη θίινη, ε ζηήξημε ηεο ηέρλεο θαη κάιηζηα ηεο ζύγρξνλεο δεκηνπξγίαο, απνηειεί
ζπνπδαία πνιηηηθή πξάμε επζύλεο θαη νπζηαζηηθή επέλδπζε γηα ην κέιινλ.
Γηα δέθαηε πέκπηε ζπλερή ρξνληά νη Έιιελεο ρνξνγξάθνη ζαο θαισζνξίδνπκε ζην Φεζηηβάι
Χνξνύ ηνπ Σσκαηείνπ καο. Ειπίδνπκε λα θεξδίζνπκε γη’ άιιε κηα θνξά ηελ εθηίκεζε θαη ηελ
αγάπε ζαο.
Πέηξνο Γάιιηαο
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