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ΠΡΟ
Σα Δθμόςια & Ιδιωτικά Δθμ .χολεία και
Νθπ/γεία Ανατ. Αττικισ
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Θζμα: 15ο Φεςτιβάλ Χοροφ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Ανατολικήσ Αττικήσ.
ασ γνωρίηουμε ότι θ Διεφκυνςι μασ ςκοπεφει να ςυμμετάςχει για δζκατθ τζταρτθ ςυνεχι
χρονιά ςτον εορταςμό τθσ Παγκόςμιασ Ημζρασ Χοροφ διοργανϊνοντασ το 15ο Φεςτιβάλ Χοροφ
Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Ανατολικήσ Αττικήσ.
Σο Φεςτιβάλ ςχεδιάηουμε να πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευή 25 Μαΐου 2018 ςτο ανοιχτό
κζατρο του Μαρκόπουλου Μεςογαίασ.
Για τθν καλφτερθ προετοιμαςία των ομάδων χοροφ παρακαλοφμε να ςυμπλθρϊςετε τα ςτοιχεία
των χοροδιδαςκάλων ςτθ δ/νςθ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePEjoO4nzshOGlqUZF6iTyU7jzbmR3ZnmvfwoX5wU
636hGSg/viewform
Επίςθσ, προκειμζνου να προχωριςουμε ςτθν οργάνωςθ, παρακαλοφμε να υποβάλετε τθν
επιςυναπτόμενθ φόρμα ςυμμετοχισ μζχρι τισ 30 Μαρτίου 2018, ςτο mail ckouraki@hotmail.gr .
τθ ςυνζχεια, οι εκπαιδευτικοί που επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο Φεςτιβάλ, κα πρζπει να
παρευρεκοφν ςε ςυνάντθςθ προετοιμαςίασ με τον κο Γιάννθ Γαντηία, για τθν οποία κα
ενθμερωκοφν αμζςωσ μετά τθν θμερομθνία λιξθσ υποβολισ των αιτιςεων.
Σα ςχολεία που επικυμοφν να λάβουν μζροσ, μποροφν να ςυνεργαςτοφν με τοπικοφσ φορείσ για
τθν κάλυψθ πικανϊν δαπανϊν (φορεςιζσ, μετακίνθςθ). τα ςχολεία που κα ςυμμετάςχουν κα
δοκοφν αναμνθςτικζσ πλακζτεσ.
Η εκδιλωςθ κα είναι ανοιχτι προσ το ευρφτερο κοινό.
υνθμμζνα:
Αίτθςθ ςυμμετοχισ

Η Δ/ΝΣΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΞΤΘΑΛΗ ΒΑΙΛΙΚΗ

ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ 15o ΦΕΣΙΒΑΛ ΧΟΡΟΤ Π.Ε. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ
ΧΟΛΕΙΟ: ………………………………………………………………..
ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

ΜΟΝΣΕΡΝΟ ΧΟΡΟ

ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΩΝ: ……………………….
 Για παραδοςιακοφσ χοροφσ: Ο κατάλογοσ των περιοχϊν είναι γενικόσ και αποτελεί οδθγό για να
ομαδοποιθκοφν οι χορευτικζσ ομάδεσ των ςχολείων .
Παρακαλοφμε να ςθμειϊςετε τθν περιοχι που επικυμείτε.
Για οικονομία χρόνου, το κάκε ςχολείο χορεφει μόνο μία περιοχή και κάκε περιοχι κα παρουςιάηεται
από μία ζωσ και τρεισ χορευτικζσ ομάδεσ. Οι παραδοςιακοί χοροί κα ςυνοδεφονται από ηωντανι
ορχιςτρα.
υγκεκριμζνα για τα Νθπιαγωγεία, λόγω του μικροφ τθσ θλικίασ, μπορείτε να προτείνετε δικοφσ ςασ
χοροφσ κατόπιν ςυνεννόθςθσ μαηί μασ. Οι παραδοςιακοί χοροί κα ςυνοδεφονται από ηωντανι ορχιςτρα.
☐Θράκη : Βαςίλεψε ο Αυγερινόσ, Δω ςτα λιανοχορταροφδια, Χαςαπιά
☐Μακεδονία : Μιλο μου κόκκινο, Ράικοσ, Σςουράπια.
☐Ηπειροσ : Κοντοφλα λεμονιά, Κωςταντάκθσ, Μπαηαργκάνα
☐Θεςςαλία: Μπαίνω μες’τ’αμπζλι , Καραγκοφνα, Ρουγκατςάρικοσ
☐τερεά Ελλάδα: Είςαι άγγελοσ ωραίοσ( τράτα Μεγάρων), Σςάμικοσ, Αγιοκοδωρίτικοσ.
☐Πελοπόννηςοσ: Σςακϊνικοσ, Σςάμικοσ, Καλαματιανόσ
☐Επτάνηςα: Μεςςαρίτικοσ Κφκθρων, Θειακόσ Λευκάδασ, Λεβαντίνικοσ Ζακφνκου
☐Κρήτη: υρτόσ, Πεντοηάλι, Μαλεβιηιϊτθσ
☐Κυκλάδεσ: Αρτεμϊνασ , Σα παλαιά μου βάςανα (βλάχα) , Σθ κάλαςςα τθ γαλανι(καλαμακιανόσ)
☐Δωδεκάνηςα: Ιςςοσ , ςοφςτα , Ροδίτικοσ
☐Ανατολικό Αιγαίο: Κεχαγιάδικοσ Λιμνου, Πυργοφςικοσ Χίου , Ικαριϊτικοσ
☐Πρόςφυγεσ Ανατολικήσ Ρωμυλίασ: Ποδαράκι, Σρεμουλιςτόσ, φαρλισ
☐Πόντοσ: Σικ , Σίταρα , ερανίτςα
☐Χοροί Βλάχων: Φραγκίτςα, Κάτω ςτθν άςπρθ πζτρα, Ζαχαροφλα
☐Παράλια Μικράσ Αςίασ: Γιατηθλαριανι, Γιωργίτςα, Ρουμπαλιά



Για Νηπιαγωγεία (τυχόν άλλθ επιλογι):……………………………………………………….
Για μοντζρνο χορό:
Η παρουςίαςθ κα γίνει με C.D. και ο χρόνοσ δε κα πρζπει να ξεπερνά τα 5ϋ.

ημείωςη:
Για τθν επιτυχία και του Φεςτιβάλ που διοργανϊνει θ Διεφκυνςι μασ, θ τελικι επιλογι των χορϊν, θ διάρκειά
τουσ και θ διαμόρφωςθ του προγράμματοσ κα οριςτεί μετά τθ ςυγκζντρωςθ των ςυμμετοχϊν όλων των
ενδιαφερόμενων και κατόπιν επικοινωνίασ μαηί ςασ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ/ΝΣΡΙΑ ΧΟΛΕΙΟΤ

