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ΘΕΜΑ: 15ο Φεςτιβάλ Χοροφ Π.Ε. Ανατολικήσ Αττικήσ-Οδηγίεσ
Σχετικά με τθν διοργάνωςθ του 15ου Φεςτιβάλ Χοροφ τθν Ραραςκευι 8 Ιουνίου 2018, ςασ
ενθμερϊνουμε για τα παρακάτω:
 Η εκδήλωςη θα αρχίςει ςτισ 6:00 μ.μ.
 Τα ποφλμαν κα πρζπει να αφινουν τα παιδιά και να αποχωροφν αμζςωσ, γιατί ο χϊροσ
ςτάκμευςθσ είναι περιοριςμζνοσ.
 Τα ςχολεία κα ακολουκιςουν τθ ςειρά του προγράμματοσ ανάλογα με τθν περιοχι που κα
χορεφουν.
 Στο χϊρο τθσ εκδιλωςθσ κα δθμιουργθκοφν νοθτά μζχρι και 3 κφκλοι.
ΟΧΗΣΤΑ
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ΕΞΟΔΟΣ και
ΕΙΣΟΔΟΣ (αν επικυμείτε)
ΘΕΑΤΕΣ

ΜΟΝΟ ΕΙΣΟΔΟΣ
ΘΕΑΤΕΣ

ΘΕΑΤΕΣ

 Τα ςχολεία που ζχουν επιλζξει τθν ίδια περιοχι κα χορεφουν ταυτόχρονα τοποκετθμζνα ςτουσ
κφκλουσ με τθ ςειρά που αναφζρονται ςτο πρόγραμμα, δθλ. το 1ο ςχολείο ςτον 1ο κφκλο, το 2ο
ςτο δεφτερο, το 3ο ςτο τρίτο. Σε περίπτωςθ που χορεφουν δυο ςχολεία το πρϊτο ςχολείο
χορεφει ςτον 1ο κφκλο και το δεφτερο ςτον 3ο κφκλο. Πταν κάποια ςχολεία χορεφουν με τον
ίδιο χοροδιδάςκαλο, κακορίηει εκείνοσ/θ τθν τοποκζτθςθ των μακθτϊν.
 Θα υπάρχει μια ζξοδοσ και δφο είςοδοι (βλζπε ςχιμα). Στον τρίτο χορό κα πρζπει να
ετοιμάηονται να ειςζλκουν ςτο χϊρο οι επόμενεσ ομάδεσ για να μθ γίνεται κακυςτζρθςθ ςτθν
αλλαγι κάκε περιοχισ.

 Σασ εφιςτοφμε τθν προςοχι μετά το τζλοσ των χορϊν κάκε ςχολείου: α) θα γίνεται η
παράδοςη των αναμνηςτικών κάθε ςχολείου, β) τα παιδιά κα μαηευτοφν ςτον προαφλιο
χϊρο του κεάτρου, γιατί ο χϊροσ είναι ανοικτόσ και περιβάλλεται από δρόμουσ. Σε κάκε
περίπτωςθ, δε κα πρζπει να ενοχλοφνται τα ςχολεία που χορεφουν.
 Υπάρχει μόνο ζνα αποδυτιριο (αριςτερά τθσ ςκθνισ, όπωσ τθ βλζπουμε από τισ κερκίδεσ), γι’
αυτό, τα παιδιά να ζρκουν ντυμζνα με τισ φορεςιζσ τουσ και να ζχουν τα ροφχα τουσ μαηί για
να αλλάξουν μετά το χορό τουσ ςτα αποδυτιρια, μόνο για λόγουσ ανάγκθσ (όπωσ φορεςιζσ
που πρζπει να επιςτραφοφν άμεςα).
 Το αναψυκτιριο που μζχρι τθν προθγοφμενθ χρονιά υπιρχε ςτο ςτον εξωτερικό χϊρο του
κεάτρου ανακαινίηεται και δεν γνωρίηουμε αν κα προλάβει μζχρι τισ 8 Ιουνίου να
λειτουργιςει. Ωςτόςο ςτον ίδιο χϊρο υπάρχει περίπτερο για νερά κλπ.
υν. Το πρόγραμμα ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ: http://dipe-anatol.att.sch.gr/

Προςοχή: Λόγω τθσ μεγάλθσ ςυμμετοχισ, παρακαλοφμε να τθριςετε αυςτθρά τουσ χρόνουσ. Πςα
ςχολεία χορεφουν με CD δεν πρζπει να ξεπερνοφν τα 5 λεπτά. Το ίδιο ιςχφει και για τουσ
παραδοςιακοφσ χοροφσ.
Παρακαλοφμε να ενημερωθοφν ςχετικά οι χοροδιδάςκαλοι.

Η Δ/ντρια Π.Ε. Ανατολικήσ Αττικήσ
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