Αθήνα, 22/7/2019

5ο
Φεστιβάλ
Ο.Ε.Θ.-Σ.Ε.Η.

Εταιρικών

Θιάσων

Το Δ.Σ. του Ο.Ε.Θ θα πραγματοποιήσει
Φεστιβάλ εταιρικών θιάσων Γενάρη 2020.

το 5ο

Στα πλαίσια αυτά και για τη συμπλήρωση του
προγράμματος του Φεστιβάλ θα δεχτεί αιτήσεις
από θιάσους, μέχρι τη Τρίτη 15-10-19, που πληρούν
ΟΛΕΣ τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο
Φεστιβάλ.
Οι θίασοι που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή,
οφείλουν να τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Ο εταιρικός θίασος να απαρτίζεται από πέντε (5)
τουλάχιστον μέλη.
2. Τα πέντε (5) μέλη-ηθοποιοί του εταιρικού θιάσου
θα πρέπει να συμμετέχουν στην παράσταση.
3. Οι ηθοποιοί του εταιρικού θιάσου να είναι
μέλη του ΣΕΗ (τακτικά ή προστατευόμενα) και να
είναι ταμειακώς ενήμεροι.
4. Η πιο πάνω προϋπόθεση να ισχύσει και για τους
ηθοποιούς που συμμετέχουν στην παράσταση και
δεν είναι μέλη (εταίροι) της εταιρείας.
5. Οι θίασοι και τα μέλη να μην είχαν στο
παρελθόν καμία διένεξη με το ΣΕΗ και τον ΟΕΘ.
6.
Οι
θίασοι να μην έχουν επιδοτηθεί ή
δανειοδοτηθεί από τον ΟΕΘ στο παρελθόν για
το ίδιο έργο.
7. Οι θίασοι που θα επιλεγούν θα συμμετάσχουν
στο 5ο Φεστιβάλ εταιρικών θιάσων που θα
διοργανώσει ο ΟΕΘ, όταν θα αποφασιστεί ο
χρόνος και ο τόπος.

8. Ο θίασος να έχει ήδη παρουσία στο χώρο ή για τους νεοσύστατους θιάσους, να έχει
παρουσιαστεί επαγγελματικά η παράσταση με την οποία θα συμμετέχουν, πριν από το
φεστιβάλ. 
Ηπαράσταση θα πρέπει να παίζεται το 2019 – 2020.

Για την εξακρίβωση όλων των παραπάνω θα
ζητηθεί
από
τους
εταιρικούς
θιάσους
να
καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά
-

Αίτηση θιάσου προς το Δ.Σ. του Ο.Ε.Θ

-

Καταστατικό του εταιρικού θιάσου και οι
τροποποιήσεις του

-

Έργο (να κατατεθεί το κείμενο)

-

Συντελεστές

-

Ιστορικό παράστασης

-

Σε περίπτωση που η παράσταση έχει ανέβει:
πρόγραμμα,
αφίσα,
φωτογραφίες,
αριθμός
παραστάσεων, κλπ.

-

Σε περίπτωση που η παράσταση ετοιμάζεται
ή είναι σε διαδικασία προβών: θέατρο που θα
παρουσιαστεί, έναρξη και λήξη παράστασης,
κλπ.

Για το Δ.Σ. του Ο.Ε.Θ.

Ο Πρόεδρος
Γραμματέας
Νίκος Τουρνάκης
Αλεξία Γαβρίλη

Η Γεν.

