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Αθήνα, 02/04/2018
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑ
ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΟ 2018 ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΣΟΤ.
Α.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια και εποπτεία της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ), θα
υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2014-2020) για τα έτη 2018, 2019, 2020, το έργο «Σύγχρονος
Χορός: Θεωρία και Πράξη» που αφορά εκδηλώσεις για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου
Προγράμματος με θέμα το Σύγχρονο Χορό.
Το έργο θα περιλαμβάνει σε βάθος τριετίας την υλοποίηση των ακολούθων καλλιτεχνικών
δραστηριοτήτων:
Α. Τρεις ετήσιες (2018, 2019, 2020) μεγάλες εκδηλώσεις αφιερωμένες στην Τέχνη του Χορού
συνολικής διάρκειας 7 ημερών στο κέντρο της Αθήνας, με στόχο την πολύπλευρη εισαγωγή του
κοινού στην Τέχνη του Σύγχρονου Χορού.
Για το 2018 η πολυήμερη εκδήλωση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί τον Μάιο σε Πολιτιστικό
Χώρο με κατάλληλη υποδομή στην Αθήνα και θα περιλαμβάνει:
 Μία Έκθεση διάρκειας 7 ημερών που θα αφορά το Σύγχρονο Χορό ως καλλιτεχνική έκφραση
και εκπαιδευτική διαδικασία με προβολές ταινιών για το σύγχρονο χορό.
 Μία σύνθετη χορευτική παράσταση που θα σηματοδοτεί την κορύφωση της εκδήλωσης με
διαφορετικές χορογραφίες για 4 ημέρες, σε αίθουσα χωρητικότητας 400 θέσεων περίπου.
Ανάλογες εκδηλώσεις με αντίστοιχο περιεχόμενο και δράσεις θα επαναληφθούν τα έτη 2019 και 2020
με στόχο να αποτελέσουν καθιερωμένο θεσμό στον χώρο του Σύγχρονου Πολιτισμού.
Β. Δώδεκα χορευτικές εκδηλώσεις, ημερήσιας διάρκειας, 4 ανά έτος, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν
σε δήμους της Περιφέρειας Αττικής. Οι εκδηλώσεις αυτές θα παρουσιάζουν ανάλογα με τις κατά
τόπους δυνατότητες ένα σύνθετο πρόγραμμα χορευτικών δράσεων με προβολές ταινιών,
demonstrations και εκπαιδευτικά προγράμματα. Για το 2018, οι εκδηλώσεις αυτές θα
πραγματοποιηθούν τον μήνα Απρίλιο.
Γ. Δημιουργία πλήρους παρουσίασης των δράσεων του Έργου, σε ψηφιακή μορφή που θα
προβάλλεται στο διαδίκτυο και σε έντυπη μορφή ως λεύκωμα, με όλο το περιεχόμενο του Έργου που
υλοποιήθηκε από την ΚΣΟΤ στη διάρκεια όλων των εκδηλώσεων, με στόχο την προβολή και διάχυση

της δράσης. Θα παρουσιάζεται υλικό από:
α) την προετοιμασία των παραστάσεων (πρόβες, προετοιμασία κουστουμιών, ανάλυση του
περιεχομένου και της σημασίας του χοροθεάματος, κ.α.) που επιτρέπουν στον θεατή τους να λάβει
μία εικόνα από το τί απαιτείται για την ετοιμασία μίας παράστασης, αλλά και του ευρύτερου
καλλιτεχνικού και πνευματικού υποβάθρου που αυτή εμπεριέχει (π.χ. σε επίπεδο συμβολισμών),
β) τις παραστάσεις καθαυτές, ώστε να καταστεί ο θεατής κοινωνός του μηνύματος και της τέχνης
που αυτές ενσωματώνουν και
γ) λοιπό τεκμηριωτικό υλικό, από το πλούσιο ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό που διαθέτει η Σχολή.
Όσον αφορά τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν το 2018, θα απαιτηθούν υπηρεσίες Γραφείου
Τύπου. Ειδικότερα το αντικείμενο των υπηρεσιών αυτών θα είναι: ολοκληρωμένο πλάνο προώθησης
και επικοινωνίας των εκδηλώσεων με υπηρεσίες όπως η παραγωγή δελτίων τύπου, ενημερώσεις και
ανακοινώσεις προς τους δημοσιογράφους, διάχυση πληροφοριών σε δημοσιογράφους και ΜΜΕ,
οργάνωση συνεντεύξεων τύπου, αρχείο δημοσιευμάτων (ηλεκτρονικό και έντυπο) και γενικά ότι
άλλο χρειαστεί σχετικά με την προβολή των εκδηλώσεων στα ΜΜΕ.
Η διάρκεια των υπηρεσιών αυτών ορίζεται από 20/04/2018 μέχρι 20/06/2018.
Τα Παραδοτέα του Αναδόχου περιλαμβάνουν:
. Δελτία Τύπου, ενημερώσεις και ανακοινώσεις που εστάλησαν σε δημοσιογράφους κατά την
προετοιμασία, τη διάρκεια και τον απολογισμό της Πράξης.
. Ολοκληρωμένο προτεινόμενο πλάνο προώθησης και διάχυσης των πληροφοριών της Πράξης σε
δημοσιογράφους και μέσα μαζικής ενημέρωσης.
. Αρχείο δημοσιευμάτων (ηλεκτρονικό και hard copy).
Β.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Βασικά κριτήρια για την ανάθεση της σύμβασης αποτελούν τα κατωτέρω βασικά προσόντα που
πρέπει να διαθέτει η στελέχωση-ομάδα έργου του γραφείου :
1. Πολυετής επαγγελματική εμπειρία σε γραφείου τύπου & επικοινωνίας σε φορείς πολιτιστικώνκαλλιτεχνικών εκδηλώσεων . Επίσης στο Marketing και τη διαχείριση πολιτιστικών-καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων και δημοσίων σχέσεων.
2. Άριστη γνώση αγγλικών και καλή γνώση μιας ευρωπαϊκής γλώσσας μεταξύ των ακολούθων:
γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά.
3. Εδραιωμένη επικοινωνία με δημοσιογράφους πολιτιστικού ρεπορτάζ και επαγγελματίες του χώρου.

4. Άριστη γνώση των νέων τάσεων στο σύγχρονο χορό σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο.
Επιθυμητά προσόντα πλέον των άνω βασικών:
1. Πολυετής εμπειρία διαχείρισης δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας πολιτιστικών φορέων και
εκδηλώσεων διεθνούς εμβέλειας ειδικότερα στο χώρο του χορού.

Ακόμα το γραφείο θα πρέπει να τεκμηριώνει ότι μπορεί να υποστηρίξει τη διαχείριση μέσων
κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, θα πρέπει να τεκμηριώνει ότι είναι σε θέση να υποστηρίξει άμεσα την
ΚΣΟΤ για τη διοργάνωση των προσεχών εκδηλώσεων.
Γ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η αμοιβή του Αναδόχου θα ανέλθει σε 5.000 € πλέον του ΦΠΑ που αναλογεί.
Δ.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Δευτέρα 16 Απριλίου 15.00 η ώρα.
Η Διευθύντρια
Μαραγκοπούλου Βικτωρία

