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           ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ / ΑΝΟΙΥΣΟ ΚΑΛΔΜΑ 
 
 Η Δηαηξεία Παξαζηαηηθώλ Σερλώλ ΔΝΣΡΟΠΙΑ ζπκκεηέρεη ζην 
Γηεζλέο Project ΔXTENDED UNIVERSE (Γηεπξπκέλν ύκπαλ), πνπ 

ππνζηεξίδεηαη από ην Δπξωπαϊθό Πξόγξακκα Πνιηηηζκνύ 
«Γεκηνπξγηθή Δπξώπε», ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο θαη 

θαιιηηέρλεο από ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ηελ Γαλία θαη ηελ Ιζπαλία. 
 

 Πξόθεηηαη γηα έλα transmedia εγρείξεκα, πνπ εζηηάδεη ζηε 

δεκηνπξγία ζεαηξηθώλ θεηκέλσλ πνπ αθνξνύλ ζηνπο λένπο, ζε ζηελή 
ζπλεξγαζία καδί ηνπο, ηε ρξήζε ςεθηαθώλ κέζσλ ζηελ εμέιημε ηεο 

αθήγεζεο, θαη ηελ παξαγσγή παξαζηάζεσλ πςειήο πνηόηεηαο πνπ 
δηεξεπλνύλ ζέκαηα γύξσ από ηελ εμνπζία, ηελ νπηνπία θαη ηε 

λεαληθή θνπιηνύξα (νινθιήξσζε ηνλ Μάην 2020). 
 10-14 Γεθεκβξίνπ 2018 ε ENTΡOΠIA ζα δηνξγαλώζεη ζηελ Αζήλα 

ην πξώην 5ήκεξν Γηεζλέο Δξγαζηήξη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 
Καιιηηερληθώλ Γηεπζπληώλ, ησλ επηιεγκέλσλ ζπγγξαθέσλ θαη ησλ 

παξαγσγώλ ησλ ζπλεξγαδόκελσλ θνξέσλ. εκαληηθό θνκκάηη ηνπ 
πξόηδεθη είλαη θαη ε πξνβιεπόκελε ελεξγή ζπκκεηνρή θαζ' όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο θαιιηηερληθήο δηαδηθαζίαο λέσλ (15-25 εηώλ) σο Τνuth 
Αdvisory Βoard κέζα από digital πιαηθόξκεο θαη εξγαζηήξηα, κε 

ζηόρν ηε δεκηνπξγία παξαζηάζεσλ πνπ απεπζύλνληαη άκεζα ζηηο 
λεαληθέο αλεζπρίεο θαη ελδηαθέξνληα, εκπιέθνληαο ηνπο ίδηνπο ηνπο 

λένπο σο ζπλ-δεκηνπξγνύο ηνπ  ζεαηξηθνύ γεγνλόηνο.  

 
 ’ απηό ινηπόλ ην πιαίζην, απεπζύλνπκε αλνηρηή πξόζθιεζε ζε 

λένπο 15-25 εηώλ, λα δειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ζπκκεηνρή 
ζην Πξόγξακκα ζηέιλνληαο όλνκα, ειηθία, ηδηόηεηα, ηειέθσλα 

επηθνηλσλίαο θαη e–mail ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 
theatre.entropia@gmail.com κέρξη ηηο 30 Ννεκβξίνπ 2018. ην 

ίδην e–mail κπνξνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ καδί καο θαη εθπαηδεπηηθνί ή 
άιινη θνξείο, πνπ ζα ήζειαλ λα πιεξνθνξεζνύλ πεξηζζόηεξα θαη 

λα πξνσζήζνπλ ην θάιεζκα. 
 Οη ελδηαθεξόκελνη ζα εηδνπνηεζνύλ γηα ηε ζπλάληεζε γλσξηκίαο 

πνπ ζα αθνινπζήζεη, όπνπ ζα ελεκεξσζνύλ κε πεξηζζόηεξεο 
ιεπηνκέξεηεο θαη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ην Πξόγξακκα.  
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πλεξγαδόκελνη Φνξείο:  
 
Boundless Theatre - Λνλδίλν   

www.boundlesstheatre.org.uk 
 

Eληξνπία - Αζήλα  
www.theatre-entropia.gr 
 

Sala Beckett - Βαξθειώλε   
www.salabeckett.cat 

 
Teater Grob - Κνπεγράγε   
www.grob.dk 

 
 

 
  Με ηελ Τπνζηήξημε:                                   Με ηε πλεξγαζία: 
 

                                     
            

Creative Europe Programme                    www.victoriasquareproject.gr 
   of the European Union 

http://www.boundlesstheatre.org.uk/
http://www.theatre-entropia.gr/
http://www.salabeckett.cat/
http://www.grob.dk/
http://www.victoriasquareproject.gr/

