Международна училищна среща за античен театър
Театрални игри: „Олимпийски игри в Дион“
Античния театър в гр. Дион, Гърция
19-27 септември 2014 г.
Фестивалът за антична драма ще се проведе в действащия общински театър на
античния град Дион в Пиерия, централна Македония, където Еврипид е написал и
изпълнил пет от своите трагедии, най-известната от които - „Вакханки“.
Фестивалът се организира в гр. Дион – където е гробът на Еврипид и свещено
място за древните македони, като ще продължи 9 дни - колкото е броят на Пиерейските
музи. Всеки един ден ще бъде посветен на една от музите – Калиопа, Клио, Ерато,
Евтерпа, Мелпомена, Полихимния, Терпсихора, Талия и Урания.
Темата на училищния фестивал през 2014 г. включва пиеси от антични драми,
които могат да бъдат заимствани не само от древногръцката и римска театрална
традиция, но също така и от други древни култури по света.
Международните училищни театрални игри „Олимпия в Дион“ няма да имат
състезателен характер.
Целите, които си поставя Фестивалът са:
• Да представи и насърчава образователния характер на ранното театрално
изкуство като универсално изразно средство;
• Да представи най-ценните и артистично най-добрите сценични творби за
ученици и да насърчава запознаването на учениците с тях;
• Допълнително да допринесе за реализиране на културните ценности по
света;
• Да сближава нациите и подхранва разнообразието на различните култури
като източник на общо богатство и наследство на всички нации;
• Да насърчава приятелството;
• Да съдейства за обмен на опит, визия и умения;
• Да насърчава включването на деца и младежи в театралния живот, както и
участието им в развитието на културата по принцип;
• Да изтъкне значението, универсалността и приноса на гръцката драма като
подчертае нейното живо присъствие в развитието на днешния свят;

Всяко училище, което проявява интерес към участие в „Олимпия в Дион“, може
да изпрати попълнен апликационен формуляр по електронна или обикновена поща.
Училищата трябва да изпратят още DVD с 10-минутно представление, три
снимки и списък с имената на учениците и учителите, на следния адрес:
Directorate of Secondary Education in Pieria
Innovative Actions Office
8, P. Tsaldari Str.
60 100 Katerini, Greece

E-mail: politistika@dide.pie.sch.gr
Website: http://dide.pie.sch.gr
Phone Number: 003023510 46965
Fax: 00302351049910
Срокът за кандидатстване е 30 май 2014 г. – петък.
След приключването на подбора на кандидати, одобрените участници ще
получат програмата на фестивала.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
• Театралните групи трябва да бъдат съставени от

ученици на възраст

между 13-18 г.;
• Представлението на театралните групи може да черпи и от местната
традиция на региона, откъдето са участниците (в този случай трябва да
бъде изпратен предварително проект на пиесата/сценката);
• Времето на сцената не трябва да превишава 1 час и 20 минути
продължителност;
• Всяка група участва във Фестивала само с една пиеса;

• Училищата трябва сами да заплатят своите разходи за път, храна и
настаняване;
• Трансферите на всички чуждестранни групи от хотела до театъра и
обратно ще бъдат за сметка на организаторите-домакини;
• Трансферите между летище „Македония“ на гр. Солун до хотела на
настаняване и обратно, ще бъдат за сметка на организаторите-домакини;
• Разрешава се превоза на декори, които не са големи.
Учениците и техните учители ще имат възможност да посетят някои
археологически места с голяма историческа стойност, да обменят мнения и опит с
ученици от цял свят, да опознаят съвременната гръцка цивилизация, отличната гръцка
кухня, освен това биха могли,
при желание от тяхна страна, да се присъединят към организиран тур до други места в
централната част на гръцката област Македония (археологическото селище Вергина и
Пела, Перипатетическата школа на Аристотел в античния град Миеза, античния град
Олинт и пещерата Петралона в Халкидики, византийските паметници на гр. Солун,
Музея по естествена история в гр. Аксиуполис). Участниците ще могат да научат някои
от традиционните гръцки танци, както и да се присъединят към организиран
еднодневен семинар по античен театър.

