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ΝΑΥΠΛΙΟ – ARTIVA 5ο   ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ-ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ 

 ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ 
YOUTH MUSIC FESTIVAL 
29-30-31 Μαρτίου 2019 

 
 

 
To «ΝΑΥΠΛΙΟ-ARTIVA 5o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ-ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ (YOUTH MUSIC FESTIVAL)» που διοργανώνει η ARTIVA 
Cultural Management & Advertising θα πραγματοποιηθεί για πέμπτη συνεχή χρονιά 29-
30-31 Μαρτίου 2019 στην αίθουσα Βουλευτικού στο Ναύπλιο. 
Το φεστιβάλ φιλοδοξεί να προβάλλει την καλλιτεχνική δημιουργία των παιδιών και των 
νέων, να υπογραμμίσει την επίτευξη του κοινού σκοπού μέσα από τη συνεργασία αλλά 
και να δώσει την ευκαιρία στο κοινό να απολαύσει έργα ελλήνων και ξένων συνθετών 
μέσα από την τέχνη της χορωδιακής και οργανικής μουσικής. 
Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ έχει ελεύθερο χαρακτήρα και δεν είναι 
διαγωνιστικό.   
Ο χώρος διεξαγωγής του Φεστιβάλ είναι μεγάλης ιστορικής σημασίας, γιατί υπήρξε  
Βουλή του ελεύθερου Ελληνικού κράτους αλλά διαθέτει και εξαιρετική ακουστική 
δίνοντας σημαντικό πλεονέκτημα στα σύνολα που παρουσιάζουν το πρόγραμμά τους. 
To «ΝΑΥΠΛΙΟ-ARTIVA 5ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ-ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ (YOUTH MUSIC FESTIVAL) » εκτός από την καλλιτεχνική του 
διάσταση έχει και αυτή της γνωριμίας των επισκεπτών με την πόλη του Ναυπλίου (μία 
από τις πιο όμορφες πόλεις της Ελλάδας) με σημαντική σύγχρονη ιστορία (1η 
πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους) αλλά και τις Αργολίδας γενικότερα με τα 
παγκοσμίου φήμης αρχαία ιστορικά μνημεία (Αρχαία Τίρυνθα, Μυκήνες, Επίδαυρος). 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδικές, νεανικές, μαθητικές χορωδίες και φωνητικά 
σύνολα καθώς και οργανικά σύνολα (είτε με τη μορφή συνοδείας χορωδίας, είτε 
αυτόνομα).  Το Φεστιβάλ δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και το ρεπερτόριο είναι 
ελεύθερης επιλογής.  Η διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος δεν πρέπει να 
ξεπερνά τα 20 λεπτά. 
 
Εάν επιθυμείτε να λάβετε μέρος στο Φεστιβάλ, πρέπει να αποστείλετε μέχρι: 
 
15η ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 τα κάτωθι: 
 
 

1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (συνημμένο έντυπο) και αποστολή 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση artiva.youthmusicfestival@gmail.com ή 
ταχυδρομικά στη διεύθυνση: 

    
ARTIVA  
Cultural Management & Advertising 

 Ασκληπιού και Αγαπητού, 21100 Ναύπλιο 
 Τηλ./Φαξ. 2752400488, 6936774018 
 

2. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ και ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ Η ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ Η ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 
4. Η  συμμετοχή στο Φεστιβάλ για μουσικά σύνολα θα ανέρχεται στα 300,00 ευρώ.  

Για τα μουσικά σύνολα που θα οριστικοποιήσουν τη συμμετοχή τους μέχρι 31 
Ιανουαρίου (early birds) το κόστος θα ανέρχεται στα 200,00 ευρώ. Στα ποσά δεν 
συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.  
Τα έξοδα μετακίνησης και η διαμονή στο Ναύπλιο θα καλύπτονται από τα ίδια τα 
μουσικά σχήματα.  Η διαμονή αυτών θα κλείνεται αποκλειστικά μέσω της 
ARTIVA και θα γίνεται σε επιλεγμένα ξενοδοχεία για τα μουσικά σχήματα που 
θα συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ.  H κράτηση των δωματίων θα γίνεται 
αποκλειστικά μέσω της ARTIVA.  Η ονομαστική λίστα διαμονής (μελών και 
συνοδών) θα αποστέλλεται στην ARTIVA. Η διαμονή είναι προαιρετική. 
Οι μαέστροι  των μουσικών σχημάτων δεν θα επιβαρύνονται για την διαμονή 
τους. 
Εφόσον οι χορωδίες και τα μουσικά σχήματα δηλώσουν ενδιαφέρον για τη 
συμμετοχή τους θα τους αποστέλλεται κατάλογος με επιλεγμένα ξενοδοχεία. 
 

Η συμμετοχή του μουσικού σχήματος στο Φεστιβάλ κατοχυρώνεται μόνο όταν έχουν 
τακτοποιηθεί τα παραπάνω. 
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Oι διοργανωτές θα προσφέρουν στις χορωδίες που θα διανυκτερεύσουν: 

Δωρεάν ξενάγηση στην παλιά πόλη του Ναυπλίου. Η παλιά πόλη του Ναυπλίου, το 
Ανάπλι όπως είναι γνωστό μέσα από την ιστορία του, αντανακλά όλη τη σύγχρονη 
πολιτειακή – πολιτική – κοινωνική και στρατιωτική ιστορία του Νέου ελληνικού 
κράτους, αλλά και των χρόνων που προηγήθηκαν από το Μεσαιωνικό Βυζάντιο μέχρι 
και σήμερα.  Έχοντας στα ανατολικά και νότιά του αγέρωχους φρουρούς το ενετικό 
κάστρο του ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ και την Ακροναυπλία, στέκει αρχοντικό στην άκρη του 
Αργολικού κόλπου,  αντικρίζοντας εμπρός στο λιμάνι του το κάστρο Μπούρτζι, σήμα 
κατατεθέν της πόλης και ατενίζει απ΄ τον ψαρομαχαλά του όλον τον Αργολικό 
κάμπο, μια περιοχή με ιστορία χιλιάδων ετών που λάτρεψαν και ύμνησαν αρχαίοι 
Έλληνες ποιητές. Το Ναύπλιο επαίρεται για την ομορφιά του, ξιπάζεται από την 
γραφικότητα και τη γοητεία του.  Πρώτη πρωτεύουσα του ελεύθερου ελληνικού 
κράτους.  Κάθε σοκάκι και θύμηση! Κάθε μνημείο και ιστορία!  Κάθε ιστορία και 
θρύλος! Κάθε θρύλος και ατέλειωτη φαντασία!  Μέσα στ’ Ανάπλι ζεις κάθε στιγμή 
από το παρελθόν.  Η πύλη της ξηράς, το Δικαστικό μέγαρο, το σπίτι του Άρμανσπεργκ 
(αντιβασιλέας του Όθωνα), το πρώτο ελληνικό Γυμνάσιο, το πρώτο φαρμακείο, ο 
ναός του Αγ. Σπυρίδωνα όπου δολοφονήθηκε ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος 
Ιωάννης Καποδίστριας, η πρώτη σχολή των Ευελπίδων (Πολεμικό Μουσείο), οι 
στρατώνες του Καποδίστρια (Αρχαιολογικό Μουσείο), τα παλιά τζαμιά «Τριανόν» 
και  «Βουλευτικό» (1η Βουλή των Ελλήνων), το Λαογραφικό μουσείο, πολλοί 
ανδριάντες και μνημεία ηρώων Ελλήνων και φιλελλήνων είναι κάποια από τα 
σημαντικότερα σημεία που συνθέτουν την ιστορία του Αναπλιού και του νεότερου 
ελληνικού κράτους. 

Σε όλες τις χορωδίες ανεξαρτήτως διανυκτέρευσης θα προσφερθούν: 

1. Ένα αναμνηστικό δώρο σε όλα τα μουσικά σχήματα που θα συμμετέχουν 
2. Γλυκίσματα, αναψυκτικά και νερά για τα μέλη των μουσικών συνόλων. 

 
Παράκληση για την τήρηση των ημερομηνιών, γιατί έτσι διευκολύνετε τα μέγιστα στις 
δικές μας ενέργειες και την εκτύπωση του προγράμματος. 
 
 
Επιπλέον διευκρινήσεις: 
 
 
Οι διοργανωτές διατηρούν το αποκλειστικό δικαίωμα ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 
αναμεταδόσεων και για την όποια ηχογράφηση, μαγνητοσκόπηση,  
φωτογράφιση του φεστιβάλ χωρίς καμία αποζημίωση προς τους συμμετέχοντες (μέλη 
μουσικών σχημάτων, μαέστρους).  
Θα υπάρχει πάντα ένας υπεύθυνος από την ARTIVA προκειμένου να βοηθήσει τις 
χορωδίες σε οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ.   
Μετά την κατάθεση των χρημάτων δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής των. 
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Οι διοργανωτές δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος, ασθένειας, ή 
απώλειας προσωπικών αντικειμένων  των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια του 
Φεστιβάλ, στους χώρους διεξαγωγής του ή αλλού. 
 
Εάν  χρειάζεστε περαιτέρω διευκρινήσεις πριν μας αποστείλετε το έντυπο συμμετοχής 
παρακαλώ επικοινωνήστε με την ARTIVA στο τηλέφωνο 6936774018.  
 
 
 
 
 
 
Τουριστικά  Αξιοθέατα 
 

Η πολιτιστική κληρονομιά του Νομού είναι τεράστια.  

Για τον Δήμο Ναυπλίου περιηγηθείτε στη σελίδα 
http://www.nafplio.gr/arxaiologikoixoroiseimiamenu.html  

προκειμένου να δείτε τους αρχαιολογικούς χώρους και τα αξιοθέατα που μπορείτε να 
επισκεφτείτε κατά την παραμονή σας στον Ναύπλιο. 

Σε όλη την Αργολίδα έχουν αναγνωρισθεί επίσημα 110 αρχαιολογικοί χώροι & μνημεία 
εξαιρετικού ενδιαφέροντος. 

Στο Νομό υπάρχουν τρία παγκοσμίου φήμης  θέατρα (Επίδαυρος, μικρό θέατρο Αρχαίας 
Επιδαύρου, Αρχαίο Θέατρο Άργους ), δύο Μουσεία (Ναύπλιο και Άργος), μεγάλης 
ακτινοβολίας αρχαιολογικοί χώροι ( Μυκήνες - Τίρυνθα ) αλλά και μικρότεροι  (π.χ. 
Αρχαίο Ηραίο - Δενδρά - Κάστρο Μιδέας - Πυραμίδα Ελληνικού - Αρχαία γέφυρα 
Αρκαδικού - Προσύμνη κλπ), Βυζαντινά μνημεία (Αγία Τριάδα - Νέο Ηραίο - Ανυφί - Αγία 
Μονή - Λυγουριό - Αδάμι - Μονή Αυγού κλπ) και άλλα πολλά. 

Εφόσον το επιθυμείτε, μπορούμε να κανονίσουμε για εσάς οποιαδήποτε εκδρομή-
ξενάγηση σε αρχαιολογικούς χώρους και αξιοθέατα του νομού με το ελάχιστο δυνατό 
κόστος. 

 

 

 

      Με τιμή  
Για την ARTIVA 

 
Θεοδόσης Αντωνιάδης  

            Μαέστρος -Καλλιτεχνικός Δ/ντης 
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