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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 

ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ 2023 

 

Το παρόν Έντυπο Υποβολής Αίτησης και όλα τα επισυναπτόμενα έγγραφα πρέπει να 

υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα. 

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται στο παρόν ειδικό Έντυπο του Προγράμματος Τερψιχόρη 

2022 δεν θα εξετάζονται.  

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ 

 

 

1. Όνομα χορογράφου: ………………………………………………………………….…………… 
 

Διεύθυνση: ................................................................................................................................. 
 

Τηλέφωνο: ......................     Φαξ: .................  Ηλ. ταχυδρομείο: ….…………………………….. 
 

Αριθμός δελτίου ταυτότητας: ………………………………………………………………………… 

 

1.1 Να επισυνάπτεται βιογραφικό σημείωμα της/του χορογράφου που να μην υπερβαίνει τη 

μία (1) δακτυλογραφημένη σελίδα.  
 

1.2 Να επισυνάπτονται ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι που να αποδεικνύουν τη συνολική δράση 

του/της για τουλάχιστον πέντε (5) έτη. 
 

2. Όνομα ομάδας χορού: ……………………………………………………………………………. 
 

Διεύθυνση: ................................................................................................................................ 
 

Τηλέφωνο: ...................     Φαξ: ...............   Ηλ. Ταχυδρομείο: …………………..…………….. 
 

Ιστοσελίδα (αν υπάρχει): …………………………………………………………………..……….. 
 

Αρ. Εγγρ. (μητρώο Εφόρου Σωματείων & Ιδρυμάτων/Εφόρου Εταιρειών): …..……………… 

2.1 Να επισυνάπτεται σύντομο βιογραφικό ομάδας που να περιγράφει τη δράση της που να 

μην υπερβαίνει τη μία (1) δακτυλογραφημένη σελίδα.  
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 

1. ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

1.1.Τίτλος προτεινόμενης παραγωγής: ………….……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

1.2. Χρονική διάρκεια (κατά προσέγγιση) και είδος παραγωγής (σόλο, ντουέτο, άλλο): 

……………………………………………………………………………………….…………………... 

1.3. Προτεινόμενος χώρος και χρόνος (κατά προσέγγιση) παρουσίασης της 

παραγωγής 
 

Χώρος: ………………………………………………………………………………………………….. 
 

Χρόνος: …………………………………………………………………………………………………. 

1.4. Ονόματα και ιδιότητα συντελεστών: 

.………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Να επισυναφθούν βιογραφικά για τον κάθε συντελεστή ξεχωριστά. 
 

1.4.1 Όνομα οργανωτή/διευθυντή παραγωγής (αν υπάρχει): ………………………………… 
 

Διεύθυνση: ................................................................................................................................. 
 

Τηλέφωνο: .................     Φαξ: .................. Ηλ. Ταχυδρομείο: …………………………………. 

 

Να επισυνάπτεται βιογραφικό του οργανωτή/διευθυντή παραγωγής 

 

1.5 Σκεπτικό πρότασης: να επισυναφθεί αναλυτική παρουσίαση της χορογραφικής ιδέας, 

της μεθοδολογίας ετοιμασίας και εκτέλεσης του έργου, με σύντομο και κυρίως σαφή τρόπο 

που να μην υπερβαίνει τη μία (1) δακτυλογραφημένη σελίδα. 

2. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΗ 

 

2.1. Θέμα δράσης (να προσδιοριστεί): ……..……………….…………………………….……. 
 

2.2 Διάρκεια (κατά προσέγγιση): ………..……………………………………………………… 
 

2.3. Προτεινόμενος χώρος και χρόνος (κατά προσέγγιση) πραγματοποίησής της: 
 

Χώρος: ……………………………………………………………………………..…………………… 
 

Χρόνος: ……………………………………………………………………………….………………… 

2.4. Προσδιορίστε το κοινό στο οποίο θα απευθύνεται (π.χ. ευρύ κοινό, χορευτές, κτλ.)  

…………………………………………………………………………………………….…………… 
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2.5. Όνομα/τα και ιδιότητα/τες ομιλητή/ών ή συντελεστών:  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Να επισυναφθεί/ούν βιογραφικό/ά 

 

2.6. Σκεπτικό επιλογής της παράλληλης δράσης: να επισυναφθεί αναλυτική παρουσίαση 

με σύντομο και κυρίως σαφή τρόπο που να μην υπερβαίνει τη μία (1) δακτυλογραφημένη 

σελίδα. 
 

 

Γ. ΠΡΟŸΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

 

1. Αμοιβές δημιουργικών συντελεστών  Αμοιβή € 

Χορογράφος    

Χορευτής/τρια  Αριθμός:  

Σκηνογράφος  

Δραματουργός  

Ενδυματολόγος  

Φωτιστής  

Μουσικός  

Video-artist  

Άλλος δημιουργικός συντελεστής (να προσδιοριστεί)  

Οργανωτής/διευθυντής παραγωγής   

Συντελεστής/ές παράλληλης δράσης  

ΣΥΝΟΛΟ:  € 

2.Τεχνικές απαιτήσεις/αγορά υπηρεσιών Αμοιβή € 

Σκηνικά        

Κοστούμια        

Μουσική-Ηχογράφηση      

Μεταφορικά        

Φωτισμοί        

Ηχητικά        

Τεχνικός εξοπλισμός       

Ενοίκια χώρου για πρόβες      

Ενοίκιο χώρου για παρουσίαση παραγωγής   

Ενοίκιο χώρου για παράλληλη δράση  

Φωτογράφηση/οπτικογράφηση  

Ελεγκτής (έως €200)  

Έκδοση εισιτηρίων  

ΣΥΝΟΛΟ: € 
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3. Προβολή νέας παραγωγής  Αμοιβή € 

Σχεδιασμός και εκτύπωση      

Διαφήμιση στα ΜΜΕ       

 ΣΥΝΟΛΟ:  € 

 

5. Άλλοι χορηγοί και αναμενόμενο/εγκεκριμένο ύψος επιχορήγησης 

Ζητήθηκε χορηγία από Εγκρίθηκε ποσό € 

 

…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….…. 

………………………………………………………………………………..… 

 

…………. 

…………. 

…………. 

6. Αναμενόμενα έσοδα από τις εισπράξεις (τιμή εισιτηρίου και αριθμός εισιτηρίων) 

Τιμή εισιτηρίου: €……………………………..  Αριθμός εισιτηρίων: …………………………..  

 

Δ. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ) 

 

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

1.1. Πιστοποιητικό Εγγραφής από Έφορο Σωματείων ή Εταιρειών  

1.2. Βιογραφικό σημείωμα χορογράφου   

1.3. Τεκμήρια δουλειάς χορογράφου (αντίγραφο των ηλεκτρονικών 

συνδέσμων που στάληκαν με ηλεκτρονικό μήνυμα) 

 

1.4. Κατάλογος έργων ομάδας χορού  

1.5. Βιογραφικά συντελεστών παραγωγής  

1.6. Βιογραφικό και ιδιότητα συντελεστή/ών παράλληλης δράσης  

1.7 Σκεπτικό πρότασης  

1.8 Σκεπτικό παράλληλης δράσης  
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Ε. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 

 

Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους και κανονισμούς του Προγράμματος 

ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ 2023. 

 

 

 

 

……………………  ………………………………  …………………………. 

  Ημερομηνία    Όνομα     Υπογραφή 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Σφραγίδα 

                                                                                                       (για ομάδες χορού) 
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ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 

 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 

(0-100) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ% 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

% 

1. Το σκεπτικό και η σαφής προσέγγιση και 

παρουσίαση της πρότασης  

 35%  

2. Η καλλιτεχνική δραστηριότητα της/του χορογράφου 

και η συμβολή της/του στη γενικότερη ανάπτυξη της 

τέχνης του χορού και την προβολή της στην Κύπρο.   

 25%  

3. Η συνέπεια της ομάδας και οι δυνατότητες των 

συντελεστών για πραγματοποίηση μιας ποιοτικής και 

άρτιας παραγωγής.    

 20%  

4. Ρεαλιστικότητα και σαφήνεια της οικονομικής 

πρότασης 

 20%  

                                                               ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ:  

 

2. ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..……. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Όνομα Ιδιότητα Υπογραφή 

   

   

   

 

Ημερομηνία: ........................ 

 


