
   Το Φεςτιβάλ και ο Διαγωνιςμόσ κα λάβουν χϊρα από τισ 3 - 5 Ιανουαρίου 2018 ςτθ Λιβαδειά Βοιωτίασ, ςτθν Αίκουςα 

Συναυλιϊν του Ωδείου (Ο.Χ.Ε.Λ.) 

   Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί ξεχωριςτά για τθν κάκε μία  θλικιακι ομάδα. 
   Η θλικία των ςυμμετεχόντων υπολογίηεται τθν 31θ Δεκαμβρίου 2017.  

   Όποιοσ επικυμεί να ςυμμετάςχει ςτον Διαγωνιςμό, κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει  PDF αίτθςθ  και να τθν ςτείλει 

ςτο  mitr.odeio.liv@gmail.com  επιςυνάπτοντασ τα ακόλουκα ζγγραφα:   

 Αίηεζε (PDF) 
• Πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο (JPEG) 

• Μηα θσηνγξαθία ζε πςειή αλάιπζε (JPEG) 
• Τέινο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό* 

 
Καηεγνξία A – €70 
Καηεγνξία B – €60 
Καηεγνξία Γ – €50 

Μνπζηθή δσκαηίνπ – €80 
Σπκκεηνρή κόλν ζηα ζεκηλάξηα ( ρσξίο δηαγσληζκό) - €40 

*Το τζλοσ ςυμμετοχισ κατατίκεται  ςτθν Εκνικι Τράπεηα  και ςτον λογαριαςμό: 398/967596 - 59 κ Σπανοφ Ζωι του Σωτθρίου 
για  Φεςτιβάλ Κικάρασ. 

   Οι ςυμμετζχοντεσ λαμβάνουν μζροσ ςτον διαγωνιςμό με αλφαβθτικι ςειρά.  
   Οι ομάδεσ παρουςιάηονται με θλικιακι ςειρά, από τουσ νεϊτερουσ ςτουσ μεγαλφτερουσ.  
   Όλα τα κομμάτια κα πρζπει να εκτελοφνται από μνιμθσ (εκτόσ από τθν κατθγορία «Μουςικι δωματίου»)  
   Σε περίπτωςθ ακφρωςθσ τθσ ςυμμετοχισ του υποψθφίου ςτον διαγωνιςμό για οποιονδιποτε λόγο, το τζλοσ ςυμμετοχισ 
δεν επιςτρζφεται.  

. Οι αποφάςεισ τθσ Κριτικισ Επιτροπισ είναι τελικζσ και δεν επανεξετάηονται.   

https://drive.google.com/file/d/1SNJwR2vIR4vgXv9zA4sXwginBB3Ch91g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SNJwR2vIR4vgXv9zA4sXwginBB3Ch91g/view?usp=sharing


Σε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ, απονζμεται αναμνθςτικό δίπλωμα για τθν ςυμμετοχι τουσ ςτον διαγωνιςμό. Στουσ νικθτζσ 

απονζμονται διπλϊματα και ειδικά βραβεία και βραβεία 

Ειδικά Βραβεία ανά κατθγορία 

                                                                                                 Α΄ κατθγορία 
                     Ειδικό Βραβείο: Μια χειροποίθτθ Κικάρα αξίασ 1500€ ευγενικι χορθγία από τον καταςκευαςτι Νίκο Ευκυμίου 
                                                                                                
                                                                                                 Β΄Κατθγορία 
                                            1ο Βραβείο: Κικάρα αξίασ 300€ ευγενικι χορθγία του Μθτροπολιτκοφ Ωδείου 
                                            2ο Βραβείο: Βιβλία αξίασ 100€ ευγενικι χορθγία του “Andromidas guitar gallery” 
                                            3ο Βραβείο: Βιβλία αξίασ 50€ 
                                                                                               
                                                                                                Γ΄ Κατθγορία 
                                                                               1ο Βραβείο: Βιβλία αξίασ 50€ 
                                                                               2ο Βραβείο: Υποπόδιο & αναλόγιο 
                                                                               3ο Βραβείο: Σετ χορδϊν 
                                                                                       
                                                                               Κατθγορία « Μουςικι Δωματίου» 
                                                             Μία επαγγελματικι θχογράφθςθ ςτα studios DOTWAV ευγενικι χορθγία των DOTWAV 

 



    Σ΄απηό ην ηκήκα ζαο βνεζήζεη λα πξνεηνηκάζεηε ην ηαμίδη ζαο γηα ην Φεζηηβάι θαη Γαγσληζκό Κηζάξαο ζηε Ληβαδεηά, ηελ 

πξσηεύνπζα ηεο Βνησηίαο. Ωζηόζν, αλ εμαθνινπζείηε λα έρεηε εξσηήζεηο παξαθαιώ κελ δηζηάζεηε λα καο ξσηήζεηε.  

   Α. Πώρ μποπώ να θηάζω ζηη Λιβαδειά;  
   Ο επθνιόηεξνο θαη πην βνιηθόο ηξόπνο αλ δηαζέηεηε δηθό ζαο απηνθίλεην είλαη λα αθνινπζήζεηε ηελ Δζληθή Οδό Αζελώλ - 

Λακίαο  θαη ζηελ πξώηε έμνδν πξνο Θήβα ή ζηελ δεύηεξε έμνδν πξνο Κάζηξν αθνινπζώληαο ηηο πηλαθίδεο θηάλεηε ζηελ 

πόιε ηεο Ληβαδεηάο. Τν ηαμίδη δηαξθεί πεξίπνπ κηάκηζε ώξα. 

   Έλαο δεπηεξνο ηξόπνο είλαη λα ηαμηδέςεηε κε ην ΚΤΔΛ Λιβαδειάς από ηα πξαθηνξεία Ληνζίσλ. Σασ προτείνουμε να 

κλείςετε το ειςιτιριο μετ ' επιςτροφισ . Το ταξίδι διαρκεί περίπου δφο ϊρεσ. 

Εδϊ ςασ παρακζτουμε και τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ  

 

        Β. Τι ξενοδοσείο ππέπει να κλείζω;  
         Η πόιε ηεο Ληβαδεηάο πξνζθέξεη δύν κεγάια μελνδνρεία ηα νπνία θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ επηζθεπηώλ ηεο πόιεο 

Πξνθαλώο, εμαξηάηαη από ηηο πξνηηκήζεηο ζαο. Τα μελνδνρεία-ζπλεξγάηεο καο είλαη θζελά, άλεηα, κε θιηκαηηζκό, πξσηλό θαη 

βξίζθνληαη ζε βνιηθή ηνπνζεζία . Η ηηκή γηα έλα δίθιηλν δσκάηην ζε απηά ηα μελνδνρεία είλαη πεξίπνπ  55 - 60 επξώ αλά 

δηαλπθηέξεπζε. Γηα λα κάζεηε όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο, παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε κε έλαλ εθπξόζσπν ηνπ μελνδνρείνπ θαη 

βεβαησζείηε όηη αλαθέξεηε όηη ζα ζπκκεηάζρεηε ζην θεζηηβάι.  Μηα ζπκβνπιή: όζν πην ζύληνκα θξαηάηε ην δσκάηηό ζαο, ηόζν 

ην θαιύηεξν είλαη. Η Ληβαδεηά είλαη εμαηξεηηθά δεκνθηιήο ζηνπο επηζθέπηεο θαη πέξαζκα γηα ηελ Αξάρσβα θαη ηα ρηνλνδξνκηθά 

θέληξα. 

Τα μελνδνρεία είλαη ηα: www.levadiahotel.gr  και www.facebook.com/hotelphilippos.gr 

       Γ.Θα μποπούζα να μείνω ζε κάποια άλλη πόλη κονηά;  
       Θα κπνξνύζαηε ζίγνπξα λα ην θάλεηε. Καη αλεπηθύιαθηα ζαο πξνηείλνπκε ηελ  πόιε ηεο Αξάρσβαο αλ θπζηθά δηαζέηεηε 

δηθό ζαο κεηαθνξηθό κέζν. Η Αξάρσβα είλαη έλα ρεηκεξηλό ζέξεηξν πνπ ζθίδεη από δσή ηνλ Χεηκώλα, κε πνιιέο επηινγέο 

δηακνλήο. Αξθεί λα θάλεηε ζρεηηθά λσξίο ηελ θξάηεζε ζαο. 

     Γ.Θα ςπάπσει σώπορ να κάνω εξάζκηζη 
     Ναη, ζα ην θάλεηε! Ωζηόζν, νη εγθαηαζηάζεηο εμάζθεζεο ζα θαηαλέκνληαη εμίζνπ κεηαμύ όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη ζα 

δνζεί ζπγθεθξηκέλνο ρξόλνο ζε όινπο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ θαηεγνξία « Μνπζηθή Γσκαηίνπ» ζαο πξνηείλνπκε λα 

ελεκεξώζεηε ηελ γξακκαηεία ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξόγξακκα ζαο πεξηιακβάλεη πηάλν 

    Ε.Υπάπσει κώδικαρ ενδςμαζίαρ;  
Γελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο θώδηθαο ελδπκαζίαο γηα ηηο εκθαλίζεηο ζαο ζηε ζθελή. Μπνξείηε λα επηιέμεηε ειεύζεξα ηα ξνύρα 
απόδνζεο ζύκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ζαο. Ωζηόζν, ζαο ζπληζηνύκε λα είζηε εππεξεπώο ληπκέλνη, όπσο αξκόδεη ζηηο 
αλάινγεο πεξηζηάζεηο. Τν ήζνο θαη ε εηπξέπεηα ζα κεηξήζνπλ ζηελ βαζκνινγία. 

  

https://www.bing.com/search?q=hotel+Levadia&form=PRGREL&httpsmsn=1&refig=f5ba6a3af69a4123a99962b99198cc74&sp=-1&pq=hotel+levadia&sc=0-1&qs=n&sk=&cvid=f5ba6a3af69a4123a99962b99198cc74
https://www.bing.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.hotelphilippos.com&form=PRGREL&httpsmsn=1&refig=dc7176e1abca439d9b5aa6c3516469a2



