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ΝΑΥΠΛΙΟ – ARTIVA 
 2ο Band Festival 

6-7-8 Μαΐου 2016 
 

  
Η ARTIVA Cultural Management & Advertising υπό την αιγίδα του ΔΗΜΟΥ 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ και του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ διοργανώνει το «ΝΑΥΠΛΙΟ – ARTIVA 2ο 
Band Festival» που θα πραγματοποιηθεί στο Ναύπλιο στις 6-7-8 Μαΐου 
2016.  
Το Ναύπλιο, με τη διατηρητέα αρχιτεκτονική φυσιογνωμία και τα δύο ενετικά 
κάστρα που το πλαισιώνουν, την Ακροναυπλία και το Παλαμήδι, είναι ίσως η 
πιο γοητευτική πόλη της Ελλάδας. Η περιήγηση στην παλιά πόλη ανάμεσα σε 
αναπαλαιωμένα αρχοντικά, η λιθόστρωτη πλατεία Συντάγματος που θυμίζει 
έντονα ιταλική piazza όπου βρίσκεται το Αρχαιολογικό Μουσείο, το 
Βουλευτικό που στέγασε το πρώτο κοινοβούλιο του ελεύθερου ελληνικού 
κράτους και το Τριανόν -παλιό τζαμί, αποτελούν σημεία αναφοράς της 
ρομαντικής αυτής πόλης. Βαρκάδα στο Μπούρτζι, με το ομώνυμο ενετικό 
φρούριο, περίπατος στην Αρβανιτιά δίπλα στη θάλασσα, βόλτες στα γραφικά 
σοκάκια και τα ταβερνάκια είναι ελάχιστες απο τις επιλογές που προσφέρει 
αυτή η πανέμορφη πόλη στον επισκέπτη.  
 
Το Φεστιβάλ  
Στο φεστιβάλ δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φιλαρμονικές μπάντες των Δήμων 
ή ανάλογες μπάντες, συλλόγων και φορέων πολιτιστικής δράσης. Επίσης:  
 

 Cοncert Bands (Συμφωνικές ορχήστρες και μπάντες)  

 Big Bands  

 Μουσικοκινητικά σχήματα  

 Ορχήστρες Ποικίλης Μουσικής (jazz bands, latin bands, folklor bands 
κ.α.)  
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Το Φεστιβάλ δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα. 
Με την αποδοχή της αίτησης συμμετοχής κάθε σχήμα δεσμεύεται να 
ακολουθήσει με συνέπεια το πρόγραμμα του Φεστιβάλ (κεντρικό πρόγραμμα, 
παράλληλες εκδηλώσεις, υποστηρικτικές ενέργειες), για το οποίο υπεύθυνοι 
είναι μόνο οι διοργανωτές.  
Το τελικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ θα ανακοινωθεί 1 μήνα πριν από την 
έναρξή του.  
 
 
Β. Παρουσίαση:  
Τα σχήματα που θα λάβουν μέρος θα παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους 
δίνοντας μία συναυλία διάρκειας 20 -30 λεπτών, ενώ, είναι υποχρεωτική η 
συμμετοχή τους στην παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια 
του Φεστιβάλ.  
Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν εντός της πόλης του Ναυπλίου.  
Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαΐου 2016.  
* Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν την Κυριακή 8 Μαΐου 2016 με τη μεγάλη 
παρέλαση όλων των σχημάτων, τις απονομές και τη συναυλία της τελετής 
λήξης.  
 
 
Γ. Οργάνωση Φεστιβάλ:  
Οι διοργανωτές θα είναι υπεύθυνοι για την κάλυψη των συναυλιών (ηχητικά, 
φωτιστικά, αναλόγια κ.τ.λ).  
 
Εάν επιθυμείτε να λάβετε μέρος στο Φεστιβάλ, πρέπει να αποστείλετε 
μέχρι 24 Απριλίου 2016 τα κάτωθι στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
info@artiva.gr  
1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
2. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ και ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ  
 
 
Δ. Κόστος Συμμετοχής :  
Για τα μουσικά σχήματα 20 μελών και άνω το κόστος ανέρχεται στα 150 ευρώ  
πλέον φόρων.  
Για τα μουσικά σχήματα κάτω των 20 μελών η συμμετοχή ορίζεται στα 100 
ευρώ πλέον φόρων.  
Παράκληση για την τήρηση των ημερομηνιών, γιατί έτσι διευκολύνετε τα 
μέγιστα στις δικές μας ενέργειες και την εκτύπωση του προγράμματος. 
Η συμμετοχή θα θεωρείται έγκυρη από την στιγμή της κατάθεσης του κόστους 
συμμετοχής.  
 

Oι διοργανωτές θα προσφέρουν: 

1. 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 
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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. 
2. Ένα  μουσικό κομμάτι για μπάντα (full score and parts). 
3. Ένα αναμνηστικό δώρο σε όλα τα μουσικά σχήματα που θα 

συμμετέχουν 
4. Γλυκίσματα, αναψυκτικά και νερά για τα μέλη των μουσικών 

συνόλων. 

 
 
Επιπλέον διευκρινήσεις:  
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 με προσιτές τιμές ειδικές για 

τα μουσικά σχήματα που συμμετέχουν στο Φεστιβάλ.  H κράτηση των 

δωματίων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της ARTIVA.  Η ονομαστική λίστα 

διαμονής (μελών και συνοδών) θα αποστέλλεται στο ξενοδοχείο και στην 

ARTIVA. Η διαμονή είναι προαιρετική. 

Οι μαέστροι  των μουσικών σχημάτων δεν θα επιβαρύνονται για την διαμονή 

τους. 

Εφόσον  τα μουσικά σχήματα εκδηλώσουν ενδιαφέρον ς συμμετοχής, θα τους 

αποστέλλεται κατάλογος με επιλεγμένα ξενοδοχεία. 

Οι διοργανωτές διατηρούν το αποκλειστικό δικαίωμα ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών αναμεταδόσεων και για την όποια ηχογράφηση, 
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μαγνητοσκόπηση, φωτογράφιση χωρίς καμία αποζημίωση προς τους 
συμμετέχοντες (μουσικούς, μαέστρους, φορείς).  
Κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ θα υπάρχει πάντα ένας υπεύθυνος από την 
ARTIVA προκειμένου να βοηθήσει σε οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει.  
Το τελικό σχέδιο προγράμματος θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του 
Φεστιβάλ.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις πριν μας αποστείλετε 
το έντυπο συμμετοχής παρακαλώ επικοινωνήστε με την ARTIVA στα 
τηλέφωνα 2752400488, 6936774018.  
 
 
 
Καλλιτεχνικός Διευθυντής του «Ναύπλιο - ARTIVA 2ο BAND FESTIVAL» 
Μαέστρος – Αρχιμουσικός Θεοδόσης Αντωνιάδης  
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας - Μαριλένα Κοττή  
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