
ΟΡΟΙ	  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ	  
	  	  

1.	   Ανοιχτός	  σε	  όλους	  τους	  συμμετέχοντες	  του	  12ου	  Διεθνούς	  Φεστιβάλ	  Κιθάρας	  
Βέροιας	  (εφεξής	  "Φεστιβάλ")	  που	  δηλώθηκαν	  ως	  "διαγωνιζόμενος".	  	  

	  
2.	   Προκηρύσσονται	  δύο	  ηλικιακές	  κατηγορίες:	  

	  
Νέοι	  Κιθαριστές:	  έως	  23	  ετών	  	  

(Γεννημένοι	  από	  την	  1η	  Ιανουαρίου	  1994	  και	  μετά)	  
	  

Διαγωνισμός	  Κοντσέρτου	  Κιθάρας:	  χωρίς	  ηλικιακό	  όριο	  
	  

3.	   Ημερομηνίες	  &	  ώρες:	  
(Μπορεί	  να	  προκύψουν	  αλλαγές	  στο	  πρόγραμμα.	  Οι	  συμμετέχοντες	  θα	  ειδοποιηθούν	  εγκαίρως.)	  

	  
Διαγωνισμός	  Κοντσέρτου	  Κιθάρας:	  χωρίς	  ηλικιακό	  όριο	  

	  
Προκριματικός	  κύκλος:	  2η	  μέρα_Τετάρτη	  19	  Απριλίου,	  09:00	  	  
Ημιτελικός	  κύκλος:	  3η	  μέρα_Πέμπτη	  20	  Απριλίου,	  09:00	  	  
Τελικός	  κύκλος:	  5η	  μέρα_Σάββατο	  22	  Απριλίου,	  20:00	  

	  
Νέοι	  Κιθαριστές:	  έως	  23	  ετών	  	  

	  
Προκριματικός	  κύκλος:	  3η	  μέρα_Πέμπτη	  20	  Απριλίου	  

(με	  τη	  λήξη	  του	  ημιτελικού	  κύκλου	  του	  Διαγωνισμού	  Κοντσέρτου	  Κιθάρας)	  
Τελικός	  κύκλος:	  4η	  μέρα_Παρασκευή	  21	  Απριλίου,	  10:00	  

	  
	  Απονομές	  Βραβείων:	  	  

	  
5η	  μέρα_Σάββατο	  22	  Απριλίου,	  20:00,	  

μετά	  τον	  τελικό	  κύκλο	  του	  Διαγωνισμού	  Κοντσέρτου	  Κιθάρας.	  
Βραβευθέντες	  της	  κατηγορίας	  Νέοι	  Κιθαριστές	  θα	  παρουσιάσουν	  έργα	  κατά	  την	  κρίση	  της	  	  

Επιτροπής.	  
	  
	  	  

4.	  Οι	  διαγωνιζόμενοι	  οφείλουν	  να	  δηλώσουν	  την	  παρουσία	  τους	  στη	  Γραμματεία	  του	  
Διαγωνισμού	  τουλάχιστον	  μισή	  ώρα	  πριν	  την	  έναρξή	  του.	  Διαγωνιζόμενος	  που	  δεν	  έχει	  

καταθέσει	  ηλικιακό	  αποδεικτικό	  (διαβατήριο,	  ταυτότητα	  ή	  ανάλογο	  έγγραφο)	  
αποκλείεται	  αυτόματα	  από	  τον	  διαγωνισμό.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



5.	   Έργα	  και	  Βραβεία:	  
(Έπαινοι	  θα	  απονεμηθούν	  κατά	  την	  κρίση	  της	  επιτροπής)	  

	  
Διαγωνισμός	  Κοντσέρτου	  Κιθάρας	  (χωρίς	  ηλικιακό	  όριο)	  

	  
Προκριματικός	  κύκλος:	  

	  
-‐Δύο	  ή	  περισσότερα	  έργα	  ή	  κινήσεις	  έργων	  διαφορετικών	  εποχών	  	  (διαφορετικών	  συνθετών),	  

ένα	  τουλάχιστον	  εκ	  των	  οποίων	  μπαρόκ,	  κλασικής	  ή	  πρώιμης	  ρομαντικής	  (1780-‐1825)	  
περιόδου.	  

Συνολική	  διάρκεια:	  έως	  15	  λεπτά.	  
	  

Ημιτελικός	  κύκλος:	  
	  

-‐Ένα	  από	  τα	  παρακάτω	  κοντσέρτα	  για	  κιθάρα	  και	  ορχήστρα:	  
Joaquin	  Rodrigo:	  Concierto	  de	  Aranjuez	  

Heitor	  Villa-Lobos:	  Concierto	  for	  Guitar	  and	  Small	  Orchestra	  
Mario	  Castelnuovo-Tedesco:	  Concerto	  No.	  1	  in	  D	  major,	  Op.	  99	  
Το	  κονσέρτο	  θα	  εκτελεστεί	  στο	  σύνολό	  του	  με	  συνοδεία	  πιάνου.	  

	  
Τελικός	  κύκλος:	  

	  
-‐Το	  κοντσέρτο	  που	  επέλεξε	  ο	  διαγωνιζόμενος	  στον	  ημιτελικό	  κύκλο.	  

Το	  κοντσέρτο	  θα	  εκτελεστεί	  στο	  σύνολό	  του	  με	  τη	  Συμφωνική	  Ορχήστρα	  Δήμου	  Θεσσαλονίκης.	  
	  

1ο	  Βραβείο	  

1000€	  

Συναυλία	  επ΄αμοιβή	  (500€	  και	  κάλυψη	  εξόδων	  μετακίνησης	  ή/και	  	  διαμονής	  	  έως	  200€).	  
Ο	  νικητής	  θα	  προσκληθεί	  να	  ερμηνεύσει	  ένα	  κοντσέρτο	  για	  κιθάρα	  και	  ορχήστρα	  με	  τη	  

Συμφωνική	  Ορχήστρα	  Δήμου	  Θεσσαλονίκης	  στο	  πλαίσιο	  των	  εμφανίσεών	  της	  το	  α΄εξάμηνο	  του	  
2018.	  

Ευγενική	  χορηγία:	  Συμφωνική	  Ορχήστρα	  Δήμου	  Θεσσαλονίκης	  
Κάλυψη	  αμοιβής	  και	  εξόδων:	  ΔΦΚΒ.	  

	  
Πρόσκληση	  ως	  σολίστ	  για	  την	  εκτέλεση	  ενός	  κοντσέρτου	  για	  κιθάρα	  και	  ορχήστρα	  με	  την	  Εθνική	  

Συμφωνική	  Ορχήστρα	  της	  ΕΡΤ,	  σε	  ζωντανή	  μετάδοση	  από	  το	  Τρίτο	  Πρόγραμμα	  της	  ΕΡΑ.	  
Ευγενική	  χορηγία:	  ΕΡΤ	  -‐	  Ελληνική	  Ραδιοφωνία	  Τηλεόραση.	  

	  
Ένα	  κιτ	  επιλεγμένων	  κιθαριστικών	  αξεσουάρ	  
Ευγενική	  χορηγία:	  "carbonornylon.gr"	  e-‐shop.	  

	  
2ο	  Βραβείο	  

700€	  

Πρόσκληση	  ως	  σολίστ	  για	  την	  εκτέλεση	  ενός	  κοντσέρτου	  για	  κιθάρα	  και	  ορχήστρα	  με	  την	  Εθνική	  
Συμφωνική	  Ορχήστρα	  της	  ΕΡΤ,	  σε	  ζωντανή	  μετάδοση	  από	  το	  Τρίτο	  Πρόγραμμα	  της	  ΕΡΑ.	  

Ευγενική	  χορηγία:	  ΕΡΤ	  -‐	  Ελληνική	  Ραδιοφωνία	  Τηλεόραση.	  
	  

Ένα	  κιτ	  επιλεγμένων	  κιθαριστικών	  αξεσουάρ	  
Ευγενική	  χορηγία:	  "carbonornylon.gr"	  e-‐shop.	  

	  
3ο	  Βραβείο	  

400€	  

Ένα	  κιτ	  επιλεγμένων	  κιθαριστικών	  αξεσουάρ	  
Ευγενική	  χορηγία:	  "carbonornylon.gr"	  e-‐shop.	  



Διαγωνισμός	  Νέων	  Κιθαριστών	  (έως	  23	  ετών)	  
	  

Προκριματικός	  κύκλος:	  
	  

-‐Ελεύθερη	  επιλογή	  έργων	  
Συνολική	  διάρκεια:	  έως	  12	  λεπτά.	  

	  
	  
	  

Τελικός	  κύκλος:	  
	  

-‐Ελεύθερη	  επιλογή	  έργων	  
Συνολική	  διάρκεια:	  έως	  20	  λεπτά.	  

	  
1ο	  Βραβείο	  

400€	  	  
	  

Περιοδεία	  εμφανίσεων:	  

-	  Πρόσκληση	  ως	  σολίστ	  για	  την	  εκτέλεση	  ενός	  κοντσέρτου	  για	  κιθάρα	  και	  ορχήστρα	  με	  την	  
Αθηναϊκή	  Συμφωνική	  Ορχήστρα	  Νέων	  -	  ΑΣΟΝ	  

(με	  κάλυψη	  εξόδων	  διαμονής	  ή/και	  μετακίνησης	  έως	  200	  €).	  
Ευγενική	  χορηγία:	  ΑΣΟΝ.	  
Κάλυψη	  εξόδων:	  ΔΦΚΒ.	  

	  
-	  Διοργάνωση	  ενός	  ρεσιτάλ	  στο	  πλαίσιο	  των	  εκδηλώσεων	  του	  Πνευματικού	  Κέντρου	  Μεγάρου	  

Γκύζη	  2017	  στη	  Σαντορίνη	  με	  κάλυψη	  εξόδων	  μετακίνησης	  και	  διαμονής.	  
Ευγενική	  χορηγία:	  Πνευματικό	  Κέντρο	  Μέγαρο	  Γκύζη.	  

	  
-	  Διοργάνωση	  ενός	  ρεσιτάλ	  στην	  αίθουσα	  συναυλιών	  "Φίλιππος	  Νάκας"	  στην	  Αθήνα	  για	  την	  

καλλιτεχνική	  περίοδο	  2017-18.	  
Ευγενική	  χορηγία:	  Ωδείο	  Φίλιππος	  Νάκας.	  

	  
Μία	  κιθάρα	  Estudio	  (model	  800)	  αξίας	  400€	  

Ευγενική	  χορηγία:	  Μουσικός	  Οίκος	  "Ανδρομηδάς"	  
	  

Ένα	  κιτ	  επιλεγμένων	  κιθαριστικών	  αξεσουάρ.	  
Ευγενική	  χορηγία:	  "carbonornylon.gr"	  e-‐shop.	  

	  
	  

2ο	  Βραβείο	  

300€	  

Ένα	  κιτ	  επιλεγμένων	  κιθαριστικών	  αξεσουάρ.	  
Ευγενική	  χορηγία:	  "carbonornylon.gr"	  e-‐shop.	  

	  
	  

3ο	  Βραβείο	  

200€	  

Ένα	  κιτ	  επιλεγμένων	  κιθαριστικών	  αξεσουάρ.	  
Ευγενική	  χορηγία:	  "carbonornylon.gr"	  e-‐shop.	  

	  
	  
	  
	  



6.	  	  Προθεσμία	  υποβολής	  συμμετοχής:	  28	  Μαρτίου	  2017.	  
	  

7.	  Σε	  περίπτωση	  παραίτησης	  το	  χρηματικό	  ποσό	  συμμετοχής	  δεν	  επιστρέφεται.	  
	  

8.	  Επιτρέπεται	  η	  ταυτόχρονη	  συμμετοχή	  του	  ίδιου	  διαγωνιζόμενου	  και	  στις	  δύο	  
κατηγορίες,	  με	  την	  προϋπόθεση	  ότι	  εκπληρώνει	  το	  ηλικιακό	  κριτήριο	  για	  κάθε	  
κατηγορία	  χωριστά	  και	  έχει	  πληρώσει	  το	  ανάλογο	  ποσό	  συμμετοχής	  για	  κάθε	  

κατηγορία.	  
	  

9.	  Η	  σειρά	  συμμετοχής	  σε	  όλους	  τους	  κύκλους	  θα	  γίνει	  με	  αλφαβητική	  σειρά.	  Οι	  
διαγωνιζόμενοι	  είναι	  ελεύθεροι	  να	  επιλέξουν	  τη	  σειρά	  εκτέλεσης	  των	  έργων.	  

	  
10.	  Όλα	  τα	  έργα	  πρέπει	  να	  εκτελεστούν	  από	  μνήμης.	  	  Έργα	  που	  έχουν	  εκτελεστεί	  σε	  
προηγούμενους	  κύκλους	  δεν	  επιτρέπεται	  να	  επαναληφθούν,	  με	  εξαίρεση	  τον	  τελικό	  

κύκλο	  του	  Διαγωνισμού	  Κοντσέρτου	  Κιθάρας.	  
	  

11.	  Πριν	  την	  παρουσίασή	  του,	  ο	  διαγωνιζόμενος	  πρέπει	  να	  παραδώσει	  στη	  
Γραμματεία	  του	  διαγωνισμού	  έξι	  (6)	  αντίγραφα	  των	  έργων	  που	  έχει	  επιλέξει,	  με	  

εξαίρεση	  τον	  ημιτελικό	  και	  τελικό	  κύκλο	  του	  Διαγωνισμού	  Κοντσέρτου	  Κιθάρας,	  για	  
τους	  οποίους	  δεν	  χρειάζονται	  αντίγραφα.	  

	  
12.	  Το	  Φεστιβάλ	  παρέχει	  συνοδό	  πιάνου,	  για	  μία	  πρόβα	  και	  μία	  παράσταση,	  στους	  
διαγωνιζόμενους	  του	  Διαγωνισμού	  Κοντσέρτου	  Κιθάρας,	  που	  θα	  προκριθούν	  στον	  
ημιτελικό	  κύκλο.	  Οι	  διαγωνιζόμενοι	  είναι	  ελεύθεροι	  να	  επιλέξουν,	  αν	  θέλουν,	  τον	  
δικό	  τους	  συνοδό.	  Σε	  αυτή	  την	  περίπτωση,	  όλες	  οι	  διαδικασίες	  που	  αφορούν	  στη	  

μετακίνηση,	  τη	  διαμονή	  και	  τη	  διατροφή,	  όλα	  τα	  έξοδα	  που	  προκύπτουν	  από	  και	  για	  
τον	  συνοδό,	  καθώς	  και	  η	  ευθύνη	  της	  ακριβούς	  προσέλευσης	  του	  συνοδού	  στον	  

διαγωνισμό,	  βαρύνουν	  αποκλειστικά	  τον	  διαγωνιζόμενο.	  
	  

13.	  Οι	  διαγωνιζόμενοι	  στο	  Διαγωνισμό	  Κοντσέρτου	  Κιθάρας,	  που	  θα	  προκριθούν	  
στον	  τελικό	  κύκλο,	  οφείλουν	  να	  μετακινηθούν	  στη	  Θεσσαλονίκη,	  για	  να	  κάνουν	  

πρόβες	  με	  τη	  Συμφωνική	  Ορχήστρα	  του	  Δήμου	  Θεσσαλονίκης,	  όπως	  θα	  
προγραμματιστεί	  από	  το	  Φεστιβάλ.	  Οι	  διαδικασίες	  και	  τα	  έξοδα	  μεταφοράς	  
βαρύνουν	  αποκλειστικά	  το	  Φεστιβάλ.	  Επίσης,	  οι	  φιναλίστ	  οφείλουν	  να	  

παρακολουθήσουν	  και	  μία	  πρόβα	  ήχου	  με	  την	  ορχήστρα,	  πριν	  τον	  τελικό	  κύκλο	  
στους	  χώρους	  του	  Φεστιβάλ,	  όπως	  θα	  προγραμματιστεί	  από	  το	  Φεστιβάλ.	  Οι	  
φιναλίστ	  ενδέχεται	  να	  μην	  παρακολουθήσουν	  πλήρως	  το	  πρόγραμμά	  τους	  στο	  

Φεστιβάλ,	  κατά	  το	  μέτρο	  που	  θα	  πρέπει	  να	  κάνουν	  αυτές	  τις	  πρόβες.	  
	  

14.	  Τα	  έξοδα	  μετακίνησης	  και	  διαμονής	  βαρύνουν	  αποκλειστικά	  τον	  διαγωνιζόμενο.	  
	  

15.	  Όλοι	  οι	  κύκλοι	  όλων	  των	  διαγωνισμών	  είναι	  δημόσιοι	  και	  ανοιχτοί	  στο	  κοινό.	  
	  

16.	  Η	  Επιτροπή	  θα	  αποτελείται	  από	  καθηγητές,	  σολίστ	  και	  προσωπικότητες	  του	  
μουσικού	  κόσμου.	  

	  
17.	  Κανένα	  μέλος	  της	  Επιτροπής	  δεν	  επιτρέπεται	  να	  βαθμολογήσει	  μαθητή	  του.	  

	  
18.	  Οι	  Επίτροποι	  μπορούν	  να	  διακόψουν	  τον	  διαγωνιζόμενο	  σε	  οποιοδήποτε	  σημείο	  

της	  εκτέλεσης.	  
	  

19.	  Η	  Επιτροπή	  μπορεί	  να	  μην	  απονείμει	  ή	  να	  μοιράσει	  κάποια	  βραβεία.	  	  
	  



20.	  Η	  απόφαση	  της	  Επιτροπής	  είναι	  τελεσίδικη	  και	  αμετάκλητη.	  Η	  Επιτροπή	  έχει	  
την	  αποκλειστική	  δικαιοδοσία	  να	  επιλύει	  όποιο	  ζήτημα	  προκύψει	  σε	  σχέση	  με	  τον	  

διαγωνισμό.	  	  
	  

21.	  	  Τα	  αποτελέσματα	  των	  τελικών	  κύκλων	  θα	  ανακοινωθούν	  στην	  Τελετή	  
Απονομής	  Βραβείων.	  Οι	  βραβευθέντες	  οφείλουν	  να	  παραβρίσκονται	  στις	  Απονομές	  

και	  να	  παραλάβουν	  τα	  Βραβεία	  τους	  προσωπικά.	  Σε	  αντίθετη	  περίπτωση,	  οι	  
Έπαινοι,	  τα	  Βραβεία	  και	  τα	  ΄Επαθλα	  που	  αυτά	  συνεπάγονται,	  ακυρώνονται.	  Τα	  
Διπλώματα	  συμμετοχής	  παραλαμβάνονται	  μόνο	  κατά	  τη	  διάρκεια	  του	  Φεστιβάλ.	  

Κανένα	  Δίπλωμα	  δεν	  αποστέλλεται.	  
	  

22.	  	  Κάθε	  αθλοθέτηση	  που	  προβλέπει	  συναυλία	  επ'	  αμοιβή,	  προϋποθέτει	  τη	  πλήρη	  
εκπλήρωση	  των	  δεσμεύσεων	  του	  διαγωνιζόμενου,	  που	  απορρέουν	  από	  αυτή	  την	  
αθλοθέτηση.	  Σε	  περίπτωση	  μη	  εκπλήρωσης	  των	  όρων	  της	  αθλοθέτησης,	  τόσο	  η	  
συναυλία,	  όσο	  και	  η	  αμοιβή	  ακυρώνονται.	  Η	  κάλυψη	  εξόδων	  διαμονής	  ή/και	  
μετακίνησης	  προϋποθέτει	  την	  υποβολή	  επίσημων	  παραστατικών	  στοιχείων.	  

	  
23.	  	  Οι	  διαγωνιζόμενοι	  παραιτούνται	  από	  κάθε	  δικαίωμα,	  που	  απορρέει	  από	  την	  	  

οπτικοακουστική	  καταγραφή	  και	  δημόσια	  αναμετάδοση,	  με	  οποιοδήποτε	  μέσο,	  των	  
εμφανίσεών	  τους.	  Το	  Φεστιβάλ	  έχει	  το	  αποκλειστικό	  δικαίωμα	  δημιουργίας	  ή/και	  
χρήσης	  αυτού	  του	  υλικού,	  με	  σκοπό	  την	  προβολή,	  διαφήμιση,	  ανάπτυξη	  και,	  με	  κάθε	  

νόμιμο	  τρόπο,	  προώθηση	  των	  δραστηριοτήτων	  του.	  

24.	  Οι	  διαγωνιζόμενοι	  απαλλάσσουν	  την	  Επιτροπή,	  τον	  καλλιτεχνικό	  Διευθυντή	  και	  
την	  ΚΕΠΑ	  του	  Δήμου	  Βέροιας	  από	  κάθε	  ζημία,	  απαίτηση,	  διεκδίκηση	  και/ή	  απώλεια	  
κάθε	  είδους	  και	  φύσης,	  που	  μπορεί	  να	  προκύπτει	  από	  τις	  πρόβες	  και	  τις	  εκτελέσεις	  
των	  υποψηφίων,	  καθώς	  και	  από	  το	  οπτικοακουστικό	  υλικό	  που	  τυχόν	  προκύψει	  

από	  αυτές.	  

25.	  Ζητήματα	  σχετικά	  με	  όλους	  τους	  διαγωνισμούς,	  που	  δεν	  ρυθμίζονται	  ρητά	  στο	  
παρόν,	  εμπίπτουν	  στην	  αποκλειστική,	  τελεσίδικη	  και	  αμετάκλητη	  δικαιοδοσία	  του	  

Φεστιβάλ.	  

26.	  Μόνο	  η	  ελληνική	  εκδοχή	  των	  όρων	  είναι	  δεσμευτική.	  

27.	  Συμμετοχή	  στο	  12ο	  Διεθνές	  Φεστιβάλ	  Κιθάρας	  Βέροιας	  συνεπάγεται	  την	  πλήρη	  
αποδοχή	  των	  όρων	  του.	  

	  

	  


