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        Αρ. πρωτ. Δ.Υ.                               Σέρρες 6 Μαρτίου 2015 

 

ΘΕΜΑ: 11Η   ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΥ 
 

 Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών, επιθυμώντας να δημιουργήσει θεσμικά γεγονότα πανελλήνιας αντα-

πόκρισης και διεθνούς ακτινοβολίας, διοργάνωσε από το 2004 μέχρι σήμερα 10 Πανεπιστημιάδες 

Θεάτρου, που στην ουσία αποτελούν γιορτές συνεύρεσης, προβολής και ανάδειξης του εγχώριου μα 

και του ευρωπαϊκού φοιτητικού θεάτρου. 

 Είναι γεγονός ότι τόσο οι αλλεπάλληλες διαφοροποιήσεις των κοινωνικών αστικών δομών, όσο 

και η παγκόσμια κρίση που αντιμετωπίζει εκτός των άλλων και ο χώρος των Τεχνών, οδηγούν το 

παγκόσμιο Θέατρο και τους ανθρώπους του σε αναζητήσεις σύγχρονων μορφών έκφρασης, έχοντας 

κατά νου να απαντήσουν με τον δικό τους τρόπο στα επίκαιρα και σημαντικά προβλήματα που αντι-

μετωπίζει στο σύνολό της η ανθρωπότητα, προκρίνοντας την αναβάθμιση και διάδοση της θεατρικής 

τέχνης σαν μέσο ατομικής & συλλογικής έκφρασης των νέων κυρίως ανθρώπων. 

 Στις θεατρικές αυτές συναντήσεις των φοιτητικών θιάσων, που διοργανώθηκαν στις Σέρρες με 

την συνεργασία της εθνικής επιτροπής της UNESCO και του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, συμμε-

τείχαν μέχρι σήμερα μαζί με τις ελληνικές πανεπιστημιακές συμμετοχές και αντιπροσωπευτικές πα-

ραστάσεις από ευρωπαϊκούς φοιτητικούς θιάσους Πανεπιστημίων του Βελγίου, της Ισπανίας, της 

Ρουμανίας, της Γαλλίας, της Τσεχίας, της Κύπρου, της Βουλγαρίας, της Σερβίας και της Γερμανίας, 

ενώ στο συνολικό τους πρόγραμμα περιλαμβάνονταν εκτός των παραστάσεων, εισηγήσεις από διεθνείς 

προσωπικότητες του Θεάτρου, ειδική αναφορά στις θεατρικές τεχνικές ειδικότητες και εκθέσεις 

θεατρικής φωτογραφίας και αφίσας. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία του Θεάτρου των Σερρών 

αποτελεί πλέον για την πόλη και την Περιφέρεια ένα κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός πανελλήνιας και 

διεθνούς εμβέλειας, που χρηματοδοτείται μέσω του ΕΣΠΑ από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. 

 Με την βεβαιότητα ότι η Διεθνής Πανεπιστημιάδα Θεάτρου -η ετήσια φοιτητική αυτή 

θεατρική συνάντηση- συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση και διάδοση της θεατρικής τέχνης σαν 

μέσο ατομικής & συλλογικής έκφρασης και επικοινωνίας των νέων ανθρώπων στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό, προετοιμάζουμε την 11η Διεθνή Πανεπιστημιάδα Θεάτρου που θα γίνει στην πόλη των 

Σερρών από 15 Μαΐου έως 31 Μαΐου 2015  με ελληνικές και διεθνείς συμμετοχές και με ομιλητές  

σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες του θεάτρου και των τεχνών, οι οποίοι συμμετέχουν στην 

διοργάνωση με την υποστήριξη του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου.  
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 Αξιότιμοι Κύριοι, 

 Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών, μέσω του ΕΣΠΑ, αναλαμβάνει την μετακίνηση των θιάσων από το 

εσωτερικό με χερσαία μεταφορικά μέσα προς Σέρρες μετά επιστροφής και την φιλοξενία, ήτοι τα 

έξοδα διαμονής και τα έξοδα σίτισης τριών (3) ημερών. 

Απαραίτητος και απαραβίαστος όρος για την συμμετοχή της κάθε ομάδας είναι ο αριθμός των μελών 

της να μην  υπερβαίνει συνολικά τα  12 άτομα. 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν στα email: dipetheserron@gmail.com,  

dipethes@otenet.gr την αίτηση συμμετοχής τους, στοιχεία της παράστασης, συντελεστές, 

φωτογραφίες προβών, λίγα λόγια για το έργο και τον συγγραφέα, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 31 

Μαρτίου 2015. Επειδή ο αριθμός των ομάδων που θα μπορούν να συμμετέχουν είναι συγκεκριμένος 

και περιορισμένος θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία αποστολής της 

αίτησης συμμετοχής της κάθε ομάδας και του αριθμού των μελών της.  

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Δαμιανίδου Ευαγγελία στα 

τηλέφωνα του Θεάτρου 2321054268 & 2321054585. 

 Γνωρίζοντας λοιπόν το αμείωτο ενδιαφέρον της ελληνικής και της ευρωπαϊκής 

πανεπιστημιακής κοινότητας για το θέατρο και τον πολιτισμό και με την πεποίθηση ότι τέτοιου είδους 

και εμβέλειας διοργανώσεις, όπως είναι οι Διεθνείς Πανεπιστημιάδες Θεάτρου, μπορούν να 

συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη των αναγκαίων διακρατικών σχέσεων στην σημερινή δύσκολη 

οικονομική συγκυρία παρέχοντας το αναγκαίο βήμα δημιουργίας και έκφρασης στους νέους 

ανθρώπους για τις πολύ σημαντικές παραστάσεις τους, περιμένουμε την θετική σας -όπως κάθε χρόνο- 

ανταπόκριση. 

 Η συμμετοχή σας θα ήταν χαρά μας και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιμένουμε τις καινούριες 

παραστάσεις που δημιουργήσατε με τα κείμενα που σας συγκίνησαν, τα οποία με το κέφι και την 

ερμηνευτική έρευνά σας, έγιναν πράξεις θεάτρου. 

 
 

Με φιλικούς χαιρετισμούς. 
 
 
 

                        Ο ΚΑΛ/ΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
              ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΣΕΡΡΩΝ             ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΣΕΡΡΩΝ 
 
         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΜΕΝΤΗΣ       ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
                 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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