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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Flash Dance 

Συνεργασία της Στέγης Σύγχρονου Χορού Λεμεσού 
με το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ 

στα πλαίσια του 
theYard.Residency.17 

 
*english text follows 

 
 
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ 
Flash Dance  - μίνι μαραθώνιος 
 
Το Flash Dance είναι μια νέα πλατφόρμα που προσκαλεί καλλιτέχνες των 
παραστατικών τεχνών (με βασικό εργαλείο την κίνηση) να μοιραστούν και να 
δοκιμάσουν ιδέες, ακόμα και ακατέργαστες μπροστά σε κοινό. Στο πλαίσιο αυτό 
έχει σημασία η χρονική διάρκεια της παρουσίασης, που δεν πρέπει να ξεπερνά τα 
10’, όπως και η διάθεση των δημιουργών για διάλογο, αφού με την ολοκλήρωση 
των παρουσιάσεων θα πραγματοποιηθεί συζήτηση (ανατροφοδότηση) με ομάδα 
καλλιτεχνών από διαφορετικά πεδία, που θα προσκληθούν για να 
παρακολουθήσουν όλο τον μίνι-μαραθώνιο. Η διαδικασία θα είναι ανοικτή και στο 
κοινό. 
 
Tο Flash Dance διοργανώνεται από την Στέγη Σύγχρoνου Χορού Λεμεσού σε 
συνεργασία με το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ στα πλαίσια του 
theYard.Residency.17. 
  
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
  
– Όσοι ενδιαφερόμενοι πληρούν τα κριτήρια του Flash Dance θα συμμετέχουν στον 
μίνι-μαραθώνιο, δηλαδή δεν θα γίνει επιλογή για συμμετοχή. 
– Δεν υπάρχει χρηματική αμοιβή για τους συμμετέχοντες. 
– H είσοδος για το κοινό στο Flash Dance θα είναι δωρεάν. 
– Το Flash Dance θα πραγματοποιηθεί στο Παλιό Ξυδάδικο στις 10 Ιουνίου 2017. 
– Η κάθε παρουσίαση δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10’ 
– Οι συμμετέχοντες θα έχουν στη διάθεση τους βασικό τεχνικό εξοπλισμό (γενικός 
φωτισμός/ σύστημα ήχου/ δάπεδο χορού). 
– Σε όλους τους συμμετέχοντες θα παραχωρηθεί οπτικογραφημένο υλικό. 
– To Ανοικτό Κάλεσμα αφορά νέους ή πιο έμπειρους επαγγελματίες των 
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παραστατικών τεχνών. 
– Προθεσμία υποβολής της αίτησης ενδιαφέροντος: 19/5/2017 
– H δήλωση ενδιαφέροντος είναι επιλέξιμη μόνο όταν σταλεί ηλεκτρονικά 
ως επισυναπτόμενο αρχείο στο: info@dancehouselemesos.com 
– Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο25-340618 για περισσότερες 
πληροφορίες 
  
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Να συμπληρωθούν να πιο κάτω πεδία: 
Όνομα δημιουργού ή καλλιτεχνικής ομάδας: 
Βιογραφικό σημείωμα δημιουργού/καλλιτεχνικής ομάδας: 
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: 
Αριθμός τηλεφώνου: 
Τίτλος της παρουσίασης: 
Είδος: 
Διάρκεια: 
Σύντομη περιγραφή της παρουσίασης/ιδέας (max 150 λέξεις): 
Διαδικτυακός σύνδεσμος με προηγούμενη δουλειά/Ιστοσελίδα αν υπάρχει: 
 

********** 
 

PRESS RELEASE 
Flash Dance 

Collaboration of Dance House Lemesos 
with the Centre of Performing Arts MITOS 

in the frame of theYard.Residency.17 
 
 
 
OPEN CALL 
Flash Dance  – mini marathon 
 
Flash Dance is a new platform that invites artists from the field of performing arts 
(with movement as the basic tool) to share their ideas -that can also be in process- to 
an audience. In this context the duration of the presentation has to be up to 10’ and 
the participating artists will be involved in a dialogue and a feedback session with a 
group of artists from different mediums that will be invited to watch the mini-
marathon. The process will be open also to the audience. 
 
Flash Dance is organized by Dance House Lemesos in collaboration with the Center 
of Performing Arts MITOS as part of theYard.Residency.17. 
  
GENERAL INFO AND CRITERIA 
 – The artist that fulfill the criteria will participate at Flash Dance. There is no 
selection process 
– The participants will not receive any fee for their presentation 
– Free entrance for the public to attend Flash Dance 
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– Flash Dance will on the 10th of June 2017 at Old Vinegar 
– The presented idea should not be longer than 10 minutes 
– Minimal technical support (basic lighting options/sound system/linoleum floor) 
– The participants will receive a video recording of their work 
– The open call is for upcoming or mature artists 
– Application deadline 19/05/2017 
– The application form should be sent as attachmemt 
at info@dancehouselemesos.com to be eligible. 
– For more information please call at 25-340618. 
  
APPLICATION FORM 
Please fill out the following information: 
Name of the artist or company name: 
Biographical note of the artist of the company: 
Name of the communication person: 
E-mail address: 
Telephone number: 
Τιtle of the idea: 
Style: 
Duration: 
Short description of the idea (no more that 150 words): 
Please include links of your previous works/Website (if applicable): 
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