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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΣ

Αγαπητοί φίλοι της χορωδιακής μουσικής,

Οι 130 χορωδίες που συμμετείχαν έως τώρα στους τρεις Διεθνείς Διαγωνισμούς και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας, είναι η 
απόδειξη της έλξης που ασκεί η όμορφη πόλη της Καλαμάτας σε χορωδούς από όλο τον κόσμο .

Θα ήθελα να προσκαλέσω τη χορωδία σας στην Καλαμάτα, για να βιώσετε κι εσείς  την εμπειρία του τραγουδιού στη “Γη των 
Θεών”.

Ο συγκεκριμένος διεθνής διαγωνισμός προσφέρει κατηγορίες που καλύπτουν όλους τους τύπους και τα επίπεδα χορωδιών με 
διαφορετικούς βαθμούς δυσκολίας. Επίσης, παρέχει την ευκαιρία μιας ευχάριστης συνεύρεσης με διαφορετικές εθνικότητες, σε 
μία από τις πιο  εντυπωσιακές πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. 

Το ιστορικό κέντρο, τα στενά δρομάκια, η Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων του 12ου αιώνα, είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία της 
πόλης τα οποία “παντρεύονται” με την θάλασσα, τα βουνά, τα αμπέλια και τους ελαιώνες. 

Η Καλαμάτα συνεχώς αποδεικνύει περίτρανα ότι μπορεί να είναι ταυτόχρονα ζωντανή, γαλήνια και ειδυλλιακή. 

Καλώς Ήλθατε στην Καλαμάτα ! 

Günter Titsch 
Πρόεδρος INTERKULTUR
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ΔΙΌΡΓΑΝΩΤΉΣ

Διοργανωτής 
INTERKULTUR

Σε συνεργασία 
με το Δήμο Καλαμάτας

και τη Στήριξη 
του Διεθνούς Ιδρύματος “Μίκης Θεοδωράκης” 
της Εφορίας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Πρόεδρος της INTERKULTUR 
Günter Titsch (Γερμανία)

Καλλιτεχνικοί Διευθυντές 2021 
Στάθης Γυφτάκης (Ελλάδα) 
Assoc. Prof. RomRomāns Vanags (Λετονία)

Καλλιτεχνική Επιτροπή της INTERKULTUR 
Prof. Dr. Ralf Eisenbeiß (Γερμανία)  
Johan Rooze (Ολλανδία) 
Fred Sjöberg (Σουηδία) 

Διαχείριση έργου 
Παντελής Δρούγας, Οργανωτικός Υπεύθυνος Καλαμάτας 
Ella Schmiede, Οργανωτική Συντονίστρια INTERKULTUR 
Zsuzsanna Lahmeyer Συντονίστρια Τουρισμού INTERKULTUR

Εκτελεστική Επιτροπή της INTERKULTUR 
Günter Titsch (Γερμανία) 
Qin Wang (Κίνα) 
Stefan Bohländer (Γερμανία) 
Dr. Christoph Wirtz (Γερμανία), Γενικός Γραμματέας
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ΔΥΝΑΤΌΤΉΤΑ ΣΥΜΜΕΤΌΧΉΣ

Οι εκδηλώσεις της INTERKULTUR 
προσφέρουν τη δυνατότητα να 
προσαρμόσετε την εμπειρία 
συμμετοχής σας συνδυάζοντας 
διαγωνιστικές και μη διαγωνιστικές 
κατηγορίες. Οι χορωδίες μπορούν να
επιλέξουν ανάμεσα στα εξής:

1. Μη Διαγωνιστική Συμμετσχή 2. Διαγωνιστική Συμμετοχή

Διαγωνιστικές Κατηγορίες* X

Μη Διαγωνιστική Συμμετοχή στο 
φεστιβάλ** (Μόνο Συναυλιακές Εμφανίσεις) X

Αξιολόγηση Ερμηνείας* X X

Ατομική Συμβουλευτική* X X

* συμπεριλαμβάνεται η Ερμηνεία στη Συναυλία Φιλίας / ** συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον δύο συναυλιακές εμφανίσεις

*Οι χορωδίες που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Συναυλία έναρξης παρακαλούνται να παρευρίσκονται το αργότερο έως τις 14:00 στην Καλαμάτα

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΉΛΩΣΕΩΝ 
*ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ*

Πέμπτη
7 Οκτωβρίου 2021

Παρασκευή
8 Οκτωβρίου 2021

Σάββατο
9 Οκτωβρίου 2021

Κυριακή
10 Οκτωβρίου 2021

Δευτέρα
11 Οκτωβρίου 2021

Άφιξη/Αναχώρηση Άφιξη* Αναχώρηση

Πρόβες Πρόβες επί σκηνής και γενικές πρόβες

Μη-Διαγωνιστική
αξιολόγηση Αξιολόγηση ερμηνείας και Ατομική Συμβουλευτική

Συναυλίες Συναυλίες Φιλίας στην Καλαμάτα και γύρω περιοχές

Διαγωνισμοί Ολοήμεροι Διαγωνισμοί Πρωϊνοί
Διαγωνισμοί

Επίσημες
Εκδηλώσεις

Πρόβα για τη
συναυλία έναρξης

Βράδυ:
Συναυλία Έναρξης

Βράδυ: 
Εορταστική Συναυλία

Βράδυ: 
Πάρτυ Χορωδιών

μεσημέρι: 
Παρέλαση Μεγάλου 
Βραβείου Χορωδιών

Βράδυ: 
Τελετή Απονομής 

Βραβείων

Τουρισμός Εκδρομές και περιήγηση σε αξιοθέατα (εξαρτάται από το πρόγραμμα κάθε χορωδίας ξεχωριστά)
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1. ΜΉ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΌΧΕΣ

ΤΡΑΓΌΥΔΩΝΤΑΣ ΣΤΉ ΓΉ ΤΩΝ ΘΕΩΝ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΝΑΡΞΉΣ ΤΌΥ 4ου ΔΙΕΘΝΉ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΚΑΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΌΡΩΔΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Οι άνθρωποι πάντα πίστευαν ότι το πνεύμα,  η δύναμη της φύσης και των θεών μπορούν να  επηρεάσουν τις παγκόσμιες σχέσεις και τη μοίρα του κάθε ανθρώπου 
ξεχωριστά. Ήρθε η ώρα να ζήσετε μία “θεϊκή” βραδιά στην Καλαμάτα: Τραγουδώντας στη Γη των Θεών .

Στο ιστορικό αμφιθέατρο της Αρχαίας Μεσσήνης - η οποία υπήρξε κάποτε η πρωτεύουσα της περιοχής- χορωδίες από όλο τον κόσμο θα μας μεταφέρουν ελπίδες, 
προσευχές και τραγούδια συμφιλίωσης εξυμνώντας τις ανώτερες δυνάμεις, τη φύση και όλα της τα στοιχεία: Από τη φωτιά στο νερό και από τον αέρα στη γη.  

Αυτή είναι μια βραδιά που έχει κάνεις την ευκαιρία, να ακούσει τα τραγούδια για τους θεούς και να νιώσει τα πνεύματα όλων των εποχών και λαών!

!

Ancient Messene, Theater, Early 3rd cent. B.C.
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ΑΞΙΌΛΌΓΉΣΉ ΕΡΜΉΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΌΜΕ ΝΕΣ ΧΌΡΩΔΙΕΣΑΞΙΌΛΌΓΉΣΉ ΕΡΜΉΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΌΡΩΔΙΕΣ ΕΚΤΌΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΌΥ

• Τρία κομμάτια βάσει επιλογής της χορωδίας 
• Η ερμηνεία των τραγουδιών γίνεται μπροστά σε μία επιτροπή διεθνώς   
 πιστοποιημένων κριτών, οι οποίοι δίνουν άμεσα τη συμβουλή τους για βελτίωση  
 σε καλλιτεχνικό και παιδαγωγικό επίπεδο.
• Θα δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής, καθώς επίσης βαθμοί αξιολόγησης  
 και κατόπιν αιτήσεως, συστατικές επιστολές για μελλοντικούς διαγωνισμούς της  
 INTERKULTUR

Αριθμός Χορωδών: απεριόριστος
Διάρκεια παρουσίασης: μέγιστος χρόνος 15 λεπτά
Συνοδεία: χωρίς περιορισμούς
Συνολικός χρόνος: 45 λεπτά

• Παρουσίαση του διαγωνιστικού προγράμματος μία ημέρα πριν τους   
 διαγωνισμούς
• Η άφιξη πρέπει να προγραμματιστεί για τις 6 Οκτώβρη, 2021
• Η ερμηνεία των τραγουδιών γίνεται μπροστά σε μία επιτροπή διεθνώς   
 πιστοποιημένων κριτών, οι οποίοι δίνουν άμεσα τη συμβουλή τους για βελτίωση  
 σε καλλιτεχνικό και παιδαγωγικό επίπεδο. 
• Η αξιολόγηση δεν περιλαμβάνει προκαταρκτικές αποφάσεις σχετικά με το  
 τελικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Αριθμός Χορωδών: απεριόριστος

Αριθμός Χορωδών: σύμφωνα με τους κανόνες της κατηγορίας
Διάρκεια παρουσίασης: σύμφωνα με τους κανόνες της κατηγορίας
Συνοδεία: σύμφωνα με τους κανόνες της κατηγορίας
Συνολικός χρόνος: 45 λεπτά

1. ΜΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
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1. ΜΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΦΙΛΙΑΣΑΤΌΜΙΚΉ ΣΥΜΒΌΥΛΕΥΤΙΚΉ

• ένα κομμάτι επιλογής της χορωδίας
• ένας ειδικός χορωδιών συνεισφέρει με καλλιτεχνικές προτάσεις και  
 ερμηνευτική καθοδήγηση 
• για μια πιο αποτελεσματική πρόβα οι χορωδίες θα πρέπει να έχουν ετοιμάσει το  
 μουσικό κομμάτι προκαταβολικά

Αριθμός Χορωδών: απεριόριστος
Διάρκεια παρουσίασης: 45 λεπτά
Συνοδεία: απεριόριστος

Οι Χορωδίες που συμμετέχουν έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν για να 
ερμηνεύσουν, μαζί με άλλες διεθνείς χορωδίες, 15 λεπτά δικής τους μουσικής που 
πρέπει να  προεγκριθεί  από την καλλιτεχνική διεύθυνση της INTERKULTUR. 
Οι συναυλίες αυτές διεξάγονται σε διαφορές τοποθεσίες μέσα στην πόλη, όπως: 
εκκλησιές, πλατείες, πάρκα, μουσεία κ.α. Η εκτέλεση γίνεται κατά προτίμηση  a 
capella ή με δικά σας όργανα. (Πιάνο ή ηλεκτρονικό πιάνο μπορεί να διατεθεί 
κατόπιν αιτήσεως.)

Παρακαλούμε να ληφθεί υπόψιν ότι οι Συναυλίες Φιλίας ενδέχεται να 
διοργανωθούν σε εξωτερικούς χώρους. Σε περίπτωση που ο καιρός δεν το 
επιτρέπει, κάποιες συναυλίες μπορεί να ακυρωθούν εξαιτίας του καιρού, Οι 
διοργανωτές θα προσπαθήσουν να προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις, αλλά οι 
χορωδίες δεν έχουν κάποια νομική αξίωση σε ότι αφορά αυτό. 
Οι χορωδίες δύναται να συμμετέχουν ΜΟΝΟ σε Συναυλίες Φιλίας (Συμμετοχή εκτός 
Συναγωνισμού.) 



8 Καλαμάτα 2021

2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ ΣΥΜΜΕΤΌΧΉ

ΚΑΤΉΓΌΡΙΑ Β – ΒΑΘΜΌΣ ΔΥΣΚΌΛΙΑΣ ΙΙΚΑΤΉΓΌΡΙΑ Α – ΒΑΘΜΌΣ ΔΥΣΚΌΛΙΑΣ Ι

A1 – ΜΕΙΚΤΕΣ ΧΌΡΩΔΙΕΣ 
A2 – ΧΌΡΩΔΙΕΣ ΙΔΙΩΝ ΦΩΝΩΝ

Πρέπει να εκτελεστούν (4) τέσσερα κομμάτια:
1) Ένα κομμάτι Έλληνα συνθέτη
2) Ένα κομμάτι από συνθέτη της χώρας, της γλωσσικής ζώνης ή του πολιτιστικού  
 περιβάλλοντος από όπου προέρχεται η συμμετέχουσα χορωδία
3) Ένα κομμάτι συνθέτη γεννημένου μετά το 1950
4) Ένα κομμάτι επιλογής της χορωδίας 

Ανάλογα με τον αριθμό των εγγραφών σε αυτή την κατηγορία, η καλλιτεχνική επιτροπή έχει το δικαίωμα 
να διαχωρίσει την κατηγορία Α2 σε αντρικές και γυναικείες φωνές. 

Αριθμός Χορωδών: απεριόριστος
Διάρκεια παρουσίασης: Τουλάχιστον 12 λεπτά και  

όχι περισσότερο απο 20 λεπτά.
Συνοδεία: Το ανώτερο 1 με πρωτότυπη συνοδεία
Για τα κομμάτια 1 εως 3 επιτρέπονται μόνο αυθεντικές συνθέσεις.

B1 – ΜΕΙΚΤΕΣ ΧΌΡΩΔΙΕΣ 
B2 – ΧΌΡΩΔΙΕΣ ΙΔΙΩΝ ΦΩΝΩΝ

Πρέπει να εκτελεστούν  3 (τρία) διαφορετικά κομμάτια διαφορετικού χαρακτήρα 
και κατά προτίμηση από διαφορετικές μουσικές περιόδους. 

Ανάλογα με τον αριθμό των εγγραφών σε αυτή την κατηγορία, η καλλιτεχνική επιτροπή έχει το δικαίωμα 
να διαχωρίσει την κατηγορία Β2 σε αντρικές και γυναικείες φωνές.

Αριθμός Χορωδών: απεριόριστος
Διάρκεια παρουσίασης: Τουλάχιστον 8 λεπτά και  

όχι περισσότερο απο 15 λεπτά.
Συνοδεία: Τουλάχιστον ένα κομμάτι πρέπει να εκτελεστεί a 

capella
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2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΚΑΤΉΓΌΡΙΑ S – ΘΡΉΣΚΕΥΤΙΚΉ ΜΌΥΣΙΚΉ A C APPELLAΚΑΤΉΓΌΡΙΑ G – ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΧΌΡΩΔΙΕΣ

G1 – ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΌΡΩΔΙΕΣ  
G2 – ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΧΌΡΩΔΙΕΣ ΙΔΙΩΝ ΦΩΝΩΝ 
G3 – ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΧΌΡΩΔΙΕΣ ΜΕΙΚΤΩΝ ΦΩΝΩΝ

Στην κατηγορία G 1 πρέπει να εκτελεστούν:
1)  Ένα κομμάτι από συνθέτη που δεν προέρχεται από την ίδια χώρα, γλωσσική  
 ζώνη ή πολιτιστικό περιβάλλον ίδιο με αυτό της συμμετέχουσας χορωδίας
2) και 3) δύο κομμάτια επιλογής της χορωδίας

Στην κατηγορία G 2 και G 3 πρέπει να ερμηνευτούν τέσσερα (4) κομμάτια:
1) Ένα κομμάτι από συνθέτη που δεν προέρχεται από την ίδια χώρα, γλωσσική  
 ζώνη ή πολιτιστικό περιβάλλον ίδιο με αυτό της συμμετέχουσας χορωδίας
2) ένα κομμάτι από συνθέτη γεννημένο μετά το 1950
3) και 4) δύο κομμάτια επιλογής της χορωδίας 

Αριθμός Χορωδών: απεριόριστος
Διάρκεια παρουσίασης: Τουλάχιστ ον 8 λεπτά και  

όχι περισσότερο από 15 λεπτά.
Συνοδεία: Στην κατηγορία G 1 τουλάχιστον ένα κομμάτι και στις 

κατηγορίες G 2/ G 3 τουλάχιστον 2 κομμάτια πρέπει να 
εκτελεστούν a capella

Πρέπει να εκτελεστούν τρία (3) κομμάτια Θρησκευτικής μουσικής κατ’ επιλογήν 
της χορωδίας.
Μόνο ένα Spiritual κομμάτι μπορεί να εκτελεστεί σε αυτή την κατηγορία

Αριθμός Χορωδών: απεριόριστος
Διάρκεια παρουσίασης: Τουλάχιστον 8 λεπτά και 

όχι περισσότερο από 15 λεπτά.
Συνοδεία και κρούστα: Δεν επιτρέπονται
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2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΚΑΤΉΓΌΡΙΑ F – ΠΑΡΑΔΌΣΉ

Τα σύνολα εκτελούν ένα παραδοσιακό πρόγραμμα που αντιπροσωπεύει τη χώρα 
της χορωδίας. Σε αυτές τις εκτελέσεις δύναται να ενσωματωθούν χορογραφικά 
ή σκηνικά στοιχεία αλλά η εστίαση πρέπει να είναι ξεκάθαρα στο τραγούδι. 
Συνιστάται η ενδυμασία με παραδοσιακές στολές. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει παρτιτούρα θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη μία 
σύντομη περιγραφή για την κριτική επιτροπή (Στα αγγλικά). 

Αριθμός Χορωδών: απεριόριστος
Διάρκεια παρουσίασης: Τουλάχιστον 8 λεπτά και όχι περισσότερο από 15 λεπτά.
Συνοδεία: Επιτρέπεται συνοδεία πιάνου και άλλων παραδοσιακών 

οργάνων για όλα τα κομμάτια. Δεν επιτρέπεται κανενός 
είδους μικρόφωνο ή playback
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ΕΙΔΙΚΌ ΒΡΑΒΕΙΌ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2021

Το ειδικό Βραβείο Καλαμάτας 2021 θα απονεμηθεί στην χορωδία που έχει 
καταφέρει την υψηλότερη βαθμολογία για την ερμηνεία ενός κομματιού από 
Έλληνα συνθέτη. 

Οι χορωδίες που επιλέγουν να ερμηνεύσουν ένα μουσικό κομμάτι Έλληνα συνθέτη, 
ασχέτως με την κατηγορία στην οποία συμμετέχουν, θα συμπεριληφθούν στο 
διαγωνισμό για το Ειδικό Βραβείο Καλαμάτα 2021.

Το ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2021 συνοδεύεται από χρηματικό  έπαθλο 1000 
ευρώ.

Πληροφορίες για Ελληνικές συνθέσεις, για διαφορετικές ομάδες φωνών,  θα ανακοινωθούν στην 
ιστοσελίδα https://www.interkultur.com/kalamata2021

2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΣ ΜΕΓΑΛΌΥ ΒΡΑΒΕΙΌΥ ΧΌΡΩΔΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Οι Νικητές της κάθε κατηγορίας μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό για το 
Μεγάλο Βραβείο Χορωδιών 2021. Η κριτική επιτροπή έχει το δικαίωμα να απονείμει 
βραβεία και σε άλλες χορωδίες για τη συμμετοχή τους. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δύο κομμάτια a capella ελεύθερης επιλογής τα οποία δεν έχουν 
εκτελεστεί από την χορωδία κατά τη διάρκεια ολόκληρου του διαγωνισμού. Τα δύο αυτά 
κομμάτια πρέπει να εγκριθούν από την καλλιτεχνική επιτροπή.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: Η μέγιστη διάρκεια πραγματικού χρόνου 
τραγουδιού είναι 8 λεπτά.

Ο νικητής του διαγωνισμού θα παραλάβει το ΒΡΑΒΕΙΟ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2021 με 
έπαθλο το ποσό των 1.500 ευρώ. 
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2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

2.1 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΌΙ ΚΑΝΌΝΙΣΜΌΙ

A B G S F
A1-A2 B1-B2 G1 G2 G3

Όριο Ηλικίας 18 και άνω
max
16

SSAA – max 19
TTBB – max 25

max
25

–

Ελάχιστος αριθμός 
χορωδών

απεριόριστος απεριόριστος απεριόριστος

Μέγιστος αριθμός
χορωδών

απεριόριστος απεριόριστος

Αριθμός κομματιών 4 3 3 4 3 απεριόριστος
Ελάχιστος πραγματικός

χρόνος παρουσίασης
12

λεπτά
8 

λεπτά
8 

λεπτά
Μέγιστος πραγματικός 

χρόνος παρουσίασης
20 

λεπτά
15 

λεπτά
15 

λεπτά
Μέγιστος αριθμός

κομματιών με συνοδεία
1 2 2 – απεριόριστος

Χρήση Ενίσχυσης Δεν επιτρέπεται
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2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

2.2 ΚΑΝΌΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ

α) Όλες οι μη επαγγελματικές χορωδίες είναι ευπρόσδεκτες να συμμετέχουν σε αυτήν την εκδήλωση. Με εξαίρεση τους μαέστρους,  
 όλα τα υπόλοιπα μέλη πρέπει να είναι ερασιτέχνες, π.χ.: δεν επιτρέπεται να βιοπορίζονται από το τραγούδι.
β)  Στις κατηγορίες με όριο ηλικίας, μόνο το 20% των μελών επιτρέπεται να υπερβαίνει το όριο ηλικίας κατά 5 έτη. Οι διοργανωτές  
 έχουν το δικαίωμα να ελέγξουν την ηλικία των χορωδών.
γ) Η σειρά των εμφανίσεων στις κατηγορίες προγραμματίζεται τυχαία.
δ) Ατομικές συναυλίες και ερμηνείες : Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, οι χορωδίες που συμμετέχουν, δεν επιτρέπεται να  
 εμφανιστούν σε άλλες συναυλίες ή εκδηλώσεις χωρίς την προ έγκριση των διοργανωτών.

α) Μεμονωμένα μέλη των χορωδιών έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε μικρότερα σύνολα, διαμορφωμένα από την πρωταρχική  
 χορωδία στην οποία ανήκουν, αλλά δεν επιτρέπεται να τραγουδήσουν σε περισσότερες από μία χορωδίες στην ίδια κατηγορία.
β) Όλες οι χορωδίες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε μόνο μία από τις κατηγορίες: Α, B ή G.
γ) Επιπροσθέτως μια χορωδία που συμμετέχει στη κατηγορία Α1 (μεικτές χορωδίες) μπορεί να συμμετάσχει και στην κατηγορία  
 Α2 (ίδιων φωνών) με τις αντρικές ή τις γυναικείες φωνές της ξεχωριστά.  Οι χορωδίες μπορούν να επιλέξουν να συμμετάσχουν  
 επιπλέον στις κατηγορίες S και F άσχετα με την συμμετοχή τους στην A, B ή G.
δ) Οι μαέστροι επιτρέπεται να διευθύνουν μόνο μία χορωδία ανά κατηγορία. Επιτρέπεται όμως να διευθύνουν σε διαφορετικές  
 κατηγορίες. Εξαίρεση αποτελούν οι κατηγορίες A2 και B2 όπου οι χορωδίες έχουν τη δυνατότητα να παρουσιαστούν με  
 περισσότερους μαέστρους. 

α)  Η Καλλιτεχνική Επιτροπή αποφασίζει για την εισδοχή του προγράμματος στο διαγωνισμό. Η καλλιτεχνική Επιτροπή συνήθως δε  
 δίνει έγκριση για χορωδίες όπερας ή όταν ο χαρακτήρας μίας σύνθεσης έρχεται σε σύγκρουση με την χορωδιακή ερμηνεία ( π.χ:  
 το “Nabucco - Prisoners’ Choir” του Τζιουσέπε Βέρντι διασκευασμένο για παιδική χορωδία, το “Träumerei” του Ρόμπερτ  
 Σούμαν διασκευασμένο για χορωδία). Επιπλέον, κανένα από τα προγράμματα δεν μπορεί να περιλαμβάνει θέματα όπως η  
 εξύμνηση της βίας και δεν μπορεί να τίθεται ενάντια άλλων λαών και εθνικοτήτων. 
β)  Δεν επιτρέπεται να ερμηνεύονται τα ίδια κομμάτια σε διαφορετικές κατηγορίες.
γ) Μερικές κατηγορίες απαιτούν σύνθεση που δεν προέρχεται από τη ΧΩΡΑ, ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΖΩΝΗ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της  
 συμμετέχουσας χορωδίας. Παραδείγματα συμμόρφωσης με τον παραπάνω κανονισμό:
 - Οι χορωδίες που προέρχονται από αγγλόφωνες χώρες πρέπει να επιλέξουν συνθέσεις σε διαφορετική γλώσσα.
 - Μία χορωδία από χώρα της Βαλτικής (Λετονία, Λιθουανία και Εσθονία) δεν πρέπει να τραγουδά σύνθεση από μία άλλη χώρα  
  της Βαλτικής, ακόμα και αν οι δύο χώρες έχουν διαφορετική κουλτούρα και γλώσσα. 
 - Μία χορωδία από Σλάβικη χώρα δεν πρέπει να επιλέξει έργο από κάποιο άλλο Σλάβικο έθνος, ακόμα και αν οι δύο χώρες  
  έχουν διαφορετική κουλτούρα.
 - Μία χορωδία από τη Λατινική ή Νότια Αμερική θα πρέπει να επιλέξει ένα κομμάτι που δεν προέρχεται από την ίδια περιοχή.

ΓΕΝΙΚΌΙ ΚΑΝΌΝΕΣ

ΠΌΛΛΑΠΛΉ ΣΥΜΜΕΤΌΧΉ 

ΜΌΥΣΙΚΉ
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2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

δ) Η χρήση ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ (κατηγορία Α) σημαίνει ότι ένα κομμάτι θα πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με την αρχική  
 παρτιτούρα του συνθέτη. Οι συνθέσεις, πριν και κατά τη διάρκεια της Μπαρόκ εποχής, πρέπει να εκτελούνται με παραλλαγές   
 που αντιστοιχούν στο αρχικό μουσικό κομμάτι. Επιτρέπεται η διασκευή ενός κομματιού αν αυτή έχει οδηγήσει σε μία νέα  
 σύνθεση. Η Καλλιτεχνική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει συνθέσεις. 
ε) Στην κατηγορία Α επιτρέπονται μόνο ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ, που σημαίνει ότι θα αποκλείονται από το διαγωνισμό  
 συνθέσεις που έχουν υποστεί : οποιαδήποτε μείωση στην ενορχήστρωση ή χρησιμοποιούνται διαφορετικά όργανα που δεν είχαν  
 προγραμματιστεί από το συνθέτη και δεν έχουν αποδεκτή κατά παράδοση εμφάνιση. 
ζ)  ΣΥΝΟΔΕΙΑ σημαίνει ότι θα χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον ένα όργανο τονικού ύψους. Στις κατηγορίες που απαιτούνται επιλογές a  
 capella, μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως και τρία όργανα χωρίς συγκεκριμένη τονικότητα (κρουστά όργανα). 
η) ΕΝΙΣΧΥΣΗ: Δεν επιτρέπεται κανενός ίδιους ενίσχυση φωνών ή μουσικών οργάνων. Σε αίθουσες με φτωχή ακουστική, ο  
 διοργανωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει μικροφωνική και ενίσχυση, που στηρίζει αλλά δεν υπερισχύει της εκτέλεσης της  
 χορωδίας. Αυτό, ωστόσο, δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την σόλο μικροφωνική ενίσχυση της χορωδίας ή των οργάνων. 
θ)  ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΤΟΝΙΚΟΤΗΤΑ: Αν η χορωδία επιθυμεί να αλλάξει τονικότητα, τότε η κριτική επιτροπή θα πρέπει να ενημερωθεί  
 γραπτώς πριν το διαγωνισμό ό,τι η χορωδία επιθυμεί να αλλάξει την τονικότητα στην οποία είναι γραμμένη η εκτυπωμένη  παρτιτούρα. 
ι)  Μετά την έγκριση του από τους καλλιτεχνικούς διευθυντές το ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ επιστρέφεται για τελική αξιολόγηση  
 και έγκριση από την αντίστοιχη χορωδία. Η χορωδία πρέπει να απαντήσει μέσα σε 14 ημέρες από την παράδοση  με όποιες αλλαγές  
 θελήσει για το πρόγραμμα. Εάν ΔΕΝ υπάρξει καμία ανταπόκριση μέσα σε 14 ημέρες το πρόγραμμα θεωρείται  τελικό και γι’ αυτό το  
 λόγο δεν μπορούν να αλλάξουν ούτε οι τίτλοι ούτε η σειρά εκτέλεσης. Αλλαγές οι οποίες γίνονται χωρίς να ενημερωθεί ο διοργανωτής  
 οδηγούν σε αποκλεισμό. Οι χορωδίες είναι υπεύθυνες για πιθανά δικαιώματα εκτέλεσης του  προγράμματος τους.
κ) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: ο πραγματικός χρόνος τραγουδιού είναι η διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης και μόνο.  
 Δεν περιλαμβάνει την είσοδο, έξοδο και το χειροκρότημα. 

α)  Με τις αιτήσεις εγγραφής θα πρέπει να προσκομιστούν 5 παρτιτούρες για κάθε κομμάτι
β)  Οι παρτιτούρες που προσκομίζονται πρέπει να συμμορφώνονται με τα διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα μουσικής παρτιτούρας  
 (πεντάγραμμο).
γ)  Οι παρτιτούρες που δεν έχουν τίτλους, ονόματα συνθετών κ.α. εκτυπωμένα σε λατινικό αλφάβητο θα πρέπει να φέρουν μεταγραφή  
 σε λατινικό αλφάβητο (καθαρές χειρόγραφες σημειώσεις αρκούν).
δ) Μία παρτιτούρα παραμένει στους οργανωτές μετά από κάθε διαγωνισμό. Οι χορωδίες μετά την απονομή των βραβείων μπορούν να  
 παραλάβουν τις παρτιτούρες τους από τους οργανωτές. Οι παρτιτούρες που δεν έχουν παραληφθεί, δεν θα σταλούν με ταχυδρομείο. 
ε)  Δεν χρειάζεται να προσκομιστούν παρτιτούρες για το Γκαλά η τις Συναυλίες Φιλίας
ζ) Οι χορωδιακές συνθέσεις που έχουν εκδοθεί μπορούν να τραγουδηθούν με αυθεντικές παρτιτούρες ή εξουσιοδοτημένα αντίγραφα.  
 Η χρήση μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων ή χειρόγραφα αντίγραφα δεν επιτρέπονται! Όλες οι παρτιτούρες πρέπει να σταλούν  σε  
 έντυπη μορφή με ταχυδρομείο. Παρτιτούρες οι οποίες στέλνονται σε μορφή αρχείων (PDF ή παρόμοιο) δεν θα  γίνονται δεκτές. 
η)  Αν οι παρτιτούρες σας έχουν εκδοθεί σε βιβλίο παρακαλώ υποβάλετε μόνο ένα βιβλίο ή κατά προτίμηση εγκεκριμένα αντίγραφα. 

ΠΑΡΤΙΤΌΥΡΕΣ
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ΣΥΣΤΉΜΑ ΑΞΙΌΛΌΓΉΣΉΣ MUSICA MUNDI®

• Οι χορωδίες θα αξιολογηθούν από διεθνώς αναγνωρισμένους ειδικούς σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης MUSICA MUNDI  
 (σύστημα 30 βαθμών). Η απόφαση της κριτικής επιτροπής δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. 
• Η εκτέλεση κάθε χορωδίας θα αξιολογηθεί με βάσει τα ακόλουθα:
 I) Τεχνική Αξιολόγηση
  α) Κούρδισμα
  β) Ποιότητα Ήχου
 II) Καλλιτεχνική Αξιολόγηση
  γ1) Πιστότητα στην παρτιτούρα σε γενικές κατηγορίες ή
  γ2) Πρακτική Ερμηνείας στις κατηγορίες Τζαζ και Ποπ (δεν ισχύει για τον παρόν διαγωνισμό)
  γ3) Αυθεντικότητα στις κατηγορίες Παραδοσιακής Μουσικής
  δ)   Γενική Καλλιτεχνική Παρουσία 
 
 

• Η κριτική επιτροπή αποφασίζει καταρχήν αν η χορωδία πληροί τις προϋποθέσεις για δίπλωμα ή όχι. Οι χορωδίες που δεν  
 λαμβάνουν δίπλωμα θα λάβουν πιστοποίηση συμμετοχής. Οι χορωδίες που τηρούν τις προϋποθέσεις για δίπλωμα θα πρέπει  
 να έχουν βαθμολογία 1 έως 30 βαθμούς. 
• Το τελικό αποτέλεσμα αποτελείται από το μέσο όρο όλων των δεδομένων βαθμών ή το μέσο όρο των ενδιάμεσων  
 αποτελεσμάτων αντίστοιχα. 
• Στις κατηγορίες για τις οποίες ο αριθμός των κομματιών δεν είναι προσδιορισμένος η κριτική επιτροπή θα αξιολογήσει μόνο  
 τη γενική ερμηνεία, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα κριτήρια. 
• Νικητής της κατηγορίας θεωρείται αυτός που πήρε την υψηλότερη βαθμολογία, πάνω από 20.50 βαθμούς. Σε περίπτωση  
 ισοπαλίας ή διαφοράς λιγότερης από 0.1 πόντους, η κριτική επιτροπή θα προσδιορίσει το νικητή κάθε κατηγορίας με  
 ψηφοφορία. Σε περίπτωση που καμία χορωδία δεν λάβει 20.50 βαθμούς (Χρυσό1), κανένας δε νικά στην κατηγορία.
• Αν μία χορωδία υπερβεί τον μέγιστο χρόνο τραγουδιού, το τελικό αποτέλεσμα θα μειωθεί βάσει απόφασης της κριτικής  
 επιτροπής. 

a) b) c) d)
Κομμάτι 1 25 22
Κομμάτι 2 27 26
Κομμάτι 3 23 25
Κομμάτι 4 26 24
Κριτήρια a c Μέσος όρος of 1 4  
Κριτήρια b d βαθμοί για γενική εκτέλεση

25.25 26 24.25 24

Τελικός βαθμός (μέσος όρος) 24.88

a) b) c) d)
Κομμάτι 1 - …

Ατομικά κριτήρια 26 26 24 24
Τελική βαθμολογία 25

Παράδειγμα μίας σελίδας βαθμολογίας για κατηγορίες με συγκεκριμένο αριθμό κομματιών: Παράδειγμα σελίδας βαθμολογίας για την κατηγορία F Παράδοση:
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ

Σύμφωνα με τη βαθμολογία θα απονεμηθούν Αργυρά, Ασημένια και Χρυσά Διπλώματα. Σε περίπτωση που μία χορωδία δεν 
καταφέρει να λάβει δίπλωμα τότε θα δοθεί πιστοποίηση συμμετοχής. Η Χορωδία με το χρυσό δίπλωμα και τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία σε κάθε κατηγορία είναι ο Νικητής της Κατηγορίας. Υπάρχει περίπτωση να απονεμηθούν Ειδικά Βραβεία καθώς και 
Βραβείο Μαέστρου. 

2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

Δίπλωμα
Επίπεδο

I II III IV V VI VII VIII IX X
Αργυρό
1 - 10.49

1.00 – 1.49 1.5 – 2.49 2.5 – 3.49 3.5 – 4.49 4.5 – 5.49 5.5 – 6.49 6.5 – 7.49 7.5 – 8.49 8.5 – 9.49 9.5 – 10.49

Ασημένιο
10.5 – 20.49

10.5 – 11.49 11.5 – 12.49 12.5 – 13.49 13.5 – 14.49 14.5 – 15.49 15.5 – 16.49 16.5 – 17.49 17.5 – 18.49 18.5 – 19.49 19.5 – 20.49

Χρυσό
20.5 – 30.00

20.5 – 21.49 21.5 – 22.49 22.5 – 23.49 23.5 – 24.49 24.5 – 25.49 25.5 – 26.49 26.5 – 27.49 27.5 – 28.49 28.5 – 29.49 29.5 – 30.00

3.1 ΕΓΓΡΑΦΉ ΚΑΙ ΠΡΌΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΉΣ

Η προθεσμία εγγραφής είναι έως τις 31 Μαΐου, 2021. Η προθεσμία για τις έγκαιρες εγγραφές είναι έως τις 8 Μαρτίου 2021.

3.2 ΚΑΤΑΛΌΓΌΣ ΕΛΕΓΧΌΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Μαζί με τις αιτήσεις εγγραφών θα πρέπει να προσκομιστούν και τα ακόλουθα έγγραφα: 
  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
  ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ). Το ποσό μπορεί επίσης να πληρωθεί με Visa ή  

   Master card (παρακαλώ δείτε τις φόρμες εγγραφής).
  ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ: Παρακαλούμε να στείλετε ένα αρχείο mp3, WAV, WMA ή CD με τουλάχιστον 3 κομμάτια (κατά προτίμηση a  

   capella) όχι παλαιότερα από δύο έτη. Παρακαλούμε να γράψετε τους τίτλους και τους συνθέτες καθώς και την ημερομηνία  
   της εγγραφής.

  ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΟΡΩΔΙΑΣ παρακαλούμε να στείλετε ένα βιογραφικό στα αγγλικά σε επεξεργάσιμο αρχείο (π.χ. Word) 
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ: Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι είναι κατάλληλη για αναπαραγωγή ( σε μορφή landscape  

   και αρχείο jpg ή bmp, όχι PDF format, ελάχιστο. 300 dpi, αυθεντικές αναλογίες. 12 x 7,5 cm). Η φωτογραφία δεν πρέπει να  
   είναι παλαιότερη των δύο ετών. 

  ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΕΣ ΚΑΙ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Οι παρτιτούρες που στέλνονται σε PDF ή άλλα παρόμοια αρχεία  
   δεν θα γίνονται αποδέκτες. (Πέντε (5) αντίγραφα για τον διαγωνισμό, τρία (3) για την Αξιολόγηση Ερμηνείας και ένα (1) για την  
   Ατομική Συμβουλευτική). 
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3. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 
ΠΡΌΘΕΣΜΙΑ ΕΓΚΑΙΡΉΣ ΕΓΓΡΑΦΉΣ

ΚΑΝΌΝΙΚΉ ΠΡΌΘΕΣΜΙΑ

ΣΤΌΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

3.3 ΚΌΣΤΉ

Για τη συμμετοχή στην εκδήλωση είναι απαραίτητη η πληρωμή Τέλους Εγγραφής (Registration Fee)-που αφορά τις χορωδίες ως 
σύνολα- όπως επίσης και η πληρωμή του Πακέτου Εκδήλωσης - που αφορά το κάθε μέλος της χορωδίας ξεχωριστά. Χορωδίες 
που προέρχονται από την Πελοπόννησο και δεν χρειάζονται διανυκτέρευση, πληρώνουν επιπλέον Τέλος Συμμετοχής κατά άτομο 
(Participation Fee), αντί του πακέτου Εκδήλωσης. Όι τιμές των Πακέτων Εκδήλωσης και του Τέλους Συμμετοχής μπορούν να 
βρεθούν στην ιστοσελίδα www.interkultur.com ή να ζήσετε να σας σταλούν με e mail στο mail@interkultur.com

ΤΕΛΌΣ ΕΓΓΡΑΦΉΣ 

Τα ακόλουθα τέλη εγγραφής πρέπει να πληρωθούν από κάθε χορωδία/σύνολο:
Το τέλος για Έγκαιρη Εγγραφή (Early Bird)  για μόνο μία δραστηριότητα* ανέρχεται στα 100,00 ευρώ.Για κάθε επιπλέον 
δραστηριότητα το ποσό ανέρχεται στα 200,00 ευρώ.
Για εγγραφή έως την κανονική προθεσμία το τέλος για κάθε δραστηριότητα ανέρχεται στα 200,00 ευρώ.

Το τέλος εγγραφής πρέπει να καταβληθεί ολόκληρο στην INTERKULTUR με την υποβολή της εγγραφής, με τραπεζική μεταφορά ή 
με πιστωτική κάρτα (Visa η MasterCard). Τυχόν έξοδα τραπέζης επιβαρύνουν τον εγγεγραμμένο.

Τα στοιχεία της τράπεζας για να πληρωθεί το τέλος εγγραφής είναι τα ακόλουθα:
Δικαιούχος: INTERCULTUR    Όνομα Τράπεζας: Deutsche Bank
Αριθμός Λογαριασμού: 015 218 100   Κωδικός Τραπέζης: 513 700 24
SWIFT Code ( DEUTDE DB 513   IBAN: DE06 5137 0024 0015 2181 00
Αιτιολογί α: GR 21+ το όνομα της χορωδίας ολογράφως
Σε περίπτωση που η χορωδία αποφασίσει να ακυρώσει τη συμμετοχή της, το τέλος εγγραφής δεν επιστρέφεται.

* Οι δραστηριότητες αφορούν: τη συμμετοχή στο διαγωνισμό (1 κατηγορία = 1 δραστηριότητα), την Αξιολόγηση 1, την Ατομική Συμβουλευτική και τη Συμμετοχή στο 
Φεστιβάλ (μόνο συναυλίες). Για τις χορωδίες που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και δραστηριότητες αξιολόγησης, η συμμετοχή σε συναυλία Φιλίας είναι δωρεάν.
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ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΉΛΩΣΉΣ 

Με το πακέτο εκδήλωσης η INTERKULTUR προσφέρει στους συμμετέχοντες των εκδηλώσεών της, μία ιδιαίτερη υπηρεσία: 
Τακτοποιούμε όλες τις λεπτομέρειες μέσω εξουσιοδοτημένων πρακτορείων της INTERKULTUR και προσφέρουμε ένα πακέτο 
εκδήλωσης. Το πακέτο περιέχει, μεταξύ άλλων, διαμονή σε ξενοδοχεία διαφόρων κατηγοριών και άλλες τοπικές υπηρεσίες. 
Οι χορωδίες που προέρχονται από την Πελοπόννησο και ως εκ τούτου δεν χρειάζονται διανυκτέρευση, πληρώνουν Τέλος Συμμετοχής 
κατά άτομο.

Η αγορά πακέτου διαμονής είναι τουλάχιστον τέσσερις (4) νύχτες. Εάν μία εγγραφή ληφθεί χωρίς συγκεκριμένες πληροφορίες τότε 
το τιμολόγιο πληρωμής θα γίνει και θα σταλεί με βάση δίκλινα δωμάτια Βασικής (Standard)  Κατηγορίας. 
Η εγγραφή είναι δεσμευτική για την χορωδία, όσον αφορά στη συμμετοχή στο φεστιβάλ καθώς και στις ταξιδιωτικές υπηρεσίες 
που παρέχονται από εξουσιοδοτημένα πρακτορεία.
Η Επιβεβαίωση εντολής ( τιμολόγιο) των εξουσιοδοτημένων πρακτορείων αποτελεί ταξιδιωτικό συμβόλαιο σύμφωνα με τον νόμο § 
651a BGB (Γερμανικού Δικαίου). Θα εφαρμόζονται οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Ταξιδιού (ARB Allgemeine Reisebedingungen, 
General Conditions of Travel). Εσωκλείονται σε όλες τις προσφορές. Παρακαλώ διαβάστε τις προϋποθέσεις προσεχτικά. Η 
άγνοια των νόμιμων όρων δεν μπορεί να προσφέρει εξαίρεση από τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις. Τα κόστη που οφείλονται στα 
εξουσιοδοτημένα πρακτορεία για το πακέτο εκδήλωσης είναι εμπρόθεσμα την ημερομηνία που αναγράφεται στο τιμολόγιο. Τα 
στοιχεία της τράπεζας αναγράφονται επίσης πάνω στο τιμολόγιο. 
Θα θέλαμε να εφιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός, ότι η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δυνατή μόνο αν τα οφειλόμενα ποσά 
ληφθούν ολόκληρα μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία. Καθυστερημένες πληρωμές μπορεί να επηρεάσουν τα δικαιώματα της 
συμμετοχής σας. Επιπλέον κόστη που προκύπτουν ως αποτέλεσμα αυτής της πράξης επιβαρύνουν την χορωδία. 

ΚΌΣΤΉ ΤΑΞΙΔΙΌΥ

Το ταξίδι προς την εκδήλωση -συμπεριλαμβανομένου του κόστους ταξιδιού- είναι αποκλειστική ευθύνη των μελών της 
χορωδίας και των επιμέρους ατόμων. Οι διαδρομές  στα αξιοθέατα -εκτός από τις μεταφορές αεροδρομίου και εκδήλωσης- δεν 
συμπεριλαμβάνονται και πρέπει να γίνει κράτηση ξεχωριστά. 

3.4 ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΌΙΝΩΝΙΑΣ

Τα Γερμανικά και τα Αγγλικά είναι οι μόνες γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα επίσημα έγγραφα. Οι Πληροφορίες 
Συμμετοχής  τα έγγραφα ταξιδιού,  το πρόγραμμα, τα κουπόνια καθώς και τα τιμολόγια θα πρέπει να αναγράφονται στα Γερμανικά 
ή τα Αγγλικά. Τα παραπάνω αποτελούν νομικά δεσμευτικά έγγραφα. Λεκτική επικοινωνία είναι διαθέσιμη στις παρακάτω γλώσσες: 
Κινέζικα, Γαλλικά, Ιταλικά, Ρώσικα, Ισπανικά και Ουγγρικά.  
Παρακαλούμε διασφαλίστε ότι η χορωδία σας θα συνοδεύεται από τουλάχιστον ένα άτομο που γνωρίζει την Αγγλική γλώσσα 
και μπορεί να σας βοηθήσει με τη μετάφραση κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

3. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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3.5. ΔΙΌΡΓΑΝΩΤΉΣ

Διοργανωτής ορίζεται η INTERKULTUR Management, Herriotstrasse 1, 60528 Frankfurt am Main (Γερμανία) 

3.6 ΕΥΘΥΝΉ

Η INTERKULTUR είναι υπεύθυνη για τον καλλιτεχνικό και μουσικό σχεδιασμό και την διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Η ευθύνη της 
εκτείνεται σε όλα τα οργανωτικά θέματα της εκδήλωσης. Ευθύνες που δεν αφορούν το διοργανωτή αποκλείονται ξεκάθαρα. Τέτοιου 
είδους ευθύνη θα μπορούσε να είναι αυτή που αφορά στα εξουσιοδοτημένα πρακτορεία ή /και στη διαχείριση των συναυλιακών 
χώρων, στις εταιρείες εστίασης και μεταφορών.  Τα εξουσιοδοτημένα πρακτορεία αποδέχονται την ευθύνη ως διοργανωτές 
ταξιδίων σύμφωνα με την παράγραφο 651α του Γερμανικού Νόμου Ταξιδίων και με βάση τους “Γενικούς Κανονισμούς Ταξιδίων” 
(ARB) που προαναφέρονται. Με την υπογραφή του,στην αίτηση εγγραφής ο υπογράφων αποδέχεται όλους του όρους των “Γενικών 
Κανονισμών Ταξιδίων” (ARB),  καθώς και την ευθύνη του διοργανωτή για τον ίδιο/ίδια και για όλα τα εγγεγραμμένα άτομα. 

3.7 ΉΧΌΓΡΑΦΉΣΕΙ Σ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΌΣΚΌΠΉΣΕΙΣ

Όλα τα δικαιώματα των ηχογραφήσεων και των οπτικοακουστικών εγγραφών της εκδήλωσης (Εγγραφές) καθώς και η εκμετάλλευσή 
τους παραχωρούνται διά του παρόντος αποκλειστικά στην INTERKULTUR από τη χορωδία και τους καλλιτέχνες. Όλα τα δικαιώματα 
παραχωρούνται στην INTERKULTUR, δυνάμει του παρόντος και μπορούν να αξιοποιηθούν από την INTERKULTUR επ’ αόριστoν 
χωρίς περιορισμό στην ώρα, περιοχή ή/και τον τρόπο αξιοποίησης και χωρίς δικαιώματα τρίτων. Χωρίς να περιορίζει την 
εγκυρότητα των ανωτέρω, αυτό περιλαμβάνει συγκεκριμένα  τα ακόλουθα αποκλειστικά δικαιώματα  των Εγγραφών που μπορούν 
να μεταφερθούν σε τρίτους από την INΤERKUL-TUR  κατά την κρίση της INΤERKULTUR: 
Η INΤERKULTUR δικαιούται, αποκλειστικά,  να αναπαράγει τις Εγγραφές μερικώς ή στο σύνολό τους με βινύλια, κασέτες ήχου, 
picture discs, βιντεοκασέτες, dvd ή άλλες μονάδες μεταφοράς δεδομένων ή μέσω άλλων τεχνικών μέσων και να πουλήσει ή να 
διανείμει αυτές τις αναπαραγωγές μέσω λιανικής, χονδρικής ή μέσω άλλων οδών διανομής όπως Club, ταχυδρομικές εντολές ή 
τηλεόραση. Αυτό επίσης περιλαμβάνει το δικαίωμα να εκμεταλλευτεί τις Εγγραφές στο πλαίσιο του διαδικτύου και ειδικότερα στις 
διαδικτυακές εφαρμογές κάθε είδους και κάθε συστήματος, ανεξάρτητα από τον τρόπο μετάδοσης και το είδος επιχείρησης και 
να χρησιμοποιήσει, να μεταφορτώσει (upload) και να διανείμει τις Έγγραφες σε βάσεις δεδομένων, δίκτυα (π.χ. το διαδίκτυο και 
όλες τις υπηρεσίες του) ή σε οτιδήποτε σχετικό και ειδικότερα να διαδώσει και να αναμεταδώσει αυτές τις Εγγραφές σε χρήστες 
βάσεων δεδομένων/δικτύων μέσω καλωδίωσης ή άλλων τρόπων αναμετάδοσης με σκοπό την απεικόνιση ή/και την αναπαραγωγή 
ή/και την διανομή επί πληρωμή ή δωρεάν.
Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα να παρουσιάζει ή να αναμεταδώσει δημοσίως τις Έγγραφες μέσω ιδιωτικών ή δημοσίων σταθμών 
αναμετάδοσης, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών ραδιοφωνικών υπηρεσιών, μέσω καλωδιακής, δορυφορικής ή άλλης τεχνικής 
αναμετάδοσης είτε επί πληρωμή ή δωρεάν (περιλαμβάνει επίσης το δικαίωμα της INTERKULTUR να συλλέγει στο όνομα της 
εταιρείας τέλη αναμετάδοσης που προκύπτουν σε σχέση με την δημόσια εμφάνιση ή αναμετάδοση των Εγγραφών). Τα δικαιώματα 
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της INTERKULTUR περιλαμβάνουν επίσης το δικαίωμα να διορθώσουν ή/και να αλλάξουν τις Έγγραφες (π.χ. μίξεις και ρεμίξ), να 
συνδυάζουν τις Εγγραφές με άλλες έγγραφες (π.χ.: με έγγραφες από άλλους καλλιτέχνες) και το δικαίωμα να κυκλοφορούν και να 
πωλούν τις Έγγραφες σε επονομαζόμενους οπτικοακουστικούς φορείς “ειδικών προϊόντων”.
Επιπλέον, η INTERKULTUR έχει το δικαίωμα να εξασφαλίσει δικαίωμα συγχρονισμού των Εγγραφών για ταινίες, βίντεο, τηλεοπτικά 
ή κινηματογραφικά διαφημιστικά, κινηματογραφικές ταινίες κ.α. , να τις μεταφράσει σε άλλες γλώσσες, να τις χρησιμοποιήσει για 
πολυμέσα κάθε είδους ή να τις αναδιαμορφώσει με κάθε άλλο τρόπο (π.χ. να δημιουργήσει ρεμίξ ή σάμπλινγκ). Αυτό περιλαμβάνει 
επίσης το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις Έγγραφες σε παιχνίδια ή  παιχνίδια υπολογιστή καθώς και  σε άλλες διαδραστικές 
παραγωγές πολυμέσων (συμπεριλαμβανομένων των επονομαζόμενων “ιστοσελίδων”) για αγαθά, υπηρεσίες, και διαφημιστικούς 
σκοπούς κάθε είδους.
Εν τέλει αυτό περιλαμβάνει το αναφαίρετο δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το όνομα της χορωδίας ή του καλλιτέχνη όπως 
επίσης φωτογραφίες της χορωδίας ή του καλλιτέχνη στο πλαίσιο των μέτρων αξιοποίησης, διαφήμισης και προώθησης όπως 
προαναφέρθηκαν. 
Η INTERKULTUR δεν πληρώνει τον ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ για την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων που προαναφέρονται. Ο 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ αποδέχεται ρητώς ότι η θετική προώθηση που προκύπτει από την αξιοποίηση των Εγγραφών από την INTERKULTUR 
αντιπροσωπεύει μία επαρκή ανταλλαγή υπηρεσιών για αυτή την παραχώρηση δικαιωμάτων.  Σε περίπτωση εμπορικής κυκλοφορίας 
των Έγγραφων σε CD, τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να διαπραγματευτούν ξεχωριστά, καλή τη πίστει,  για ένα επαρκές αντίτιμο 
δικαιώματος εκμετάλλευσης που θα πληρωθεί ο Καλλιτέχνης, σύμφωνα με τη συνήθη εμπορική πρακτική.

3.8 ΔΉΛΩΣΉ ΠΡΌΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΌΜΕΝΩΝ

Οι πληροφορίες προστασίας δεδομένων αφορούν στα δεδομένα που επεξεργάζεται η INTERKULTUR* 
* Το σύνολο της εταιρείας INTERKULTUR ενώνει μη- κερδοσκοπικούς και εμπορικούς οργανισμούς, που επιδιώκουν κοινά 
οφέλη σε ένα  ενιαίο δίκτυο και ανιχνεύει στόχους που υποστηρίζουν τον πολιτισμό σε διεθνές επίπεδο. Σε αυτά τα ιδρύματα 
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα εξής: Förderverein INTERKULTUR e.V., INTERKULTUR Management GmbH και 
INTERKULTUR Communication GmbH. 

Κατόπιν ανάθεσής σας, συλλέγουμε τα παρακάτω δεδομένα: Τίτλος, όνομα, Επώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης/ έγκυρη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ διεύθυνση κατοικίας/ αριθμός τηλεφώνου ( οικιακή σύνδεση ή/και κινητό) / κατά 
περίπτωση: πληροφορίες διαβατηρίου. Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται κατόπιν δικής σας αίτησης και είναι απαραίτητη 
σύμφωνα με το άρθρο 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO για τους λόγους που αναφέρονται εκεί και για την εύλογη επεξεργασία της εντολής 
καλώς και την εκτέλεση των κοινών υποχρεώσεων που ορίζονται συμβολαιογραφικά.
Αποκλείεται η μεταφορά των δεδομένων σας σε τρίτους για άλλους λόγους από αυτούς που ακολουθούν. Αν αυτό κριθεί απαραίτητο 
σύμφωνα με το άρθρο 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO,  για να επεξεργαστούμε την εντολή σας,  θα μεταφέρουμε τα προσωπικά σας 
δεδομένα σε τρίτους. Τα εξωτερικά μέλη επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τα εκχωρούμενα δεδομένα μόνο για τους λόγους που 
αναφέρονται. 
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Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:
• Σύμφωνα με το άρθρο Abs. 3 DSGVO μπορείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση που έχετε δώσει σε εμάς οποιαδήποτε στιγμή. 

Ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται να συνεχίσουμε με την μελλοντική επεξεργασία των δεδομένων, που βασιζόταν πάνω σε αυτή τη 
συναίνεση. 

• Σύμφωνα με το άρθρο 15 DSGVO μπορείτε να απαιτήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα τα οποία 
επεξεργαζόμαστε. Πιο συγκεκριμένα, μπορείτε να απαιτήσετε πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς επεξεργασίας, την κατηγορία 
των προσωπικών δεδομένων, την κατηγορία των παραληπτών στους οποίους έχουν ήδη αποκαλυφθεί ή θα αποκαλυφθούν τα 
δεδομένα, την προγραμματισμένη περίοδο αποθήκευσης, το υπάρχων δικαίωμα διόρθωσης, την παραγραφή, τον περιορισμό 
επεξεργασίας ή την περίπτωση αντίφασης, το υπάρχον δικαίωμα παραπόνων, την πηγή των δεδομένων σας αν αυτό δεν έχει ήδη 
ζητηθεί από εμάς, καθώς και μία αυτοματοποιημένη απόφαση ανάλυση προφίλ και κατά περίπτωση σημαντικές λεπτομερείς 
πληροφορίες. • Σύμφωνα με το άρθρο 16 DSGVO μπορείτε να απαιτήσετε άμεση διαγραφή ή διόρθωση λανθασμένων ή ημιτελών 
προσωπικών δεδομένων τα οποία φυλάσσουμε. 

• Σύμφωνα με το άρθρο 18 DSGVO μπορείτε να απαιτήσετε την περιορισμένη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε 
περίπτωση που αρνηθείτε την ορθότητα τους ή σε περίπτωση που η επεξεργασία είναι παράνομη αλλά αρνείστε την ορθότητα 
των δεδομένων ή σε περίπτωση που η διαδικασία είναι παράνομη αλλά απορρίπτετε την διαγραφή των δεδομένων σας και εμείς 
δεν χρειαζόμαστε τα δεδομένα σας άλλο αλλά τα χρειάζεστε εσείς για την επιβολή, την εξάσκηση ή την υπεράσπιση των νομικών 
σας απαιτήσεων ή σε περίπτωση που  διαφωνείτε με την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 DSGVO. 

• Σύμφωνα με το άρθρο 20 DSGVO μπορείτε να απαιτήσετε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μία οργανωμένη μορφή που 
μπορεί να διαβαστεί σε υπολογιστή ή να δοθούν τα δεδομένα σε κάποιο άλλο υπεύθυνο άτομο.

• Σύμφωνα με το άρθρο 77 DSGVO μπορείτε να αιτηθείτε του δικαιώματος να υποβάλλετε παράπονα σε κάποια ελεγκτική αρχή  
Κανονικά μπορείτε να το κάνετε αυτό μέσω μιας ελεγκτικής αρχής στην περιοχή σας ή στο χώρο εργασίας σας.   

Στην περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα σας βρίσκονται υπό επεξεργασία -με βάση νόμιμα συμφέροντα και σύμφωνα με το 
Άρθρο 6 Αbs. 1S.1 it.f DSGVO-,   έχετε το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 21 DSGVO, να υποβάλετε ένσταση έναντι στη διαδικασία 
επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτό δικαιολογείται λόγω της  ιδιαίτερης περίπτωσης σας. Αν θέλετε να 
εξασκήσετε το δικαίωμα σας για ανάκληση στείλτε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@interkultur.com. 

3.9 ΑΛΛΑΓΕΣ

Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές και διορθώσεις στο υπάρχον πληροφοριακό  υλικό και/ή στις αναγγελίες 
σε περίπτωση απρόβλεπτων τεχνικών, οργανωτικών, καλλιτεχνικών καταστάσεων ή ανωτέρας βίας. Ο διοργανωτής διατηρεί το 
δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο του προγράμματος και στο χρονοδιάγραμμα. 

3. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΤΌΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΣΤΑΣΉΣ
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