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ΔΙΕΘΝΗΣ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ	ΧΟΡΟΥ	–	10η	ΧΡΟΝΙΑ		
Ο	διαγωνισμός	αυτός	 ,έχει	σαν	σκοπό	να	ενθαρρύνει,να	επιβραβεύσει	και	να	αναγνωρίσει	τα	νέα	ταλέντα	του	
χορούαλλά	 και	 νέους	 χορογράφους.Ο	 διαγωνισμός	 θα	 πραγματοποιηθεί	 στο	 πανέμορφο	 και	 γνωστό	 θέτρο	
Goldoni	 ,στην	πόλη	Λιβόρνο,	το	οποίο	βρίσκεται	στην	καρδιά	της	όμορφης	Τοσκάνης	.Το	Λιβόρνο	βρίσκεται	σε	
μια	στρατηγική	θέση,	πολύ	κοντά	σε	σπουδαίες	καλλιτεχνικές	πόλεις	όπως	η	Πίζα,	η	Λούκα,	η	Φλωρεντία	και	η	
Σιέννα.	Είναι	εύκολα	προσβάσιμο	χάρη	στις	οικονομικές	πτήσεις	των	εταιρειών	Ryanair,Easy-jet,	κ.α.	Κάθε	χρόνο	
περιμένουμε	εκατοντάδες	συμμετέχοντες	απο	όλη	την	Ευρώπη,	Αμερική	,Μεξικό,	Βραζιλία,	Ρωσία,	Ιαπωνία,	κ.α		

	

ΠΡΟΓΡΑΜΜA		
	

Παρασκευή	 7	Φεβρουαρίου	 –	Από	 τις	 14.00	 θα	 πραγματοποιηθούν	masterclasses	 στη	 σχολή	 χορού	
Areadanza	με	διεθνής	κριτές.	

.		
Δευτέρα	 10	 Φεβρουαρίου	 –	 Areadanza	 ,Από	 τις	 09.00	 ακρόαση	 για	 εισαγωγή	 σε	 επαγγελματικές	
ομάδες	χορού	και	ακαδημίες	
	

ΟΡΟΙ	–	ΚΑΝΟΝΕΣ	
Αρθ.1		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		
	Ο	 διαγωνισμός	 είναι	 ανοιχτός	 για	 ερασιτέχνες	 χορευτές	 από	 όλες	 τις	 χώρες.	 Απαγορεύεται	 	 η	 συμμετοχή	
καθηγητών	 και	 μαθητών	 της	 σχολής	 χορού	 Areadanza	 γιατί	 είναι	 οι	 διοργανωτές	 του	 διαγωνισμού.	
Οποιοσδήποτε	δεν	σεβαστεί	τους	όρους	του	διαγωνισμού	θα	αποκλείεται	από		αυτόν.	
	
Αρθ.2	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΚΑΙ	ΕΙΔΗ	ΧΟΡΟΥ	
Ο	διαγωνισμός	χωρίζεται	σε	3	τμήματα	:	
	
Α)	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΣ	ΧΟΡΟΥ	:	Μπαλέτο/Νεοκλασικό,	Μοντέρνο/Σύγχρονο,	το	ρεπερτόριο	επιτρέπεται.	
	
SOLO	-		Διάρκεια	χορογραφίας	εώς	3	λεπτά.	Ο	κάθε	χορευτής	μπορεί	να	συμμετέχει	το	πολύ	2	φορές	στην	ίδια	
κατηγορία:		

BABY	
Γεννημένοι	2010-`11-`12	

CHILDREN	
Γεννημένοι	
2007-`08-`09	

UNDER	
Γεννημένοι	
2005-2006	

JUNIOR	
Γεννημένοι	
2003-2004	

SENIOR	
Γεννημένοι	
2002	και	άνω	

	
Κατηγορία	2	με	4	άτομα	:	Ανώτερος	χρόνος	συμμετοχής	της	χορογραφίας	 :4	λεπτά.	Το	 ίδιο	γκρουπ	μπορεί	να	
συμμετέχει	μάξιμουμ	2	φορές	στην	ίδια	κατηγορία.	Το	25%		μπορεί	να	είναι	μεγαλύτερο	σε	ηλικία	,κι	αυτό	μόνο	
με	ένα	χρόνο	διαφορά,	αλλιώς	θα	μεταφερθεί	το	γκρουπ	στην	επόμενη	ηλικιακή	κατηγορία.	

BABY	
Γεννημένοι	
2010-`11-`12	

CHILDREN	
Γεννημένοι	
2007-`08-`09	

JUNIOR	
Γεννημένοι	

2003-`04-`05-`06	

SENIOR	
Γεννημένοι	

2002		και	άνω	
	

Σάββατο	8	Φεβρουαρίου:	Θέατρο	Goldoni	στις	14.00		,	διαγωνίζονται	οι	κατηγορίες		Baby	
και	Children,	διαγωνισμός	χορογραφίας,	διαγωνισμός	1vs1	contemporary	challenge	και	
τελετή	απονομής.	

Κυριακή	9	Φεβρουαρίου	:	Θέατρο	Goldoni	στις	10.00	,	διαγωνίζονται	οι	κατηγορίες	Under,	
Junior	και	Senior,	-	το	``Gala	των	Φιναλίστ``	και	τελετή	απονομής	(	κάποιες	από	αυτές	τις	
κατηγορίες	να	μεταφερθούν	το	Σάββατο	,αλλά	αυτό	είναι	κάτι	για	το	οποιο	θα	
ενημερωθείτε	μετά	το	τέλος	της	υποβολής	των	αιτήσεων	,δηλ.	μετά	τις	20	Ιανουαρίου.)	
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Ομαδικές	 χορογραφίες	 :	Ανώτερος	 χρόνος	 συμμετοχής	 της	 χορογραφίας	 :	 4	 λεπτά	 .Τ	 ίδιο	 γκρουπ	 μπορεί	 να	
συμμετέχει	μάξιμουμ	2	φορές	στην	ίδια	κατηγορία.	Το	25%		μπορεί	να	είναι	μεγαλύτερο	σε	ηλικία	,κι	αυτό	μόνο	
με	ένα	χρόνο	διαφορά,	αλλιώς	θα	μεταφερθεί	το	γκρουπ	στην	επόμενη	ηλικιακή	κατηγορία.	

BABY	
Γεννημένοι	
2010-`11-`12	

CHILDREN	
Γεννημένοι	
2007-`08-`09	

JUNIOR	
Γεννημένοι	

2003-`04-`05-`06	

SENIOR	
Γεννημένοι	

2002		και	άνω	
	 	

Β)	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΣ	ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑΣ.	 Ισχύει	 μόνο	 για	 γκρουπ	απο	 3	άτομα	 και	 πάνω	 και	 δεν	 υπάρχουν	ηλικιακές	
κατηγορίες.Διάρκεια	 χορογραφίας	 εως	 και	 6	 λεπτά.Σε	αυτήν	 την	 κατηγορία	μπορεί	 ο	 χορογράφος	 να	 επιλέξει	
ένα	θέμα	(ένα	συναίσθημα,ένα	ποίημα	κ.α.)	και	να	προσπαθήσει	να	το	αποδώσει	χορογραφικά	όσο	το	δυνατόν	
καλύτερα.Είναι	 μια	 μεγάλη	 ευκαιρία	 για	 τους	 χορογράφους	 να	 χρησιμοποιήσουν	 την	 φαντασία	 τους,	 τη	
δημιουργικότητα	 τους	 	 σε	 όλα	 τα	 είδη	 χορού.	 Αν	 η	 χορογραφία	 σας	 δεν	 έχει	 θέμα	 και	 είναι	 μόνο	 τεχνική	
,καλύτερα	να	συμμετέχετε	στην	κατηγορία	Διαγωνισμός	Χορού	στα	γκρουπ.	
γ)	1vs1	Η	ΣΥΓΧΡΟΝΗ	ΠΡΟΚΛΗΣΗ	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ	προορίζεται	για	όσους	έχουν	ήδη	εγγραφεί	για	ανταγωνισμός.	
Υπάρχουν	 2	 ηλικιακές	 ομάδες:	 Παιδιά	 (γεννημένα	 μεταξύ	 2012	 και	 2007)	 και	 Ανώτερα	 (γεννημένα	 το	 2006	 ή	
νωρίτερα).	 Μέγιστο	 32	 συμμετέχοντες	 ανά	 κατηγορία	 (οι	 εγγραφές	 θα	 κλείσουν	 όταν	 επιτευχθεί	 ο	 μέγιστος	
αριθμός.	 Η	 καταχώριση	 πραγματοποιείται	 τοποθετώντας	 το	 "X"	 στη	 λειτουργία	 1	 -	 βλέπε	 σημείο	 4	 του	
κανονισμού).	 Κάθε	 πρόκληση	 διαρκεί	 1	 λεπτό	 και,	 στην	 αρχή	 του	 καθενός,	 θα	 δημιουργηθεί	 ένα	 θέμα	 και	 η	
μουσική:	Εξάλειψη	 της	πρώτης	φάσης	 (για	κάθε	ομάδα	2	οι	άνθρωποι	θα	επιλεγούν),	πρόκληση	2ης	φάσης	1	
έναντι	1	με	άμεση	εξάλειψη,	με	ανοικτή	ψηφοφορία	της	κριτικής	επιτροπής	που	θα	παραμείνει	στη	σκηνή.	
		
Αρθ.3	ΒΡΑΒΕΙΑ	
Εκτός	απο	τα	μετάλλια	 ,τα	αναμνηστικά	πιάτα	και	τα	κύπελα	που	δίνονται	στους	νικητές	κάθε	κατηγορίας,	θα	
δωθεί		και	στον	απόλυτο	νικητή	το	βραβείο	Livorno	in	Danza	2020	και	το	χρηματικό	ποσό	των	300	ευρώ.	Επίσης	
θα	 δωθεί	 το	 βραβείο	 κοινού	 ,καθώς	 και	 υποτροφίες	 και	 δωρεάν	 συμμετοχές	 σε	 πολύ	 σημαντικά	 γεγονότα	
,ακαδημίες	και	σχολές	χορού.	
	
Αρθ.4	ΧΑΡΤΙΑ,ΑΙΤΗΣΕΙΣ	
	Το	πρώτο	βήμα	είναι	να	στείλετε	ενα	mail	στην	διεύθυνση	info@livornoindanza.info	μέχρι	τις	15	Ιανουαρίου	
2020	να	μας	ενημερώσετε	για	την	συμμετοχή	σας	.Μετά	απο	αυτό	πρέπει	να	στείλετε	:	
Με		email	info@livornoindanza.info	

1. έντυπο	1	(λίστα	των	χορευτών	,μια	για	κάθε	σχολή)	
2. έντυπο	2	(μία	για	κάθε	χορογραφία)	
3. φωτοτυπία	την	απόδειξη	πληρωμής	
4. Μουσική	σε	μορφή	MP3	,κάθε	πρέπει	να	γράφει	το	όνομα	της	σχολής	και	της	χορογραφίας.Αν	είναι	

μεγάλο	το	αρχείο	μπορείτε	να	χρησιμοποιήσετε	την	εφαρμογη	www.wetransfer.com	
Με	το	ταχυδρομείο	

1. έντυπο	1	(λίστα	των	χορευτών)	
2. έντυπο	3	(αδειοδότηση	γονέων	ένα	για	κάθε	χορευτη)	
3. έντυπο	5	(χαρτί	γιατρού,	ένα	για	κάθε	χορευτή)	

Κόστος	συμμετοχής:	
SOLO	80	€	(Σε	περίπτωση	δεύτερου	σόλο	το	κόστος		,	είναι		50	€		για	κάθε	εξτρά	σόλο)		
DUO/TRIO/GROUP	50	€	+	25	€	par	each	dancer. 	
Choreographic	Composition	100	€	+	25	€	par	each	dancer.	
1vs1	contemporary	challenge	10	€	ο	κάθε	συμμετέχων.	
Οι	συμμετέχοντες	πρέπει	να	πληρώσουν	και	5€	για	την	προσωπική	τους	κάρτα	συμμετοχής.	
Τρόπος	πληρωμής	:	πρέπει	στην	κατάθεση	να	φαίνεται	το	όνομα	της	Σχολής	χορού	και	δίπλα		Livorno	in	Danza	
2019.	Σας	παρακαλώ	να	μην	γίνονται	προσωπικές	πληρωμές.	Ο	λογαριασμός	είναι	:	BIC/SWIFT:	BAPPIT21T03	e	
IBAN	 :	 IT93R0503413903000000002249	 Cassa	 Risparmio	 Lucca	 Pisa	 and	 Livorno.	 Δικαιούχος	 Areadanza.	 Σε	
περίπτωση	που	δεν	συμμετέχετε	στον	διαγωνισμό	με	δική	σας	υπαιτιότητα	 ,τα	χρήματα	δεν	επιστρέφονται.	Η	
διοργάνωση	 έχει	 το	 δικαίωμα	 να	 αναβάλλει	 τον	 διαγωνισμό	 και	 σε	 αυτή	 την	 περίπτωση	 υποχρεούται	 να	
επιστρέψει	τα	χρήματα	στους	συμμετέχοντες.	Τελευταία	ημερομηνία	πληρωμής	15	Ιανουαρίου	2020.	
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Αρθ.5		Ο	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ	
	Ο	διαγωνισμός	θα	πραγματοποιηθεί	στο	θέατρο	Goldoni.	Οι	κατηγορίες	Baby	και	Children	 ,	ο	διαγωνισμός	
χορογραφίας	καθώς	και	το	1vs1	challenge	θα	διαγωνιστούν	μόνο	μία	φορά	το	Σάββατο	και	θα	γίνουν	και	οι	
απονομές		και	οι	υπόλοιπες	κατηγορίες	θα	διαγωνιστούν	σε	2	φάσεις	.Η	πρώτη	φάση	έχει	προγραμματιστεί	
για	την	Κυριακή	,αλλά	υπάρχει	πιθανότητα	να	χρειαστεί	να	μεταφερθούν	κάποιες	το	Σάββατο	το	απόγευμα.		.	
Οι	υψηλότερες	βαθμολογίες	 έχουν	 το	δικαίωμα	να	συμμετέχουν	στη	δεύτερη	φάση	που	 είναι	 το	Gala	 των	
φιναλίστ	όπου	δίνονται	και	τα	βραβεία.	Οι	διαστάσεις	της	σκηνής	είναι	18	χ	13	μέτρα		με	4	εξόδους	στο	πλάι		
και	2%	κλίση	.Δεν	υπάρχουν	πρόβες	προγραμματισμένες.	Οι	χορευτές	μπορούν	να	δοκιμάσουν	τη	σκηνή	στη	
διάρκεια	των	διαλειμμάτων.		Στο	check	in	ο	αρχηγός	της	κάθε	ομάδας	θα	παραλάβει	τα	βραχιολάκια	που	σου	
επιτρέπουν	την	είσοδο	στα	παρασκήνια,	το	πρόγραμμα	,	τα	νούμερα	του	κάθε	χορευτή	κ.α.	Ο	κάθε	δάσκαλος	
πρέπει	 να	 έχει	 back	 up	 για	 την	 μουσική	 σε	 USB	 ή	 	 MP3.	 Αντικείμενα	 και	 εξοπλισμός	 που	 μπορεί	 να	
δημιουργήσουν	 πρόβλημα	 στη	 σκηνή	 ,απαγορεύονται.	 Η	 διοργάνωση	 πρέπει	 να	 είναι	 ενήμερη	 για	
οποιοδήποτε	αντικείμενο	χρησιμοποιηθεί.	
Απαγορεύεται	το	χειροκρότημα	,εκτός	από	το	Gala.	
	

	Αρθ.6		ΚΡΙΤΙΚΗ	ΕΠΙΤΡΟΠΗ	
	Η	επιτροπή	αποτελείτε	απο	Διεθνώς	καταξιωένα	άτομα	στον	κόσμο	του	χορού,των	οποίων	τα	ονόματα	θα	
ανακοινωθούν	 σύντομα	 στο	 site	 μας	 www.livornoindanza.info.	 Τα	 αποτελεσματα	 βγαίνουν	 με	 ακριβή	
μαθηματικό	τεχνολογικό	υπολογισμό.Για	να	περάσετε	στον	τελικό	ή	για	να	βραβευτείτε	είναι	απαραίτητο	να	
συγκεντρώσετε	 βαθμολογία	 60/100	 και	 πάνω.Οι	 κριτές	 έχουν	 το	 δικαίωμα	 να	 μην	 δώσουν	 σε	 κάποια	
κατηγορία	 κάποιο	 βραβείο.Οποιαδήποτε	 απόφαση	 της	 κριτικής	 επιτροπής	 δεν	 αλλάζει.	 Η	 διοργάνωση	 θα	
επιλλέξει	άτομα	ανάμεσα	απο	το	κοινό	τα	οποία	θα	δώσουν	το	βραβείο	κοινού.	
	

	Αρθ.7	ΠΡΟΣΒΑΣΗ	ΣΤΟ	ΘΕΑΤΡΟ	ΚΑΙ	ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ	
	Η	 πρόσβαση	 στη	 σκηνή	 ,στα	 παρασκήνια	 και	 στα	 καμαρίνια	 επιτρέπεται	 μόνο	 στους	 χορευτές	 και	
χορογράφους	οι	οποίοι	θα	επιδεικνυουν	το	βραχιολάκι	εισόδου	το	οποίο	θα	δωθεί	στο	check	in.	Υπάρχουν	3	
διαφορετικά	εισιτήρια	για	την	διοργάνωση	:1.	Διαγωνισμός	Σαββάτου	,	2.	Διαγωνισμός	Κυριακής	,	3.	Gala	
Εισιτήρια	θα	μπορείτε	να	προμηθευτείτε	από	τις	20	Ιανουαρίου	2020	on	line	,ακολουθώντας	τις	οδηγίες	που	
θα	σας	στείλουμε	με	mail	ή	απο	το	site	μας	www.livornoindanza.info.	Η	τιμή	on	line	έχει	μια	προσαύξηση.	
	

	Αρθ.8	ΝΟΜΙΚΗ	ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ	
	Οι	διοργανωτές	δεν	φέρουν	καμία	ευθύνη	για	οποιοδήποτε		τραυματισμό	και	ζημιές	κατα	την	διάρκεια	του	
διαγωνισμού	 σε	 συμμετέχοντες	 και	 αντικείμενα.Σε	 περίπτωση	 ακύρωσης	 της	 συμμετοχής	 σας	 με	 δική	 σας	
υπαιτιότητα	 ,τα	 χρήματα	 δεν	 επιστρέφονται.	 Ο	 υπεύθυνος	 του	 κάθε	 γκρουπ	 αναλαμβάνει	 την	 ευθύνη	 οτι	
όλοι	οι	συμμετέχοντες	είναι	υγιείς	και	γυμνασμένοι.Πρέπει	να	φροντισετε	να	έχετε	χαρτιά	γιατρού	καθώς	και	
την	άδεια	συμμετοχής	απο	τους	γονείς	του	κάθε	συμμετέχοντα	και	τέλος	την	άδεια	τους	ότι	η	διοργάνωση	θα	
χρησιμοποιήσει	το	φωτογραφικό	υλικό	και	τα	video	για	διαφημιστικούς	λόγους.	
	

Αρθ.9	ΒΙΝΤΕΟ	ΚΑΙ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ	
	Δεν	 επιτρέπεται	 η	 βιντεολήψη	 και	 η	 λήψη	φωτογραφιών	 κατα	 τη	 διάρκεια	 του	διαγωνισμού.Μπορείτε	 να	
αγοράσετε	το	υλικό	κατευθείαν	απο	τους	συνεργάτες	μας	 ,οι	οποίοι	θα	βρίσκονται	σε	όλη	τη	διάρκεια	στο	
φουαγιέ	του	θεάτρου.	
	

Αρθ.10	ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ	
Το	 logo	 του	 διαγωνισμού	 LIVORNO	 IN	 DANZA	 είναι	 εμπορικό	 σήμα.Εκμετάλλευση	 ή	 αντιγραφή		
απαγορεύεται.Για	οπιαδηποτε	νομικα	διαφορά		αναλαμβάνει	η	δικαιοσύνη	στο	Λιβόρνο.	
	

Αρθ.11	ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ	
	Η	 διοργάνωση	 έχει	 το	 δικαίωμα	 να	 τροποποιήσει	 ,ή	 να	 ακυρώσει	 τον	 διαγωνισμό,να	 αλλάξει	 την	 ώρα,τα	
βραβεία,κατηγορίες,κ.α	 που	 αναφέρονται	 στα	 χαρτιά	 χωρίς	 να	 έχει	 καμία	 υποχρέωση	 στους	
συμμετέχοντες,οι	 οποίοι	 θα	 ενημερωθούν	 κανονικά.Σε	 περίπτωση	 ακύρωσης	 όλες	 οι	 αμοιβές	 θα	
επιστραφούν.	
	


