
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΧΟΡΕΥΤΕΣ

Η Ακαδημία Παραστατικών Τεχνών Θάλασσα Πολιτισμού / artsea.gr 
διοργανώνει και προσκαλεί νέους χορευτές* να δηλώσουν συμμετοχή στο 
σεμινάριο ακρόασης, για την προκήρυξη κενών θέσεων & υποτροφιών** 
στα 10μηνα προγράμματα: α) επαγγελματικής κατεύθυνσης, 
β) επαγγελματικής εξειδίκευσης, για νεοεισερχόμενους καλλιτέχνες στην 
αγορά εργασίας Παραστατικών Τεχνών.

artsea.gr



Οι επιλεγόμενοι καλλιτέχνες, με την καθοδήγηση των συνεργατών της 
Θάλασσας Πολιτισμού μέσω παρατήρησης, έρευνας, μελέτης, δοκιμής & πράξης, 
με μεθοδολογία, εκπαιδεύονται στα πεδία:

1. πρακτική άσκηση σχετικού αντικειμένου
2. πρακτικό διδασκαλείο σχετικού αντικειμένου
3. ανταλλαγή γνώσεων & εμπειριών, με στόχο τη δημιουργία καλ/κού έργου
4. ενεργή συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις 

Δυνατότητες και παροχές:
• Πιστοποιητικό πρακτικής άσκησης, επαγγελματικής κατάρτισης & 

εμπειρίας
• Πιστοποποίηση χορευτή – εκπαιδευτή χορού από τον οργανισμό I.S.T.D.
• Βεβαίωση φωνητικής & τραγουδιού από το Ωδείο Θάλασσα Πολιτισμού
• Βεβαίωση υποκριτικής & χοροθεάτρου από την Ανώτερη Σχολή 

Δραματικής Τέχνης Θάλασσα Πολιτισμού
• Σταθερή συνεργασία με την Ακαδημία Παραστατικών Τεχνών Θάλασσα 

Πολιτισμού
• Εγγραφή στο δίκτυο συνεργατών της Θάλασσας Πολιτισμού
• **Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη των επιλεγόμενων καλλιτεχνών
• Μειωμένο εισιτήριο στις μετακινήσεις
• Αναβολή στράτευσης
• Προβολή έργου νέων καλλιτεχνών
• Αποστολή – συμμετοχή σε καλλιτεχνικές διοργανώσεις στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό

[*τελειόφοιτοι, απόφοιτοι, ή πτυχιούχοι: σχολών χορού, Ι.Ε.Κ., ανώτερων 
σχολών χορού, κολλεγιακών, ή πανεπιστημιακών τμημάτων με σπουδή στο 
χορό]
..............................................................................................................

Χώρος, ημέρες, ώρες διεξαγωγής του σεμιναρίου ακρόασης για νέους χορευτές:
Ακαδημία Παραστατικών Τεχνών Θάλασσα Πολιτισμού / artsea.gr
Κολοκοτρώνη 152, 16451 Αργυρούπολη, τηλ. 210 996 6466

Μ. Δευτέρα, 09/04 12:30 – 14:00

Μ. Τρίτη, 10/04 12:30 – 14:00

Μ. Τετάρτη, 11/04 12:30 – 14:00

Τετάρτη του Πάσχα, 18/04 12:30 – 14:00

Πέμπτη του Πάσχα, 19/04 12:30 – 14:00

Δήλωση συμμετοχής on line στο artsea.gr στη σελίδα Νέα-News, 
ή στη Γραμματεία, Τρίτη με Παρασκευή 5-8 μ.μ. 
Συνολικό κόστος συμμετοχής: 50,00 ευρώ
Kατάθεση ποσού στην Εμπορική Τράπεζα, αρ. λογ. 85736116, με αιτιολογία το 
ονοματεπώνυμό σας & επιβεβαίωση στο τηλ. 210 996 6466, καθ/νές 5-8 μ.μ.

artsea.gr

http://artsea.gr/register.asp?a=AuditionCourse

