
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΠΑ στο Διεθνές Φεστιβάλ 

ΑΝΑΛΟΓΙΟ 

 

Το Διεθνές Φεστιβάλ ΑΝΑΛΟΓΙΟ λειτουργεί από το 2000 ως πλατφόρμα για την 

παρουσίαση των σύγχρονων τάσεων στο θέατρο και τη δραματική, λογοτεχνική και 

σκηνική γραφή, προσφέροντας παράλληλα βήμα για τη συζήτηση σύγχρονων 

πολιτικών και κοινωνικών θεμάτων αιχμής και προάγοντας τον διάλογο ανάμεσα σε 

θεωρητικούς και δημιουργούς, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις τέχνες. 

 

Το ΑΝΑΛΟΓΙΟ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ελληνικής 

θεατρικής γραφής διεθνώς, συμμετέχοντας σε διεθνείς διοργανώσεις και Φεστιβάλ, 

παρουσιάζοντας το ελληνικό θέατρο. Ενδεικτικά: Nova Drama Festival Bratislava, 

undercloud National Theatre Festival Bucarest, Φεστιβάλ MUEs -Manifestations 

Utopiques Ephemères Saint- 3 Denis, Between The Seas Festival-Ν.Υόρκη, 

TheatreLaB-Λονδίνο, Univercité de Montréal, Πανεπιστήμιο Lomonosov Μόσχα, 

Σισμανόγλειο Μέγαρο Κωνσταντινούπολη, Sarajevo Winter Festival, IAPAR 

international theatre festival/Indira Gadhi Foundation INDIA, το isra drama / Israel, 

κ.ά.  

Το Φεστιβάλ συνεργάζεται με το Internationals Playwrights Association/UNESCO, 

τον διεθνή οργανισμό new media & walking performances ‘the milena principe’, την 

British Library, το ARCnet δίκτυο Αρχαίου δράματος, την European Greek Studies 

Association, το EUNIC δίκτυο των Μορφωτικών Ινστιτούτων Ευρωπαϊκών κρατών, 

το ASIA-EUROPE Foundation, είναι μέλος της EFA/EFFE (European Festivals 

Association /Europe for Festivals - Festivals for Europe κι έχει τιμηθεί με το label 

‘Remarkable Festival 2017’ του οργανισμού), κ.ά.  

 

Οι διοργανώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ ΑΝΑΛΟΓΙΟ τίθενται υπό την αιγίδα της 

Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, η δε διοργάνωσή του για το έτος 2021 έχει τεθεί υπό την αιγίδα του 

ΕΛΛΑΔΑ 2021 και έχει συμπεριληφθεί στο επίσημο πρόγραμμα των εκδηλώσεων 

για τα 200 χρόνια από την επέτειο της επανάστασης του 1821. 

 

Το Διεθνές Φεστιβάλ ΑΝΑΛΟΓΙΟ προσκαλεί τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος 

Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου να υλοποιήσουν την 

πρακτική τους άσκηση στις προσεχείς δράσεις του, και συγκεκριμένα: στο Διεθνές 

Φεστιβάλ Αναλόγιο 2021 και στο Συνέδριο Αρχαίου Δράματος το οποίο θα 

πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο 2021 στους Δελφούς. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα Σμαρώ Κώτσια, 

Εκτελεστική Διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ ΑΝΑΛΟΓΙΟ: 

            email : kotsiasm3@gmail.com, analogiofestival@gmail.com 

 

Από την Τμηματική Υπέυθυνη ΠΑ 

Μαρία Μικεδάκη 
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