
 

 

 

Σο Θέαηπο Ριάληο κλείνει ζε λίγοςρ μήνερ 20 σπόνια μεηά ηην εκηενή αποκαηάζηαζη ηος 

ιζηοπικού κινημαηογπάθος από ηο ςνεπγαηικό Σαμιεςηήπιο Λεμεζού.  

Έσονηαρ επαναλειηοςπγήζει ηο Μάιο ηος 1999, ηο Θέαηπο Ριάληο διοπγάνωζε σιλιάδερ 

γεγονόηα από όλο ηο θάζμα ηων παπαζηαηικών ηεσνών  μέσπι ζήμεπα, ηα οποία 

ζςγκένηπωζαν πέπαν ηος 1,5 εκαηομμςπίος θεαηέρ. ηα σπόνια πος πέπαζαν, ηο Θέαηπο 

Ριάληο καθιεπώθηκε ωρ ζύγσπονη ηέγη και ωρ έναρ από ηοςρ ζημανηικόηεποςρ 

Πολιηιζηικούρ Οπγανιζμούρ ηηρ Κύππος, διασπονικόρ εηαίπορ ηος Τποςπγείος Παιδείαρ 

και Πολιηιζμού ζε ζημανηικέρ   κπαηικέρ διοπγανώζειρ και θοπέαρ πολιηιζηικήρ 

ανάπηςξηρ ηος ηόπος μαρ. 

Επηζπκώληαο λα γηνξηάζεη απηή ηε ιακπξή  πνξεία, αιιά θαη λα ηηκήζεη δεκηνπξγνύο, θνξείο 

θαη πνιηηηζηηθνύο νξγαληζκνύο πνπ ελεξγνπνηνύληαη ζηελ παξαγσγή πνιηηηζκνύ, ην Θέαηξν 

Ρηάιην δηνξγαλώλεη  ηνλ Μάιο ηος 2019 ζεηξά εθδειώζεσλ, αθηεξσκέλσλ ζηα 20 ρξόληα 

πνιηηηζηηθήο πξνζθνξάο ηνπ.  

Σηόρνο είλαη λα παξνπζηαζζεί ζην πιαίζην ησλ ενξηαζκώλ, κηα ζθαηξηθή εηθόλα ηεο ζύγρξνλεο 

θππξηαθήο αιιά θαη δηεζλνύο δεκηνπξγίαο.  Γηα ην ζθνπό απηό θαινύληαη ελδηαθεξόκελνη 

θνξείο, θαιιηηέρλεο θαη ζρήκαηα όπσο ζπκπιεξώζνπλ θαη απνζηείινπλ ηε Δήισζε 

Ελδηαθέξνληνο  μέσπι ηιρ 15 Νοεμβπίος 2018 ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε info@rialto.com.cy. 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα πξνκεζεπηνύλ ηε Δήλωζη Ενδιαθέπονηορ από ηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ ζεάηξνπ Ρηάιην (www.rialto.com.cy)  
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Σπόποι ζςμμεηοσήρ 

1. Θα δνζεί πξνηεξαηόηεηα ζε Φνξείο, Οξγαληζκνύο θαη Δεκηνπξγνύο πνπ παξάγνπλ 

πξσηόηππε δνπιεηά. 

2. Η έληαμε ζηηο εθδειώζεηο κπνξεί λα πινπνηεζεί κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο: θάιπςε ή 

ζπλεηζθνξά ζην  θόζηνο παξαγσγήο ή παξάζηαζεο, παξαρώξεζε ζεάηξνπ, ηερληθή ή 

άιιε θάιπςε. Δελ θαιύπηνληαη έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο. 

3. Ο αξηζκόο ησλ επηιερζέλησλ εθδειώζεσλ ζα θπκαλζεί αλάινγα κε ηηο νηθνλνκηθέο 

απαηηήζεηο ησλ ζπλεξγαηώλ θαη ηα δηαζέζηκα θνλδύιηα.   

4. Τν ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί κε ην ζρεηηθό έληππν ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνύ, πεξηιακβάλνληαο  πεξηγξαθή εθδήισζεο, ζπληειεζηέο θαη 

πξνηεηλόκελε πεξίνδν.  

5. Οη εθδειώζεηο  πηζαλόλ λα καγλεηνζθνπνύληαη θαη θσηνγξαθίδνληαη ζην πιαίζην ησλ 

ενξηαζηηθώλ εθδειώζεσλ ηνπ Θεάηξνπ Ρηάιην θαη ζα παξακέλνπλ ζην αξρείν ηνπ 

Οξγαληζκνύ  

Οι Δηλώζειρ Ενδιαθέπονηορ θα αξιολογηθούν από ηοςρ Διοπγανωηέρ μέσπι ηιρ 20/12/2018. 

Όζερ επιλεγούν θα κληθούν ζε ζςνάνηηζη για να καθοπιζηούν ηα επόμενα ζηάδια.  

 


