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Πρόσκληση ενδιαφέροντος
για την υποβολή προτάσεων για το Φεστιβάλ Ρεματιάς 2023

Ο Δήμος Χαλανδρίου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2023, καλεί για 
κατάθεση προτάσεων από φυσικά πρόσωπα, καλλιτεχνικά σχήματα και φορείς από όλο το 
φάσμα της καλλιτεχνικής δημιουργίας (θέατρο, μουσική, κινηματογράφο κ.λπ), οι οποίες θα 
μπορούν να πραγματοποιηθούν στο ανοιχτό Θέατρο Ρεματιάς. 
Προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων καθώς και για τη διαμόρφωση της πρότασής 
τους, παραθέτουμε τα παρακάτω στοιχεία:

 Το Θέατρο Ρεματιάς είναι ανοιχτό, προσβάσιμο σε Άτομα με Αναπηρία και διαθέτει 
κερκίδα 600 θέσεων, καμαρίνια, τουαλέτες και κυλικείο.

 Το Φεστιβάλ, διεξάγεται την περίοδο του Ιουλίου καθώς και από τέλος Αυγούστου έως 
τα μέσα Σεπτεμβρίου και οι εκδηλώσεις του πραγματοποιούνται τις ημέρες Δευτέρα- 
Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο. Οι υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας διατίθενται 
μόνο για πρόβες και τυχόν αναβολές λόγω καιρικών συνθηκών. 

 Για τη διενέργεια του φεστιβάλ ο Δήμος διαθέτει: 1) προσωπικό ασφαλείας για την 
ηλεκτρολογική του υποδομή, 2) σύστημα φωτισμού και υπεύθυνο για τον χειρισμό 
του, 3) ηχητικό σύστημα και ηχολήπτη 4) προσωπικό για τη φροντίδα και την 
καθαριότητα του χώρου 5) προσωπικό για τη φύλαξη του χώρου και 6) προσωπικό 
για την υποδοχή και ταξιθεσία των θεατών. 

Διαθέσιμος ηχητικός εξοπλισμός: α) ηχητικό σύστημα για το κοινό JBL ενεργό VRX (4 
ηχεία για μπάσα & 6 δορυφόροι), β) ψηφιακή κονσόλα 32 IN/16 OUT, γ) 12 + 2 monitor 
– επιστροφές και δ) ενισχυτής μπάσου AMPEG 150W & ενισχυτής κιθάρας FENDER 
150W.
Στο τέλος της πρόσκλησης υπάρχει παράρτημα με την ανάλυση του ηχητικού 
εξοπλισμού.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 
Οι προτάσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν με σαφήνεια:
α) τα στοιχεία του φορέα αναλυτικά (όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, τηλέφωνο),
β) τα στοιχεία της προτεινόμενης εκδήλωσης (περιεχόμενο, συντελεστές, φωτογραφικό 
υλικό, τεχνικές προδιαγραφές, διάρκεια εκδήλωσης κ.λπ.), σε όσο είναι δυνατόν μικρά σε 
όγκο αρχεία.
γ) την οικονομική πρόταση στην οποία θα πρέπει να συνυπολογισθούν όλα τα έξοδα που 
απαιτούνται για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης όπως μουσικά όργανα (πιάνο, ντραμς, 
κρουστά κ.λπ.), επιπλέον φωτισμός, σκηνικά, προτζέκτορας και οθόνη, ειδικότερες ηχητικές 
απαιτήσεις, ειδικό δάπεδο για χορό, τράσσα επί σκηνής κ.λπ. τα οποία δεν μπορεί να 
παρέχει ο Δήμος.
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ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ:
1. Ενοικίαση του θεάτρου ανά ημέρα παράστασης και πρόβας.
2. Αγορά της παραγωγής από τον Δήμο

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τις προτάσεις σας μέχρι τις 31 Μαρτίου 2023

Οι προτάσεις θα σταλούν, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
tm.politismou@halandri.gr & aetopoli@otenet.gr 

Σε επόμενη φάση, κατά την οποία θα συγκεκριμενοποιηθούν οι επιλογές, θα σταλεί 
εξειδικευμένη πρόσκληση σε κάθε φορέα καθώς και ενημερωτικό σημείωμα για τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να καλέσετε στο 210 6820464, εσωτ. 2

Ο ΑΝΤΙΔΉΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΣΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΚΑΣ
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 Ηχεία FRONT OF HOUSE 

 4 x JBL VRX932LAP 

 4 x JBL VRX918SP 

 2 x JBL SRX815P 

 

 Ηχεία MONITOR 

 2 x JBL PRX815W 

 6 x JBL PRX412M 

 2 x JBL MRX515 

 4 x Mackie Thump 15a 

 2 x JBL PRX415M  

 

 Κονσόλες 

 MIDAS M32 (με digital stage box)  

 SOUNDCRAFT Signature 22 

 

 Ενισχυτές οργάνων 

 FENDER MUSTANG GT200 (Κιθάρας) 

 AMPEG BA-115 V2 (Μπάσου) 

 

 Σετ Μικροφώνων για Drums 

 4 x AKG P4 

 1 x AKG P2 

 2 x AKG P17 

 

 

 

* ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 

(Κρουστά, Drums, Πιάνο, Πλήκτρα, Κιθάρα κτλ)  

 

 

 

 Ενσύρματα Μικρόφωνα 

 4 x SHURE SM58 BETA  

 3 x SHURE SM58 

 4 x AKG D7 

 6 x SHURE SM57 

 1 x BEYERDYNAMIC M88 

 1 Χ AKG D 112 MK2 

 2 x AKG C451  

 2 x RODE NT5 

 6 x AKG C1000 

 4 x RODE NGT1 (midi gun) 

 3 x SHURE BETA 87A  

 2 x AKG C519M  

 

 Ασύρματα Μικρόφωνα 

 1 x SHURE ULS P (SM58 BETA) (χειρός) 

 1 x AKGWMS450 (D5) (χειρός) 

 LD Systems U505 BPHH2  3Χ2          
 6  ταμπακιέρες (χειλόφωνα) 

 

 ACTIVE DI-BOXES (x 8) 

 STEREO PASSIVE DI-BOXES (x 2) 

 Αναλόγια + Φωτάκια (x 10) 

 Βάσεις Μικροφώνων (x 20) 

 Βάσεις Κιθάρας (x 3) 

 Βάση Πλήκτρων 

 Κάθισμα Πλήκτρων 
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