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Τι είναι το Athens Fringe Network?

Το Athens Fringe Network  είναι  το πρώτο ανοιχτό  και  επαγγελματικό δίκτυο στην 
Ελλάδα που απευθύνεται σε όλους τους δημιουργικούς πυρήνες της πόλης. Στόχος 
του  δικτύου  είναι  να  λειτουργήσει  συνεκτικά  ανάμεσα  σε  καλλιτέχνες, 
δημιουργούς,  designers,  ακτιβιστικές  κοινότητες,  κοινό,  φορείς,  ακαδημαϊκούς, 
media και υποστηρικτές, ώστε να παρουσιαστεί, να προωθηθεί και να ενδυναμωθεί 
η δημιουργική δράση εντός και εκτός Ελλάδας. 

Τι είναι το Athens Fringe Live? 

To Athens  Fringe  Live  επιστρέφει  για 10η  συνεχόμενη  χρονιά!  Το  γνωστό  από  τις 
προηγούμενες επιτυχημένες διοργανώσεις φεστιβάλ, συνεχίζει, ως “Live” πλέον, να 
αποτελεί  το  κυρίαρχο  πεδίο  έκφρασης  και συνάντησης  της  πρωτότυπης 
καλλιτεχνικής δημιουργίας με το κοινό της πόλης. Ως κυρίαρχη έκφραση του Athens 
Fringe  Network  αποτελεί  το  πρώτο βήμα  για  τους  συμμετέχοντες  να  δείξουν  τη 
δουλειά τους, να συναντηθούν με το κοινό, με άλλες καλλιτεχνικές και ακτιβιστικές 
κοινότητες,  να  συνεργαστούν  με  φορείς,  να  δικτυωθούν  με  επαγγελματίες  του 
χώρου,  να συνομιλήσουν  με  την  πόλη.  Πρόκειται  για  ένα  ανοιχτό  βήμα 
παρουσίασης νέων καλλιτεχνών και ομάδων κοινωνικής δράσης. 

Πότε διεξάγεται το Athens Fringe Live?

To Athens Fringe Live πραγματοποιηθεί συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες, εντός 
του διαστήματος Ιουνίου και Ιουλίου. Κάθε χρονιά, ανακοινώνονται οι ημερομηνίες 
έναρξης και λήξης της διοργάνωσης καθώς και η περίοδος υποβολής αιτήσεων. Για 
φέτος, το Athens Fringe Live 2018 θα διεξαχθεί από τις 15 Ιουνίου έως τοτ 

Πού διεξάγεται το Athens Fringe Live?

Τα  τελευταία  χρόνια η  καρδιά  της διοργάνωσης  κτυπά στο Βρυσάκι,  Χώρο Τέχνης 
και Δράσης στην Πλάκα. Το Athens Fringe Live έχει διεξαχθεί κυρίως στην περιοχή 
της  Πλάκας  και  του  Μοναστηρακίου,  σε  ιδιωτικούς  και  δημόσιους  χώρους. 
Ενδεικτικά,  μπορούμε  να  αναφέρουμε  την  Τεχνόπολη  του  Δήμου  Αθηναίων,  την 
Αρχαία Αγορά, αλλά και δρόμους, πλατείες και πάρκα της κεντρικής Αθήνας. 

Πώς μπορώ να συμμετάσχω στο Athens Fringe Live? 

Στο  Athens  Fringe  Live  μπορείτε  να  πάρετε  μέρος  με  οποιοδήποτε  πιθανό 
δημιουργικό τρόπο: παράσταση, μουσική εκδήλωση, εικαστική έκθεση, installation, 
video‐προβολή, παρουσίαση ταινίας ή βιβλίου, διάλεξη, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 
σεμινάριο ή workshop,  παιδικό θέαμα κα. Οι  εκθέσεις θα πραγματοποιούνται  για 



διάρκεια μιας εβδομάδας, ενώ τα ζωντανά θεάματα θα πραγματοποιούνται για μια 
φορά (μέγιστος χρόνος παρουσίασης: 120') 

Τέλος,  μπορείτε  να  μας  κάνετε  τις  προτάσεις  για  την  παρουσίαση  έργου  σας  σε 
κάποιο συγκεκριμένο δημόσιο χώρο στην περιοχή της Πλάκας (πχ. Αρχαία Αγορά). Η 
πρόταση θα αξιολογηθεί κατά το εάν είναι εφικτή η πραγματοποίηση της δημόσια 
και θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση. 

Υπάρχει χρονικό περιθώριο για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής μου;  

Η υποβολή των προτάσεων  θα πραγματοποιούνται από τις 10 Απριλίου έως τις 12 
Μαΐου 2018. 

Ποια είναι η διαδικασία υποβολής της συμμετοχής μου στο Athens Fringe Live? 

Η διαδικασία υποβολής της συμμετοχής συνοψίζεται στα βήματα παρακάτω: 

1Ο  Βήμα:  Αποστολή  του  αιτήματος  συμμετοχής  με  την  περιγραφή  των  βασικών 
σημείων της πρότασής σας (περιεχόμενο, ανάγκες στην τεχνική υποστήριξη κ.α) στο 
info@vryssaki.gr. 

2Ο  Βήμα:  Οριστικοποίηση  ημέρας  και  ώρας  παρουσίασης  στο  πρόγραμμα  του 
Athens Fringe Live. 

3o Bήμα: Καταβολή του κόστους συμμετοχής. 

4ο Βήμα: Αποστολή υλικού δρώμενου/ δράσης ( σύντομο κείμενο και φωτογραφικό 
υλικό) για την δημοσίευση της (δημιουργία αναρτήσεων, αποστολή δελτίων τύπων 
κ.α) 

Ποιο είναι το κόστος συμμετοχής για το Athens Fringe Live? 

Για να εξασφαλίσετε  τη συμμετοχή σας στο Athens Fringe Live 2018 θα πρέπει να 
καταβάλετε το ποσό των 30 ευρώ για εικαστικά έργα μέχρι 1,5 x 1,5 μέτρα και 40 
ευρώ  για  κάθε  άλλη  μορφή  τέχνης  (θεατρικές  παραστάσεις,  συναυλίες,  χορό 
κλπ), το  οποίο  σε  περίπτωση  ακύρωσης  της  συμμετοχής  σας  μετά  τη  λήξη  της 
διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, δε θα μπορεί  να επιστραφεί. Το εισιτήριο για τα 
ζωντανά  θεάματα  θα  είναι  5  ευρώ,  τα  οποία  θα  μοιράζονται  κατά  το  ήμισυ  σε 
συμμετέχοντες  και  διοργάνωση  (50%  των  εισιτηρίων  στον  δημιουργό  ‐  50%  των 
εισιτηρίων  για  τα  έξοδα  της  διοργάνωσης).  Η  είσοδος  στις  εκθέσεις  θα  είναι 
ελεύθερη,  οι  καλλιτέχνες όμως θα μπορούν  να πωλήσουν  τα  έργα  τους μέσω  της 
διοργάνωσης  (10%  των  κερδών επί  των πωλήσεων  του  καλλιτέχνη θα δίνεται  στη 
διοργάνωση για τα έξοδα παραγωγής). Τα έργα σε δημόσιους χώρους δε θα έχουν 
εισιτήριο.Οι κοινωνικές δράσεις είναι άνευ κόστους συμμετοχής. 
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Υπάρχει συγκεκριμένη θεματική στο Athens Fringe Live 2018; 

Τα  αναλλοίωτα  από  τον  χρόνο  χαρακτηριστικά  ενός  σπιτιού  έγιναν  τα  κύρια 
γνωρίσματα για το Βρυσάκι, όπου από το 2010 αποτελεί το σπίτι για μια κοινότητα 
ανθρώπων.  Ένας  οικείος  και  ζωντανός  πυρήνας  συνάντησης  όπου  μοιραζόμαστε 
νοήματα και εκφράζουμε ανησυχίες αφήνοντας ίχνη. 

Αυτός  είναι  ο  τρόπος  επανακατακοίκησης  που  προτείνουμε,  αναδεικνύοντας  τα 
σημεία  συνάντησης  του  παλιού  με  το  νέο.  Έτσι,  αναζητούμε  τα  κομμάτια  που 
λείπουν  για  να δομήσουμε  και  να αφηγηθούμε  την  ιστορία  του σπιτιού  της οδού 
Βρυσακίου 17  και  της χαμένης  του γειτονίας, προς  τη δημιουργία ενός “ζωντανού 
μουσείου”. Ενός χώρου όπου παράγονται κοινά αναγνωρίσιμα νοήματα μέσα από 
την  ανάπτυξη  μιας  δυναμικής  σχέσης  με  τον  επισκέπτη  που  υπολαμβάνει  ρόλο 
ταυτόχρονα εκθέματος και κοινού, πομπού και δέκτη περιεχομένου. 

Ποιος διοργανώνει το Athens Fringe Live; 

Το  Fringe  Live  διοργανώνει  η  αστική  μη  κερδοσκοπική  Εταιρεία  Πολιτισμού 
«Σύνθεση».  

Ποιος παρέχει τις υποδομές για την παράσταση / δρώμενο / συμμετοχή μου στο 
Athens Fringe Live; 

Ο Διοργανωτής θα παρέχει τις βασικές τεχνικές προϋποθέσεις για την παρουσίαση 
του  έργου  των  συμμετεχόντων,  όπως  ήχο,  φώτα  και  χώρο  παρουσίασης.  Οι 
συμμετέχοντες  οφείλουν  να  βρίσκονται  στον  τόπο  και  στο  χρόνο  που  θα  τους 
υποδειχθεί από τον Διοργανωτή, ώστε να βοηθήσουν στη σωστή διεκπεραίωση της 
συμμετοχής τους. 

Το περιεχόμενο της συμμετοχής μου (γενικά) είναι ελεύθερο; Υπάρχει περίπτωση 
«μη εγκρίσεως» κι αν ναι, με ποιό σκεπτικό; 

ΟΛΕΣ οι αιτήσεις γίνονται δεκτές. Δεν κρίνουμε εμείς κανέναν, αφήνουμε το κοινό 
να το κάνει. Φυσικά, πρέπει να τηρείται ο νόμος. Ο τρόπος παρουσίασης του έργου 
του  συμμετέχοντος  (δηλαδή  το  πού  και  το  πώς)  ανήκει  στην  αρμοδιότητα  της 
Διοργάνωσης και θα ανακοινωθεί τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την 
επίσημη έναρξη του Live. Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να ληφθούν υπ’ όψιν οι 
παρατηρήσεις  και  τα  αιτήματα  των  συμμετεχόντων,  η  τελική  απόφαση  όμως  θα 
λαμβάνεται από τους Διοργανωτές λαμβάνοντας υπ'όψιν τις συνολικές ανάγκες της 
διοργάνωσης και των συμμετοχών. 

Μπορώ να φέρω τον εξοπλισμό μου; 

Ναι!  Το Fringe  είναι μια do‐it‐yourself  διοργάνωση,  που παρέχει  τις βασικές μόνο 
υποδομές  στους  συμμετέχοντες.  Πέρα από  τις  βασικές αυτές  υποδομές  πρέπει  οι 
ίδιοι να προνοήσετε για την παραγωγή σας, υπό τις οδηγίες φυσικά των ανθρώπων 
της Διοργάνωσης. Έτσι, τους συμμετέχοντες βαρύνουν όλα τα έξοδα σχετικά με την 
παρουσίαση  του  έργου  τους:  Ενδεικτικά,  και  όχι  αποκλειστικά,  τους  βαρύνουν  τα 



έξοδα σχετικά με  τη  δημιουργία  και  τη  μεταφορά σκηνικών,  μεταφορά μουσικών 
οργάνων, έξοδα για το στήσιμο των σκηνικών κλπ.  

Ποιος φυλάσσει τον εξοπλισμό και τους χώρους; 

Ο  Διοργανωτής  θα  φροντίσει  για  την  σωστή  φρούρηση  των  χώρων.  Ωστόσο  σε 
καμία περίπτωση δεν  ευθύνεται  για  τυχόν  τραυματισμό  των συμμετεχόντων  κατά 
την παρουσίαση του έργου τους, ή για τυχόν απώλεια ή ζημία της περιουσίας τους, 
των  έργων,  μουσικών  οργάνων,  εν  γένει  σκηνικών  αντικειμένων  ή  προσωπικών 
ειδών. 

Ποιος είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του χώρου στον οποίο προβάλλεται η 
συμμετοχή μου;  

Θα υπάρχει άρτιος καθαρισμός των χώρων. ΟΛΟΙ όμως θα είμαστε υπεύθυνοι για 
την  τήρηση  της  καθαριότητας.  Σε  μια  διοργάνωση  σαν  αυτή  δε  θα  μπορούσε  να 
γίνει αλλιώς! 

Πρέπει να  είμαι παρών/παρούσα καθ’ όλη τη διάρκεια της Διοργάνωσης για τη 
σωστή παρουσίαση του έργου/συμμετοχής μου;  

Οι  συμμετέχοντες  οφείλουν  να  βρίσκονται  στον  τόπο  και  στο  χρόνο  που  θα  τους 
υποδειχθεί από τον Διοργανωτή, ώστε να βοηθήσουν στη σωστή διεκπεραίωση της 
συμμετοχής τους. 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τεχνικούς, φωτιστές, ή άλλους συνεργάτες μου; 

Η  Διοργανώτρια  εταιρεία  παρέχει  στους  συμμετέχοντες  το  βασικό  τεχνικό 
προσωπικό, το οποίο θα χειρίζεται τα μηχανήματα και θα φροντίζει για την ομαλή 
λειτουργία τους. Αν παρόλα αυτά οι συμμετέχοντες επιθυμούν επιπλέον προσωπικό 
ή άλλους συνεργάτες φυσικά μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν, αναλαμβάνοντας 
όμως και την αμοιβή τους. 

Η διοργανώτρια εταιρεία καλύπτει τα έξοδα της παραγωγής της συμμετοχής μου; 

Η Διοργανώτρια εταιρεία παρέχει στους συμμετέχοντες τις βασικές υποδομές (όπως 
ήχο,  φώτα,  χώρο  διεξαγωγής  παράστασης),  βασικό  τεχνικό  προσωπικό  και  την 
επικοινωνία/προβολή των συμμετοχών. Πέρα από αυτά δεν καλύπτει κανένα άλλο 
έξοδο παραγωγής. 

Έχω  δικαίωμα  επιλογής  του  ακριβούς  χρόνου  (time  slot)  παρουσίασης  της 
συμμετοχής μου; 

Ο χρόνος παρουσίασης του έργου του συμμετέχοντος ανήκει στην αρμοδιότητα της 
Διοργάνωσης  και  θα  ανακοινωθεί  τουλάχιστον  δέκα  πέντε  (15)  ημέρες  πριν  την 
επίσημη έναρξη του Live. Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να ληφθούν υπ’ όψιν οι 
παρατηρήσεις  και  τα  αιτήματα  των  συμμετεχόντων,  η  τελική  απόφαση  όμως  θα 
λαμβάνεται από τους Διοργανωτές, λαμβάνοντας υπ'όψιν τις συνολικές ανάγκες της 
διοργάνωσης και των συμμετοχών. 



Πότε μπορώ να κάνω τις πρόβες μου στον ήδη επιλεγμένο χώρο; 

Προβλέπεται μία πρόβα στο χώρο, η οποία θα ανακοινωθεί τουλάχιστον δέκα πέντε 
(15) ημέρες πριν την επίσημη έναρξη του Live. Ομοίως, εάν πρόκειται για εικαστικό 
έργο, θα σας ανακοινωθεί η μέρα και η ώρα που πρέπει  να  το προσκομίσετε στο 
χώρο της Διοργάνωσης. 

Τι  συμβαίνει  σε  περίπτωση  ακύρωσης  λόγω  ασθένειας,  καιρικών  συνθηκών, 
ανωτέρας βίας (πολιτική αναταραχή, τρομοκρατική ενέργεια κλπ) 

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δε θα μπορέσει να συμμετάσχει για λόγους που 
αφορούν  το πρόσωπό  του  (ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση ασθένειας  κλπ)  ο 
Διοργανωτής  δεν  φέρει  καμία  ευθύνη  ή  υποχρέωση  αλλαγής  των  ημερομηνιών 
παρουσίασης  του  έργου  του.  Ο  Διοργανωτής  ουδεμία  ευθύνη  φέρει  για  λάθη  ή 
παραλείψεις  του  συμμετέχοντος  που  καθιστούν  αδύνατη  την  παρουσίαση  του 
έργου του, καθώς επίσης και σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίασης του έργου από 
λόγους ανωτέρας βίας. Το κόστος συμμετοχής δεν επιστρέφεται. 

Έχω δικαίωμα να αποσύρω την συμμετοχή μου σε περίπτωση που διαφωνήσω ή 
δεν μείνω ικανοποιημένος από την συνεργασία;  

Ναι, σε περίπτωση που η διαφωνία οφείλεται σε αθέτηση των όρων που διαβάζετε 
εδώ. Σε κάθε περίπτωση, επειδή η διοργάνωση προβαίνει σε έξοδα για να αναδείξει 
τη συμμετοχή σας, από τη στιγμή που καταθέτετε την αίτησή σας υποχρεούστε να 
παρουσιάσετε τη συμμετοχή σας και το κόστος συμμετοχής δεν επιστρέφεται. 

Αποδίδονται Πνευματικά, συγγενικά ή άλλα Δικαιώματα για τη συμμετοχή μου 
στο Athens Fringe Live;  

Όχι, δεν αποδίδεται κανένα τέτοιο δικαίωμα. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ρητώς ότι 
είναι  κύριοι  των πνευματικών δικαιωμάτων που απαιτούνται  για  την παρουσίαση 
του  έργου  τους.  Οι  συμμετέχοντες  μεταβιβάζουν  προς  τη  Διοργάνωση  μόνο  τα 
πνευματικά  εκείνα  δικαιώματα  που  απαιτούνται  προκειμένου  ο  Διοργανωτής  να 
μαγνητοσκοπήσει,  να  φωτογραφήσει  ή  και  να  ηχογραφήσει  μέρος  των  έργων  με 
σκοπό  να  δημιουργήσει  μία  ταινία  (making of)  που  θα  αποτελεί  παρουσίαση  της 
Διοργάνωσης.  

Τη δημιουργία, την προώθηση και τη διανομή του  προωθητικού υλικού της 
συμμετοχής μου στο Athens Fringe Live ποιος τα αναλαμβάνει; 

Ο Διοργανωτής αναλαμβάνει τη συνολική προώθηση του προγράμματος τηρώντας 
ίσες αποστάσεις από όλες τις συμμετοχές. Εκτός από τις προβλεπόμενες ενέργειες 
δημοσίευσης  από  τον  διοργανωτή,  η  περαίτερω  προώθηση  είναι  στην  διακριτική 
ευχέρεια του εκάστοτε συμμετέχοντα ή της ομάδας. 

 

 



Μπορώ  να  δημιουργήσω  και  να  διανέμω  προωθητικό  υλικό  της  επιλογής  μου 
αναφορικά με την συμμετοχή μου στο Athens Fringe Live; 

Επιβάλλεται!  Η  Διοργάνωση  προβαίνει  σε  προβολή  του  event  συνολικά,  η  κάθε 
ομάδα/συμμετέχων  πρέπει  να  κάνει  ο  ίδιος  την  προβολή  του  έργου  του, 
ανακοινώνοντας  τον  τόπο  και  το  χρόνο  που  θα  παρουσιαστεί  αυτό,  με  κάθε 
πρόσφορο μέσον, αναρτώντας πάντα  το λογότυπο  του Fringe  και αναφέροντας  το 
motto: "Η Αθήνα μάς ανήκει!".  

 


