
 

 

                                       ΑΟΑΜΡΙΟΩΗ - ΔΕΝΣΙΡ ΣΤΠΡΤ 

 

1
η
 ΤΟΑΟΣΗΗ ΔΙΡΡΓΑΟΩΣΩΟ ΣΡΤ ΔΙΜΣΤΡΤ ΣΗ  “ΕΤΡΩΠΑΛΜΗ ΓΙΡΡΣΗ ΣΗ ΞΡΤΙΜΗ” ΣΗ ΒΡΡΕΚΡΤ ΕΝΝΆΔΑ. 

ΜΙΑ ΜΟΤΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΠΟΤ EΝΩΝΕΙ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ  

ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ, ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΕ, MANAGER ΚΑΙ PROMOTER ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ  

 

Ρι ΒΑΣΡΑΧΡΙ, ωσ διοργανωτζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Γιορτισ τθσ Μουςικισ (ΕΓΜ) τθσ Ξάνκθσ, διεξάγουν τθν 1θ 

υνάντθςθ των διοργανωτϊν του Ελλθνικοφ Δικτφου, τθσ Βορείου Ελλάδασ τθσ ΕΓΜ ςτθν Ξάνκθ, το άββατο 22 

Απριλίου 2017 ςτθν αίκουςα του Πολυχϊρου Σζχνθσ και κζψθσ, Αρχοντικό Χατηιδάκι (Ελ. Βενιηζλου 15) Ξάνκθ.  

Αφορμι τθσ ςυνάντθςθσ αποτελεί θ προετοιμαςία τθσ επετειακισ 18θσ Διοργάνωςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Γιορτισ τθσ 

Μουςικισ ςτθν Ελλάδα, κακϊσ και θ ζναρξθ των Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων δικτφωςθσ ςτθν Ελλάδα και τθσ 

ευρφτερθσ περιοχισ των Βαλκανίων τoυ European Live Music Association και του Network for the 

Internationalization of Music Producers in Europe. 

 

Κεντρικά κζματα ςυηιτθςθσ αποτελοφν: 

1. το παρόν και το μζλλον τθσ ηωντανισ μουςικισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ 

 και τθσ Βορείου Ελλάδασ,  

2. οι προκλιςεισ των Ελλινων νζων δθμιουργϊν και διοργανωτϊν και 

3. οι τρόποι ςυνεργαςίασ μεταξφ εκνικϊν και διεκνϊν ευρωπαϊκϊν μουςικϊν δικτφων 

 

τόχοι των ςυηθτιςεων είναι θ ενδυνάμωςθ τθσ περιφερειακισ διοργάνωςθσ τθσ ΕΓΜ και θ αξιοποίθςθ του τοπικοφ 

δικτφου τον υπόλοιπο χρόνο, θ αναηιτθςθ τρόπων αξιοποίθςθσ των τοπικϊν εκδθλϊςεων για εκνικι και διεκνι 

δικτφωςθ. 

 

τθ ςυνάντθςθ κα ςυμμετάςχουν διοργανωτζσ, παραγωγοί και δθμιουργοί από Αλεξανδροφπολη, Διδυμότειχο, 

Δράμα, Ζδεςςα, Μαβάλα, Μομοτηνή, Ρρεςτιάδα, ζρρεσ, ουφλί, Πάνθη κακϊσ και από τθν Αθήνα, το Βόλο, τθν 

Μόρινθο και τθν Θεςςαλονίκη!  

 

Μεταξφ των προςκεκλθμζνων, κα παραςτοφν οι εκπρόςωποι τθσ “ΑΜΚΕ ΜΕΟ Εκδθλϊςεισ” και ςυντονιςτζσ του 

Εκνικοφ Δικτφου τθσ ΕΓM, το Δ.. και μζλθ του Πολιτιςτικοφ υλλόγου Ξάνκθσ “Βάτραχοι”, εκπρόςωποι τθσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ. 
 

Διοργάνωςθ : Πολιτιςτικόσ φλλογοσ Ξάνκθσ «Βάτραχοι» - ΑΜΚΕ ΜΕΟ 

υνδιοργάνωςθ : Κζντρο Πολιτιςμοφ Διμου Ξάνκθσ 

Ευχαριςτοφμε τθν Περιφζρεια Αν.Μακεδονίασ & Θράκθσ και  τον Αντιπεριφερειάρχθ Κ. Ζαγναφζρθ, για τθν δωρεάν 

παραχϊρθςθ του Πολυχϊρου Σζχνθσ και κζψθσ, Αρχοντικό Χατηιδάκι. 

 

Πλθροφορίεσ / Επικοινωνία 

http://mesoevents.eu/
http://www.europeanmusicday.gr/


 

Σθλ. 6942840233  | mail : vatraxoixanthi@gmail.com &  www.mesoevents.eu  

#europeanmusicday  #emd2017 #vatraxoi #mesoevents #xanthi #greece #ELMA # NIMPE  
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