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Ρόδος, 15 Απριλίου 2019

Πλούσιο το πρόγραμμα του «Rhodes Summer Festival»
που συνδιοργανώνει ο ΔΟΠΑΡ

Παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 13 Απριλίου 
2019, στον όμορφο χώρο του Amalfi Social Lounge Bar, το φετινό πρόγραμμα για το 
φωτεινό φεστιβάλ της Ρόδου, «Rhodes Summer Festival» που συνδιοργανώνει ο ΔΟΠΑΡ. 

Στην παρουσίαση του προγράμματος, παραβρέθηκαν πολλοί συντελεστές των εκδηλώσεων 
καθώς και εκπρόσωποι του τοπικού Τύπου. 

Στην τοποθέτησή του, ο πρόεδρος του ΔΟΠΑΡ κ. Στέφανος Κυριαζής, εξέφρασε την 
ικανοποίησή του αλλά και την αισιοδοξία του για την διοργάνωση που φέτος, διανύει την 7η 
χρονιά υλοποίησής της, με πλούσιο πρόγραμμα που αναδεικνύει την πολιτιστική, 
πολιτισμική, περιβαλλοντική αλλά και την κοινωνική της διάσταση. 

Αναλυτικότερα: 

«Για 7η χρονιά φέτος, το «Rhodes Summer Festival», γίνεται ακόμα πιο συναρπαστικό και 
ανθρώπινο. 

Το φετινό φεστιβάλ με έδρα τον ιστορικό χώρο του ‘Ακταίον’ είναι αποτέλεσμα  της  
συνεργασίας του ΔΟΠΑΡ με τους διοργανωτές του ‘Rhodes Summer Festival’. Σκοπός της 
συνεργασίας η αναβάθμισή του, ώστε το αποτέλεσμα να είναι θετικό προς τον θεατή και το 
νησί της Ρόδου.

Τα στοιχεία που το διαφοροποιούν από τα προηγούμενα χρόνια είναι: 
 Η θέσπιση κοινωνικού εισιτηρίου: Δωρεάν εισιτήρια και μέριμνα για την 

μετακίνηση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 
 Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των παραστάσεων 
 Η διοργάνωση συναυλιών και θεατρικών παραστάσεων με ελεύθερη είσοδο στη νέα 

μουσική σκηνή του ‘Ακταίον’, κάθε Τρίτη, Πέμπτη & Κυριακή 

Ακολουθεί μια μικρή παρουσίαση στους τομείς στους οποίους πέρα από το καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα, θα δώσουμε έμφαση και αυτοί θα είναι το περιβάλλον και οι ευάλωτες ομάδες. 

Το φεστιβάλ για τον άνθρωπο

Οι καλλιτέχνες παράλληλα με την συμμετοχή τους στο φεστιβάλ θα έχουν την υποχρέωση 
να επισκέπτονται και να παρουσιάζουν ένα μικρό ζωντανό ακουστικό πρόγραμμα  στους 
χώρους ευάλωτων/ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων όπως: (Ορφανοτροφείο, χώροι 
φιλοξενίας ατόμων με ειδικές ανάγκες και χρόνιες παθήσεις, Γηροκομείο). 
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Η θέσπιση κοινωνικού εισιτηρίου: διάθεση δωρεάν εισιτηρίων και μέριμνα για την 
μετακίνηση και υποδοχή ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 

Το φεστιβάλ για το περιβάλλον

 Μείωση μετακινήσεων - Μεταφορές θεατών 
 Σύνταξη σχεδίου μεταφοράς θεατών
 Καθορισμός χώρου στάθμευσης των επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με 

δωρεάν μετακίνηση Mini-Bus του Φεστιβάλ, ανά 15 λεπτά στον χώρο της 
παράστασης και αντίστροφα, μετά το τέλος της παράστασης.

Μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης

 Ελαχιστοποίηση της οπτικής ρύπανσης (π.χ. αφισοκόλληση) αλλά και των 
απορριμμάτων (π.χ. διαφημιστικά φυλλάδια) με την υιοθέτηση σύγχρονων τρόπων 
προβολής.

 Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων  και κάδων ανακύκλωσης, στο χώρο των 
εκδηλώσεων

 Άδεια για πώληση μόνο προϊόντων που έχουν ανακυκλώσιμη συσκευασία 

Το φεστιβάλ για τον νέο δημιουργό

 Στήριξη νέων καλλιτεχνών από τον χώρο της μουσικής (Παραγωγή και κυκλοφορία 
άλμπουμ μουσικής, Πλατφόρμα προβολής των καλλιτεχνών και πώλησης των έργων 
τους, Επιμέλεια παραστάσεων τους/εκθέσεων εντός και εκτός Ελλάδας).

Εκλεκτές εκδηλώσεις και συναυλίες

Ενδεικτικά αναφέρουμε μέρος του προγράμματος Rhodes Summer Festival 2019

Μάιος 2019 

 15.05.19: Επίσημη έναρξη: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας- Κίτρινα Ποδήλατα - SteveTeaser. 
Είσοδος Ελεύθερη - Μανδράκι/ Aκταίον/ώρα 21:00 

Ιούλιος 2019

05.07.19Πυξ – Λαξ 
Γήπεδο Ιαλυσού ώρα 22:00

12.07.19  Μιχάλης Χατζηγιάννης 
Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου: Ωρα 21:30 

Αύγουστος 2019
05.08.19Άλκηστις Πρωτοψάλτη
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Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου  ώρα 21:30

09.08.19 Βασίλης Παπακωνσταντίνου
     Γήπεδο Ιαλυσού ώρα 22:00

12.08.19Σταύρος Ξαρχάκος-Χάρις Αλεξίου 
Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου  ώρα 21:30 

21.08.19Χαΐνηδες /Ψαραντώνης 
Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου  ώρα 22:00

04.09.19Κώστας Χατζής
  Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου ώρα 21:30 

Σημειώνεται πως το πρόγραμμα του «Rhodes Summer Festival» θα εμπλουτίζεται συνεχώς 
με εκδηλώσεις και δράσεις, οι οποίες θα ανακοινώνονται εν ευθέτω χρόνω. 


