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Πρωτοτυπία του Φεστιβάλ
Στην Ελλάδα, το ακορντεόν είναι συχνά ένα παραγκωνισμένο μουσικό όργανο. Κι
όμως, έχει ένα αυθεντικό ρεπερτόριο, ένα παθιασμένο κοινό και μουσικούς διεθνούς
φήμης.Ήταν, λοιπόν, αναγκαίο να δημιουργηθεί ένα Φεστιβάλ αφιερωμένο σε
αυτό το μουσικό όργανο. Έτσι ξεκίνησε στη Σύρο πριν από 8 χρόνια το «Φεστιβάλ
Ακορντεόν» και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Ένα καλοκαιρινό ραντεβού που όλοι περιμένουμε...
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Φεστιβάλ, συναντήσαμε
πολλά άτομα, καλλιτέχνες, συμμετέχοντες και ένα κοινό
ανήσυχο και διψασμένο για μουσική. Φέτος, συμμετείχαν στο
Φεστιβάλ 84 άτομα από 13 έως 66 ετών ενώ τις εκδηλώσεις του πλαισίωσαν 41 καλλιτέχνες. Σε γενικές γραμμές,

υποδεχθήκαμε περισσότερα από
120 άτομα (ανάμεσά τους συνοδοί και
εθελοντές) απ' όλη την Ελλάδα κι από
το εξωτερικό (βλ. χάρτη παρακάτω).

Η επιλογή να
διεξάγουμε
το Φεστιβάλ
το καλοκαίρι
είναι σημαντική,
αφού επέτρεψε
σε πολλούς
να κάνουν μια
ολόκληρη
εβδομάδα
διακοπές.
Ποσοστά συμμετεχόντων ανάλογα
με τις φορές που παρακολούθησαν
το σεμινάριο: :

Α πο λ ο γ ι σ τ ι κά
από το
στοιχεία
2012
συμμετοχών

2017

2018

2019

Καλλιτέχνες

303

16

30

41

Συμμετέχοντες

181

41

35

55

18.830

2.600

3.700

3.500

228

39

32

29

Κοινό
Εθελοντές

Η Πορεία του Φεστιβάλ του 2019
Όπως κάθε χρονιά, η επιτυχία του Φεστιβάλ δεν σταμάτησε στις μουσικές εκδηλώσεις, αλλά
επεκτάθηκε και σε μια μοναδική μουσική καλοκαιρινή εμπειρία κατά την οποία όλοι μαζί,
δηλαδή καλλιτέχνες, συμμετέχοντες και εθελοντές, είχαν τη δυνατότητα να συνεργαστούν
για να γίνει αυτό το φεστιβάλ μια μαγευτική και αξέχαστη εβδομάδα.
Ἐχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενούμε
συμμετέχοντες και καλλιτέχνες σε
ένα όμορφο μέρος, τη βίλα του Αγίου
Παύλου της Ποσειδωνίας γεγονός
το όποιο μας επιτρέπει να μοιραζόμαστε την καθημερινότητα και τη μουσική και να ζούμε συναρπαστικές και
μοναδικές στιγμές.

Φέτος, από τις 22 έως τις 27 Ιουλίου
2019, το 8ο Φεστιβάλ Ακορντεόν Σύρου
παρουσίασε μια ανεπανάληπτη εβδομάδα με εφτά μέρες μουσικής, χορού
και αυτοσχεδιασμού γύρω από το
Swing, την Jazz και το Lindy Hop!

4 Σεμινάρια

Οι Εκθέσεις

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1ο Μουσικής (15 ώρες) - 6 άτομα
«Η ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ: Μουσικές διαδρομές από
το χάος στην τάξη» με την Μαρία Δελή.

Ο Παναγιώτης Ζαφειρίου συντόνιζε καθημερινά
εργαστήρια συντήρησης και επισκευής ακορντεόν,
έτσι ώστε όλοι οι μουσικοί, επαγγελματίες ή ερασιτέχνες, να έχουν την ευκαιρία να «περιποιηθούν» τα
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2ο Μουσικής (15 ώρες) - 22 άτομα
πολύτιμα μουσικά τους όργανα. Παράλληλα γινόταν
«RENDEZ-VOUS με τον DJANGO REINHARDT: « Ένα και η έκθεση αξεσουάρ, παρτιτούρων και CD.
Manouche πάρτυ» για ακορντεόν, κιθάρα, βιολί και
Μια προσπάθεια επέκτασης των
άλλα όργανα όπως κλαρινέτο, φλάουτο, τρομπέτα, κοντραμπάσο…!» με τους Maryll Abbas Trio, Maryll Abbas
συναυλιών μας στις Κυκλάδες
(ακορντεόν), Joris Viquesnel (κιθάρα) και Benoît Josse
Μία από τις επιθυμίες μας είναι να «ανοίξουμε» το
(βιολί).
φεστιβάλ σε άλλα νησιά, στέλνοντας τους καλλιτέχνες μας να παίζουν σε άλλα νησιά των Κυκλάδων.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3ο Μουσικής (15 ώρες) - 8 άτομα
«Αυτοσχεδιασμός, Jazz αρμονία και αισθητική: Μελέτη Φέτος, για πρώτη φορά, ήμασταν ευτυχείς να συνεργαστούμε με το Φεστιβάλ Τήνου, το οποίο διοργάγια ακορντεόν» με τον Γιώργος Τσιατσούλης.
νωσε συναυλία με το γαλλικό trio Maryll Abbas κατά
τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα.ΣυνεΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 4ο Χορού (15 ώρες) - 21 άτομα
χίζουμε
να ερχόμαστε σε επαφή με άλλους τοπικούς
«Lindy Hop – O βασιλιάς του Swing!» με τους Athens
Lindy Ηop – Μαριάντζελα Σαλίχου & Άλεξ Παλαμήδη. συλλόγους!

Ένα κοινό φιλικό και πιστό:
το πρόγραμμα
προσέλκυσε 3.500 άτομα

Ένα βήμα για εκδηλώσεις φιλικές προς το περιβάλλον
Και για φέτος, χρησιμοποιήσαμε οικολογικά και επαναχρησιμοποιούμενα πλαστικά
ποτήρια, χάρη σε ένα σύστημα δανεισμού. Τα ποτηράκια που έφεραν πάνω τους το λογότυπο του Φεστιβάλ, δανείζονταν έναντι ενός μικρού χρηματικού ποσού και ο κάθε επισκέπτης μπορούσε να τα επιστρέψει παίρνοντας πίσω τα χρήματά του ή κρατώντας τα,
να τα αγοράσει. Αυτό αποδείχθηκε πολύ αποτελεσματικό αφού από τα 900 ποτήρια,
τα 400 δεν μας επιστράφηκαν για να κρατηθούν σαν ενθύμιο από το Φεστιβάλ.

Συναυλίες - Εκδήλώσεις : κάθε παράσταση και ένα μέρος
Κάθε βράδυ το φεστιβάλ επισκέπτεται ένα διαφορετικό μέρος.Καλλιτέχνες και επαγγελματίες ή ερασιτέχνες συμμετέχοντες μετακινούνται έτσι σε όλο το νησί πολλαπλασιάζοντας τα σημεία επαφής
με το κοινό. Αυτό βοηθάει πολύ στην εξάπλωση του Φεστιβάλ σε όλο το νησί, απαιτώντας βέβαια
πολλές φορές καλύτερη οργάνωση και περισσότερα έξοδα από τους διοργανωτές.

Δευτέρα 22/07 - «JE SWING»

Τρίτη 23/07 - «MARYLL ABBAS TRIO»

Φοίνικας- -ελεύθερη είσοδος

Ποσειδωνία - 5€

500 άτομα

400 άτομα

Τετάρτη 24/07 - «ANAMNEZY»
Ερμούπολη - ελεύθερη είσοδος

400 άτομα

Παρασκευή 26/07 - « GADJO DILO »
Χρούσσα - 10€

750 άτομα

Πέμπτη 25/07 «Ανοιχτή Μουσική Σκηνή»
70 ερασιτέχνες και επαγγελματίες στη σκηνή
Ποσειδωνία - ελεύθερη είσοδος

450 άτομα

Σάββατο 27/07 - Οι ακορντεονίστες
στον πεζόδρομο
Ερμούπολης - ελεύθερη είσοδος

1000 άτομα

Επικοινωνία σε πολλές γλώσσες
Από την έναρξη του Φεστιβάλ, οι γλώσσες επικοινωνίας μας ήταν
κυρίως τα ελληνικά και τα αγγλικά, αλλά και τα γαλλικά για την
ιστοσελίδα και την παρουσίαση των παραστάσεων και των συναυλιών, γεγονός που μας εξασφάλισε ένα μεγάλο ακροατήριο
ξένων τουριστών.

Σχετικά με τα έντυπα
Κάντια Πρίντεζη και Christelle Loukitch

- 300 αφίσες για τις 6 παραστάσεις. Τυπώθηκαν και διανεμήθηκαν σε όλο το νησί (σε καταστήματα και άλλα σημεία).
- Προγράμματα Φεστιβάλ (2.000 τεμάχια). Τυπώθηκαν και
διανεμήθηκαν σε όλο το νησί (σε καταστήματα και άλλα σημεία).
- Banner (Διαφημιστικά πλαίσια/Πανό)και Πινακίδες. Τοποθετήθηκαν σε διάφορα μέρη σε όλο το νησί.
- Ένθετο στο πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του
Δήμου.

Επικοινωνία on-line (e-media)
Website
Syros Accordion Festival (Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά)
http://syrosaccordionfestival.com/EL/
Youtube
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJLmfAGAAp073jCSWnm7DM6oqWYOr94cv
Vimeo
Documentary : https://vimeo.com/222124698
Facebook Λογαριασμό Facebook με περισσότερους από 2.572 ακόλουθους.
Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ φτάνουμε τα 12.000 σχόλια.
Μέσα από τα παραπάνω εργαλεία
https://www.facebook.com/SyrosAccordionFestival/
επικοινωνίας καθώς και με πολυάριθμες δημοσιεύσεις στις
εφημερίδες το Φεστιβάλ προωθείται και έχει ήδη ευρεία απήχηση διαδικτυακά αλλά και ως
προς την προέλευση των συμμετεχόντων τόσο σε τοπικό όσο
και σε διεθνές επίπεδο.
Στόχος μας είναι να διευρυνθεί
ακόμα περισσότερο ο κύκλος
συμμετεχόντων ώστε το Φεστιβάλ
να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη
διεθνή διάσταση.
Δείτε το συνημμένο PressBook.

Χορηγοί και Συνδιοργανωτές 2019

Οι διοργανωτές και
οι συνδιοργανωτές

Δουλεύουμε πάντα
σε συνεργασία με τους
τοπικούς συλλόγους!

Με την ευγενική συμμετοχή
καλλιτεχνών

Με τα ΜΜΕ

Υπολογισμoί 2017, 2018 και 2019
Έξοδα

2017
€

2018
€

2019
€

Έσοδα

2017
€

2018
€

2019
€

Αγορές
Πρωινά & έξοδα εστίασης μπουφέ
Μεσημεριανό γεύμα
Ποτά
Υλικά καθαρισμού
Αναλώσιμα γραφείου
Άλλα έξοδα

Εξωτερικές Υπηρεσίες
Ενοικίαση των χώρων

Συνεισφορές, Συνδρομές,
Δράσεις

5 800

6 090

5 580

1 600

2 800

2 770

3 000

2 750

3 300

Συνδρομές μελών
Εισιτήρια συναυλιών
Συμμετοχή στα σεμινάρια

Συνδιοργανωτές
& Χορηγίες
Δήμος
Περιφέρεια
Σύλλογοι (2017)
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Leader
2016 και άλλα, για το 2017

14 500 18 150 20 180

6 720 5 900

6 380

Εξωτερικές Υπηρεσίες
1. Διοικητική, οργανωτική προετοιμασία
Λογιστική & Γραμματειακή υποστήριξη
Επαφές για την προετοιμασία.)

Άλλα Εσοδα

300

600

1 030

Εισφορές φίλων & εκπτώσεις

Εθελοντές
2. Προβολή - Διαφήμιση
Mεταφραστής, Γραφίστας, Εκτυπώσεις
Προώθηση–προβολή
ΜΜΕ (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδες...)

3 100

1 940

2 820

5 900

5 950

8 300

880

600

400

Γραμματειακή υποστήριξη &
Επαφές, Μεταφραστής
Υπεύθυνοι σεμιναρίων & συναυλιών
Ηχογράφηση, φωτογράφιση,
εικονοληψία
Προώθηση – προβολή & ΜΜΕ

6 000 5 700

5 170

4 100 3 800

4 170

Μετακινήσεις
Μετακινήσεις προς και από τη Σύρο
Μετακινήσεις εντός του νησιού
Ηχογράφηση, Φωτογράφιση,
Εικονοληψία

Συνεισφορές σε Είδος

Συναυλίες και Σεμινάρια
Αμοιβή Καλλιτεχνών & δασκάλων
Ηχητική κάλυψη
Υπεύθυνος σεμιναρίων & συναυλιών

10 800 13 830

13 460

Άλλα Εξοδα

310

310

150

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ

110

110

0

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΤΕΛΗ

ΣΥΝΟΛΟ

70
65
31 580 34 335

50
36 830

Πρωινά & έξοδα εστίασης
μπουφέ
Μεσημεριανό γεύμα
Ποτά
Υλικά
Αναλώσιμα γραφείου
Άλλα έξοδα

ΣΥΝΟΛΟ

31 620 34150 36 930

