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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Θέμα: « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την ηχητική 

κάλυψη των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Επταπυργίου 

από 17/6 – 19/7/2022, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης» 

 

Κριτήριο αξιολόγησης : Η συμφερότερη  τιμή  

 

Προϋπολογισμός:   20.000,00 ευρώ πλέον του ΦΠΑ 24% 

 

Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών : από 14 Απριλίου έως 19 Απριλίου 2022 και ώρα  15:00 

μ.μ στα γραφεία του Κέντρου Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, Βας. Όλγας 198  ισόγειο ή με αποστολή 

ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση  kepothe@otenet.gr  στο οποίο θα επισυνάπτεται 

υπογεγραμμένο το αρχείο της οικονομικής προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές μαζί με όλα τα 

δικαιολογητικά του άρθρου 5. 

Προσφορές οι οποίες θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Το Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα 

πραγματοποιήσει για τρίτη χρονιά το «Φεστιβάλ Επταπυργίου», ένα θεσμό για την πόλη της 

Θεσσαλονίκης αλλά και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το Φεστιβάλ Επταπυργίου θα 

γίνει  στην εσωτερική αυλή του βυζαντινού φρουρίου του Επταπυργίου, ιστορικού μνημείου της 

Καταχωρηστέο στο ΚΗΜΔΗΣ 
ΑΔΑΜ:22PROC010396774 



πόλης και εγγεγραμμένου μνημείου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της 

UNESCO. 

Το Κέντρο Πολιτισμού προκειμένου να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες της ηχητικής  κάλυψης 

των εκδηλώσεων  του Φεστιβάλ Επταπυργίου το οποίο θα διεξαχθεί από 17/6-19/7/2022, 

προκηρύσσει διαδικασία απευθείας ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης την δυνατότητα του 

αναδόχου για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την 

οικονομική του προσφορά- την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)". 

 

Το Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης  A.E. έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ΄  αρ. 1, 5/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 1 του  Ν.4412/2016 ‘’Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ 

3.Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α΄/13-7-2010) ‘’Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ’’ και άλλες διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει 

4. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-9-2011) ‘’Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του 

έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 

και άλλες διατάξεις’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ/19/Α΄/2-2-2014) 

5. Το υπ΄  αριθμ. 483/7-4-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010349510)  πρωτογενές αίτημα 

6. Το υπ΄ αριθμ. 484/7-4-2022 εγκεκριμένο αίτημα (ΑΔΑΜ: 22REQ010349581)  

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία είναι ανοικτή, επί ίσους όρους, σε όσους πληρούν τις 

νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην πρόσκληση και διαθέτουν 

την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι 

προσφορές που είναι σύμφωνες με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της 

πρόσκλησης 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς για τους οποίους υπάρχει εις βάρος τους 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 73 του 

Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 



Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την υποχρέωση του αναδόχου να προμηθεύει και να 

τοποθετεί εξοπλισμό ήχου στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Επταπυργίου ώστε να είναι δυνατή από 

τεχνική υποστήριξη η διεξαγωγή τους.  

 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
Α) Ενοικιαζόμενος ηχητικός εξοπλισμός 
 
Ο εξοπλισμός που θα διατίθεται θα πρέπει να έχει τα επισυναπτόμενα χαρακτηριστικά ή να είναι 

παρόμοιων προδιαγραφών. Ο  προμηθευτής θα πρέπει να αναφέρει και να περιγράφει στην 

προσφορά του τον τύπο – μοντέλο της κάθε συσκευής και να παραδίδει τον εξοπλισμό σε άριστη 

λειτουργική κατάσταση. 

 
Β) Εγκατάσταση εξοπλισμού 
 
Η εγκατάσταση του ηχητικού εξοπλισμού θα πρέπει να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο 

τεχνικό προσωπικό στην ειδικότητα ηχολήπτη από δημόσιο φορέα. Ο τεχνικός υποχρεούται να 

επιβλέπει και να είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του εξοπλισμού καθ΄  όλη τη διάρκεια της 

εκδήλωσης. 

 
Γ) Κανόνες ασφαλείας 

Βασική αρχή είναι η προστασία της ζωής και των ζώων που βρίσκονται στο χώρο της εκδήλωσης. 

Στις προσφορές θα πρέπει να κατατεθεί και ο εξοπλισμός ασφαλείας. Η κάθε εταιρία θα πρέπει να 

διαθέτει τον απαραίτητο βοηθητικό εξοπλισμό που χρειάζεται σε κάθε εγκατάσταση ώστε να 

διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των μηχανημάτων και η ασφάλεια συμμετεχόντων και κοινού. 

Εκτεθειμένα καλώδια σε σημεία διέλευσης πρέπει να τοποθετούνται σε κανάλια υψηλής αντοχής, 

πίνακες παροχής ρεύματος να διαθέτουν διακόπτη διαφυγής ρεύματος. 

Η ενοικίαση και εγκατάσταση του εξοπλισμού  θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προδιαγραφές ώστε 

να θεωρείται νόμιμη. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 εγκατάστασης και 

τεχνικής υποστήριξης οπτικοακουστικού εξοπλισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Το κόστος, η προμήθεια και η μεταφορά του εξοπλισμού, οι εργασίες, οι αμοιβές του  

προσωπικού και γενικά όλων όσων θα απαιτηθούν για τη σωστή και ολοκληρωμένη εκτέλεση των 

εργασιών και εγκατάσταση του παραπάνω περιγραφόμενου εξοπλισμού αποτελούν ευθύνη του 

Αναδόχου, ο οποίος θα τα προμηθευτεί με μέσα δικά του και το κόστος τους συμπεριλαμβάνεται 

στον προϋπολογισμό της παρούσας πρόσκλησης. 



2. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά τη διάρκεια των εργασιών του 

για την προστασία τόσο του προσωπικού και των συνεργατών του, όσο και του προσωπικού και 

των πραγμάτων και εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής. 

 3. Το εργατικό προσωπικό που τυχόν θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος θα ευρίσκεται και θα 

εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα.  

4. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφάλιση του ιδίου και του προσωπικού που θα 

χρησιμοποιήσει καθ’ όλη τη διάρκεια των συμβατικών του υποχρεώσεων με την Αναθέτουσα Αρχή 

και τον βαρύνουν κάθε είδους αμοιβές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις του ιδίου και του 

προσωπικού του, το κόστος των οποίων συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της παρούσας 

πρόσκλησης.  

5. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια και τα μέτρα προστασίας που αφορούν 

το προσωπικό του Αναδόχου κατά την εργασία του και την εν γένει παραμονή του στον χώρο 

εκτέλεσης των εργασιών. 

 6. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση σε κάθε είδους παρατηρήσεις που θα του 

υποδειχθούν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων  Θεσσαλονίκης  

7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη αποκατάσταση τυχόν κακοτεχνιών, φθορών ή ζημιών που 

ενδέχεται να προξενηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών του και ευθύνεται για κάθε είδους 

κακοτεχνία, ζημία ή βλάβη προσώπων ή πραγμάτων της Αναθέτουσας Αρχής που ενδέχεται να 

συμβεί κατά την εκτέλεση των εργασιών του 

8. Μετά το πέρας των εργασιών, όλη η περιοχή θα παραδοθεί με ευθύνη του Αναδόχου, σε άριστη 

κατάσταση, καθαρή (αφού απομακρυνθούν από αυτή οποιαδήποτε άχρηστα υλικά προκύψουν κατά 

τη διάρκεια των εργασιών) και απόλυτη λειτουργικότητα. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποστείλει στην Αναθέτουσα Αρχή τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Οικονομική Προσφορά 

2. Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητήριου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σας  σε αυτό και 

το ειδικό επάγγελμά σας  ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή 

3. Φωτοαντίγραφο Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος ή Στοιχεία μητρώου επιχείρησης όπως είναι 

καταχωρημένα στο TAXIS οικονομολογικών δραστηριοτήτων.  

4. Ποινικό Μητρώο 

5.Φορολογική ενημερότητα. 

6.Ασφαλιστική ενημερότητα 

 

 

 



Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.  

 

 

                                                                                                 

 

 

 Επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                -O- 
                                                             Διευθύνων Σύμβουλος  

                                                              
 

                                                                 Παντελής Καζαντζίδης 
 



 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

 
Η Τεχνική Περιγραφή αφορά στις απαιτήσεις ήχου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 
Επταπυργίου έτους 2022.   
 
Α. Γενική περιγραφή. 
 
Οι απαιτήσεις ήχου,  για τις 7 παραγωγές του Φεστιβάλ Επταπυργίου 2022,  θα αφορούν 
σε συναυλιακό αλλά και θεατρικό στήσιμο. Συγκεκριμένα για την παραγωγή «Συναυλία με 
τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης και τον Διονύση Σαββόπουλο» θα 
χρειαστεί συναυλιακό στήσιμο για τετράφωνη χορωδία 25-28 ατόμων και 3 τραγουδιστές. 
Για την παραγωγή  «Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω» , θεατρικό στήσιμο εφόσον πρόκειται 
για θεατρική παράσταση με 10 ηθοποιούς μουσικό σχήμα και 4 τραγουδιστές. Για την 
παραγωγή « Μεγάλες Φωνές» , Συναυλιακό στήσιμο,  για την συμμετοχή της  MOYSA 
Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Μεγάρου Μουσικής με 40 περίπου όργανα και τις  
τραγουδίστριες  Φαραντούρη, Πασπαλά, Μπάμπαλη, Σιαμαντά με ασύρματα χειρός. Για 
την παραγωγή « Ρέκβιεμ για τη Σμύρνη» συναυλιακό στήσιμο εφόσον πρόκειται για 
Συμφωνικό έργο με την Κρατική Ορχήστρα   και την  μικτή χορωδία όπου θα χρειαστούν 
σολιστικά όργανα και 4 σολίστες. Τετράφωνη μικτή χορωδία τουλάχιστον 45 ατόμων 
(Σοπράνο, Άλτο, Τενόρο, Μπάσο) 4 σολίστ τραγουδιστές (Σοπράνο, Μεσόφωνος, Τενόρος 
και Μπάσος), 1 Αφηγητής (απαγγελία με χειλόφωνο). Θα χρειαστούμε συναυλιακό 
στήσιμο για την παραγωγή «Gala Όπερας» με 1 λυρική φωνή. Συναυλιακό στήσιμο για την 
παραγωγή Άρπες. Για την παραγωγή «Βραδιά Ποίησης / Καταραμένοι ποιητές»,  
πρόκειται για Μουσική παράσταση με ενδιάμεσα κείμενα , 3 τραγουδιστές με σταθερά 
μικρόφωνα σε στάντ και 1 αφηγητής με χειλόφωνο (ψείρα) θα χρειαστούμε και 
συναυλιακό αλλά και θεατρικό στήσιμο .  
 
Β. Επί μέρους  στοιχεία.  
Λόγω εκτάκτων μέτρων COVID που ίσως ακόμα ισχύουν, μπορεί να υπάρχει απόσταση 
1,5 μ μεταξύ των μουσικών. Αυτό θα επιφέρει επιπλέον μικροφωνική ενίσχυση και θα 
πρέπει να ενισχυθούν περισσότερα  όργανα απ’ ότι συνήθως με τα ανάλογα μικρόφωνα 

 
Γ. Τεχνικά ηχητικού εξοπλισμού. 

  
Ανά παραγωγή, τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά έχουν ως εξής :  
 
1. Σαββόπουλος… γεννήθηκα στη Σαλονίκη 

 
8,8,6,4,3 

2 φλάουτα (+πίκολο) 
1 όμποε 

2 κλαρινέτα (+Μπάσο κλαρινέτο)  
2 φαγκότα 
2 κόρνα 

2 τρομπέτες 
1 τρομπόνι 

1 μπάσο τρομπόνι 
1 τούμπα 
τυμπάνια 



2 κρουστοί 
άρπα 
πιάνο  

κλαβινόβα με ηχο τσελέστα και τσέμπαλο 
 

τετράφωνη χορωδία 25-28 ατόμων 
3 τραγουδιστές 

 
2. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω 

 
Μουσικό σχήμα Bιολί 
Μπουζούκι/ λαούτο 

                           Ακορντεόν 
                           Κοντρα μπάσο 

                           Κιθάρα 
                           Κρουστά 

                           Κανονάκι / φλάουτο  
 

Για τους ηθοποιούς  2 σταθερά μικρόφωνα με σταντ 
 10 ασύρματα χειλόφωνα (ψείρες)  

 
Ατομικές απαιτήσεις μουσικών 

1)  DRUMER   Να υπάρχει στημένο set Drums  με τα μικρόφωνα του (Υποχρέωση των 
τεχνικών ήχου). Επίσης θα έχει διάφορα κρουστά όπως Μπεντίρ, τουμπερλέκι, ντέφι κλπ 

<ψιλολόγια > κρουστά Οι ηχητικοί ξέρουν πως θα τα πάρουν αυτά. Ίσως και με ένα 
μικρόφωνο. 

2)  ΚΑΝΟΝΑΚΙ--ΦΛΑΟΥΤΟ. Το ίδιο άτομο θα τα παίξει άρα χρειάζεται 2 μικρόφωνα. 
3)  ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ---ΛΑΟΥΤΟ  Το ίδιο άτομο και εδώ. Θα χρειαστεί 2 DI box 

4)  ΜΠΑΣΙΣΤΑΣ   Θα χρειαστεί ενισχυτή μπάσου ( Υποχρέωση των τεχνικών ήχου) Θα 
έχει Κόντρα Μπάσο 

5)  ΚΙΘΑΡΙΣΤΑΣ   Di  box για την κιθάρα. Υπάρχει περίπτωση να φέρω και κάποιο 2ο 
όργανο. Ίσως να χρειαστώ και 2ο Di  Θα έχω μαεστρόφωνο δικό μου. Χρειάζομαι γραμμή 

γι αυτό. 
6)  ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ    Εχει δικό του σύστημα που βγαίνει σε κάνον  Χωρίς φάντομ . 

7)  ΒΙΟΛΙ       Έχει δικό του σύστημα. Θα χρειαστεί Di    
8)  4 Τραγουδιστές  με 4 μικρόφωνα.   

             
Παρακάτω υπάρχει το Stage plan  

 



  
 

 
3. Μεγάλες Φωνές  

 
              6,6,4,4,2 

1 Fl.  
1 Ob. 

1 Cl. in Bb  
1 Bassoon  

1 ή 2 Horn in F  
1 ή 2 Trumpet in Bb  

1 ή 2 Trombone  
1 Guitar (ηλεκτροκλασική και ηλεκτροακουστική) 

1 El. Bass  
1 Mandolin  
1 Accordion  

1 Piano  
1 Harp  

1 ή 2 ή 3 Timpani – Glockenspiel – Percussion  
1 Drum Set 

 
4 ΦΩΝΕΣ (ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ – ΠΑΣΠΑΛΑ – ΣΙΑΜΑΝΤΑ – ΜΠΑΜΠΑΛΗ) με ασύρματα 

χειρός sennheiser ή ανάλογα. 
 

4. Ρέκβιεμ για τη Σμύρνη 
 

 ΞΥΛΙΝΑ ΠΝΕΥΣΤΑ  
1 πίκολο,   

2 Φλάουτα,  
2 Όμποε,   

1 Αγγλικό κόρνο (Cor Anglais) 
2 κλαρινέτα σε σι ύφεση,  

1 μπάσο κλαρινέτο,  
2 φαγκότα,  

1 Κόντρα Φαγκότο 
ΧΑΛΚΙΝΑ ΠΝΕΥΣΤΑ  

4 κόρνα σε Φα 
3 τρομπέτες σε Ντο 



2 Τρομπόνια Τενόρο, 
1 Τρομπόνι Μπάσο 

1 Τούμπα,   
ΚΡΟΥΣΤΑ  
4 Τύμπανα 

1 ΓκρανΚάσα (bass drum) 
1 Σετ Πιάτα χειρός 

1 Ντράμ (snare drum) 
1 Γκονγκ (gong or TamTam) 

1 Σετ Καμπάνες (Tubular Bells) 
ΕΓΧΟΡΔΑ 

Πρώτα Βιολιά 12  
Δεύτερα Βιολιά 10  

Βιόλες 8  
Βιολοντσέλα 6  
Κοντραμπάσα 4  

 
ΧΟΡΩΔΙΑ 

Τετράφωνη μικτή χορωδία τουλάχιστον 45 ατόμων (Σοπράνο, Άλτο, Τενόρο, Μπάσο) 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
1 καλό πληκτρολόγιο ελέγχου (controller keyboard) full size, 88 πλήκτρα 

1 Apple laptop, με καλή κάρτα ήχου, που να τρέχει Cubase 11+ Και Native Instruments 
Kontakt 5+ 

 
ΣΟΛΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

1 καλό πιάνο με ουρά, μήκους τουλάχιστον 2,25 μέτρων 
1 Ηλεκτρική κιθάρα με δικό της ενισχυτή και πενταλιέρα εφέ 

1 Σαντούρι (θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικός ήχος σαντούρι, που θα παιχτεί από τον 
πιανίστα μέσω controller keyboard & NI Kontakt software sampler). 

 
4 σολίστ τραγουδιστές (Σοπράνο, Μεσόφωνος, Τενόρος και Μπάσος). 

 
1 Αφηγητής (απαγγελία με χειλόφωνο) 

 
5. Γκαλά όπερας με τον μεξικανό τενόρο Ρεμόν Βάργκας 

Έγχορδα: 8, 8, 7, 5, 4  
Ξύλινα: 3, 3, 3, 3 

Χάλκινα: 4, 3, 3, 1 
1 σετ τύμπανα 

4 κρουστοί 
1 άρπα 

2 πληκτροφόροι 
Ίσως ένα επιπλέον όργανο που δεν ξέρουμε (π.χ. σαξόφωνο ή μαντολίνο ή κιθάρα,..) 

1 λυρική φωνή  
 

6. Άρπες 
9 Άρπες (DPA 4099P & SM57) 

Κρουστά (1 μουσικός) 
1 κλαρινέτο  (DPA 4099 ή SM57 ή C414) 



 
 

7. Βραδιά Ποίησης / Καταραμένοι ποιητές 
1. ΠΙΑΝΟ  

ΠΛΗΚΤΡΑ (ΘΑ ΦΕΡΕΙ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΗΧΟΥ)  
2. ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ  

3. ΒΙΟΛΙ  
4. ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ 

5. PERCUSSION ΤΥΜΠΑΝΑ (ΘΑ ΦΕΡΕΙ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΗΧΟΥ) 6. ΚΙΘΑΡΑ 
(ΗΛΕΚΤΡΟΚΛΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ)  

7. ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ  
8. ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ  

 
ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ: • 6 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ ΚΑΙ 2 ΣΚΑΜΠΟ 

ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ • 8 ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΘΕΡΜΟ ΦΩΤΙΣΜΟ  
 

3 τραγουδιστές με σταθερά μικρόφωνα σε στάντ 
1 αφηγητής με χειλόφωνο (ψείρα) 

 
Ένα από τα τραγούδια έχει τρομπέτα και ηλεκτρονικό ήχο 

Για τη βασική τοποθέτηση της ορχήστρας στη σκηνή επισυνάπτεται το stage plan 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


