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Γραφεία Σχεδιασμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. που διοργανώνει το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι 2017 ενδιαφέρεται να αναθέσει σε Γραφείο
Σχεδιασμού τον σχεδιασμό των εντύπων.
Η Θεματική του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού 2017 αποφασίσθηκε να είναι: «Συγκάτοικοι στο όνειρο»:
Γενικά: Αυτό που δίνει ζωή και χαρακτηρίζει το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι, είναι η παρουσία πολλών ομάδων που
λειτουργούν αυτόνομα, σαν μικρές κοινωνίες ή καλύτερα σαν οικογένειες. Κάθε ομάδα, μικρή ή μεγάλη, νέα ή
παλιά, έχει την Ιστορία της, τη δική της Οικογενειακή Ιστορία. Αυτές τις ιστορίες θα θέλαμε να αναδείξουμε μέσα
από την φετινή μας θεματική. Κάθε ομάδα θα μπορούσε να μας πει την Ιστορία της μέσα από μια αφίσα και όλες οι
αφίσες μαζί, να αποτελέσουν την βάση για την κεντρική αφίσα του καρναβαλιού μας.
Φιλοσοφία: Ένα φιλόξενο σπίτι γεμάτο πολύχρωμες, χαμογελαστές φιγούρες με μια απέραντη διάθεση
φιλοξενίας. Ένα σπίτι ή καλύτερα μια πολυκατοικία που όλοι θα είναι καλοδεχούμενοι, μέσα στα 40 και πλέον
διαμερίσματά της (όσες και οι ομάδες του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού 2017) σε καθένα από τα οποία ζει την
ξεχωριστή της ιστορία και μια ομάδα – οικογένεια.
Κάθε διαμέρισμα είναι μια ανοιχτή πόρτα και όλοι μαζί, ομάδες & επισκέπτες, κάτω από την ίδια στέγη, τη στέγη
του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού, γίνονται "Συγκάτοικοι στο όνειρο". Κάθε ομάδα μια οικογένεια, μια ιστορία, μια
αγκαλιά για τους επισκέπτες και τους καρναβαλιστές, μια εικόνα, ένα ακόμα όνειρο.
Ελάτε λοιπόν και εσείς στο σπίτι μας!
Ελάτε στο Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι!
Ελάτε να γίνουμε Συγκάτοικοι στο όνειρο!

Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προτάσεις δημιουργικού (προσχέδια) για τα
έντυπα του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού 2017 στην οδό Αρκαδίου 48-50 – Χάνι Παττακού, το αργότερο
έως την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00.
Η Οργανωτική Επιτροπή του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού δεσμεύεται να μελετήσει τα προσχέδια σε
παρουσίαση του κάθε ενδιαφερόμενου (εάν χρειαστεί), και να τα επιστρέψει στους κατόχους τους, μετά
το τέλος της διαδικασίας επιλογής, ώστε να διασφαλισθούν τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.
Προτάσεις που θα κατατεθούν μετά από τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα δε θα ληφθούν υπ’
όψιν.
Η Αντιπρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.
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