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Το ΚΘΒΕ ξανά στην Ένωση των Θεάτρων της
Ευρώπης
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Ήδη έχει συμφωνηθεί η συνεργασία του ΚΘΒΕ στο πρόγραμμα
"Catastrophe" και η συμμετοχή σε Διεθνές Φεστιβάλ τον
Φεβρουάριο του 2023 στην Πορτογαλία

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ψηφίστηκε εκ νέου μέλος, από την ολομέλεια
της Ένωσης των Θεάτρων της Ευρώπης, την Κυριακή 19 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια
της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στο Yugoslav Drama
Theatre του Βελιγραδίου.

Στη Γενική Συνέλευση απήυθυνε χαιρετισμό ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΚΘΒΕ,
Αστέριος Πελτέκης, παρουσιάζοντας τα σχέδια για τον Καλλιτεχνικό Προγραμματισμό της
επόμενης διετίας, ενώ η υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων κ. Αμαλία Κοντογιάννη εξέθεσε τις
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δυνατότητες διεύρυνσης της συνεργασίας με τα θέατρα μέλη της Ένωσης.

Ο κ. Πελτέκης, αφού ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των θεάτρων μελών για την θετική
τους ψήφο, δήλωσε την ουσιαστική επιθυμία του για άνοιγμα του ΚΘΒΕ στην Ευρώπη
αλλά και τον κόσμο, μέσω συνεργασιών, ανταλλαγών και από κοινού σχεδιασμό
δραστηριοτήτων με τα θέατρα μέλη της Ένωσης των Θεάτρων της Ευρώπης, το έργο της
οποίας γνωρίζει πολύ καλά ήδη από τα πρώτα του βήματα ως ηθοποιός, αφού συμμετείχε
σε workshop της ΕΘΕ με επικεφαλής τον Peter Brook, επί της προεδρίας του Giorgio
Strehler, ιδρυτή της Ένωσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΘΕ δέχθηκε την πρόσκληση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή
να ταξιδέψουν τα μέλη του στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συζητηθούν νέα σχέδια
συνεργασίας με την ενεργό συμμετοχή του ΚΘΒΕ. Ήδη έχει συμφωνηθεί η συνεργασία
του ΚΘΒΕ στο μεγάλο πρόγραμμα "Catastrophe" που υλοποιεί η Ένωση και η
συμμετοχή σε Διεθνές Φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του
2023 στην Πορτογαλία.
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