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Θέμα: Πρόσκληση στήριξης εναλλακτικής/πειραματικής μουσικής εκδήλωσης. 
Σχετ.:  1.  Τα  υπ'  αριθμ.  πρωτ.  ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.  394/22.11.2018 και  Ορθή Επανάληψη

394/4.12.2018 αιτήματα και η υπ' αριθμ. 28/15.12.2018 (θέμα 4ο) συνεδρίαση Διοικούσας
Επιτροπής.

          2. H υπ' αριθμ. πρωτ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 210/4.12.2018 έγκριση των Κοσμητόρων της
Σχολής Θετικών Επιστημών και της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Η  ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.,  Κοινωνική  Συνεταιριστική  Επιχείρηση  Συλλογικής  και  Κοινωνικής

Ωφέλειας  και  Φορέας  Κοινωνικής  και  Αλληλέγγυας  Οικονομίας,  δημιουργεί  δράσεις  Κοινωνικής

Μέριμνας και Αρωγής σε τομείς παιδείας, δημιουργίας, τέχνης, για τη στήριξη, τη γεφύρωση και τη

συνοχή των παιδιών που έρχονται από το μέλλον, των νοημόνων που δραστηριοποιούνται στο

παρόν και των σοφών γερόντων που κατέχουν τη γνώση που πηγάζει από το παρελθόν και στηρίζει

την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία σε ιστορικό – επιστημονικό – οικονομικό – κοινωνικό

επίπεδο για εναλλακτικούς, ρεαλιστικούς, πειραματικούς σκοπούς.

Σε αυτό το πλαίσιο διοργανώνουμε εναλλακτική/πειραματική μουσική εκδήλωση που θα λάβει

χώρα στο Πρώην Σχολικό Συγκρότημα Μεσαίου Καρλοβάσου Σάμου, την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου

2018, ώρα έναρξης 20:00, με ελεύθερη μουσική σκέψη, έκφραση, δράση, στην οποία θα τηρηθεί

σειρά  προτεραιότητας,  προκειμένου  νέοι  ενήλικοι  καλλιτέχνες  ή  εν  δυνάμει  καλλιτέχνες  να

πειραματιστούν σε ποικίλους μουσικούς ήχους, ρυθμούς και εντάσεις.

Το  κόστος  έκαστου  εισιτηρίου  εισόδου στην  εκδήλωση ανέρχεται  στα  τρία  ευρώ (3€),  είναι

ατομικό και στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 17%.

Δεδομένου ότι  γίνεται  προσπάθεια διατήρησης χαμηλού κόστους του εισιτηρίου εισόδου, σας

προσκαλούμε, εφόσον το επιθυμείτε, σε στήριξη της διοργάνωσης, των εξόδων και των κοινωνικών

δράσεων της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., με οποιονδήποτε έννομο και σχετικό τρόπο επιθυμείτε.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική σας ανταπόκριση.

      Με ειλικρίνεια, 
 Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής

          ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 
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