ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Σάββατο 10 Νοεμβρίου-Κυριακή 11 Νοεμβρίου, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Ελληνο-Αυστραλιανός Πολιτιστικός Σύνδεσμος,
o Σύνδεσμος Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων Αυστραλίας και
η Ένωση Θεσσαλονικέων «Ο Λευκός Πύργος»
προσκαλούν τους συγγραφείς και λογοτέχνες, που έχουν εκδώσει βιβλίο(α), να λάβουν μέρος
στην Έκθεση Βιβλίου που οργανώνεται στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την
Αδελφοποίηση της Θεσσαλονίκης με την πόλη της Μελβούρνης.
Η Έκθεση θα λάβει χώρα από το Σάββατο, 10 Νοεμβρίου και την Κυριακή, 11 Νοεμβρίου,
στην αίθουσα των Θεσσαλονικέων, 439 High St., Northcote.
Σκοπός της Έκθεσης είναι να επαναφέρουμε στο προσκήνιο και να ξαναπαρουσιάσουμε στο
αναγνωστικό κοινό τα βιβλία που έχουν εκδοθεί από αξιόλογους Ελληνο-Αυστραλούς
λογοτέχνες.
Η Έκθεση δίνει μια μοναδική ευκαιρία στους λογοτέχνες μας να εκθέσουν τα βιβλία τους και
στους βιβλιόφιλους να αγοράσουν, σε χαμηλές τιμές, βιβλία που τους ενδιαφέρουν.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη Δήλωση Συμμετοχής και
να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση- infogaclm@gmail.com
το ταχύτερο, αλλά όχι αργότερα από την Δευτέρα 5 Νοεμβρίου, 2018.
Υπενθυμίζουμε ότι την πρώτη ημέρα της Έκθεσης (Σάββατο 10/11/2018) και μεταξύ 1.00 – 2.00
μ.μ. θα γίνουν απαγγελίες ποιημάτων από τους ίδιους τους ποιητές. Την δεύτερη μέρα (Κυριακή
11/11/2018) και μεταξύ 1.00 – 2.00 μ.μ. θα γίνει μία γνωριμία με το έργο των Λογοτεχνών.
Λόγω του περιορισμένου χρόνου μόνον εκείνοι που θα υποβάλουν τις δέκα πρώτες Δηλώσεις
Συμμετοχής θα επιλεγούν να απαγγείλουν τα ποιήματά τους. Ο κάθε ποιητής θα έχει 5 λεπτά
στην διάθεση του. Ο χρόνος απαγγελίας θα τηρηθεί αυστηρά.

Παραλαβή και Παράδοση Βιβλίων
Για να αποφευχθούν τυχόν παραλήψεις και για τα καλύτερα, δυνατόν, αποτελέσματα ζητάμε την
απόλυτη συνεργασία όλων εκείνων που θα λάβουν μέρος στην έκθεση και ειδικότερα:
Ο κάθε λογοτέχνης μαζί με τα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, κ.τ.λ.) θα
υποβάλει γραπτή κατάσταση στην οποία θα αναφέρονται ο τίτλος και η τιμή πώλησης του κάθε
βιβλίου του που επιθυμεί να εκθέσει.
Στην δεύτερη σελίδα κάθε βιβλίου θα έχει σημειωθεί με μολύβι η τιμή πώλησης.
Ο κάθε λοτέχνης θα υποβάλει 3 αντίτυπα από το κάθε βιβλίο του.
Οι ενδιαφερόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση της μεταφοράς, παραλαβής και παράδοσης

των βιβλίων τους.
Η παραλαβή των βιβλίων από τους οργανωτές θα γίνει την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου, από τις
2.00 μ.μ. έως τις 6.00 μ.μ. στο 439 High St., Northcote.
Η επιστροφή των μη πωληθέντων βιβλίων θα γίνει την Κυριακή 11 Νοεμβρίου, μετά το πέρας
της Έκθεσης.
Για περισσότερες πληροφορίες: Καίτη Αλεξοπούλου-98858715, 0428968715
cathyalex@hotmail.com, Γεράσιμος Κλωνής, 98523252, 0418545991,
gerasimeclonis@gmail.com

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΘΕΣΕΩΣ
Σάββατο, 10 Νοεμβρίου, 2018
11.00 π.μ.
1.00 - 2.00 μ.μ.
2.00 - 3.00 μ.μ.
3.00 μ.μ.

Έναρξη
Απαγγελία Ποιημάτων από τους Λογοτέχνες.
Ανοιχτή συζήτηση / Αναψυκτικά
Τέλος της ημέρας

Κυριακή, 11 Νοεμβρίου, 2018
11.00 π. μ.
1.00 – 2.00 μ. μ.
2.00 – 3.00 μ. μ.
3.00 μ. μ.

Έναρξη
Γνωριμία με το έργο των Λογοτεχνών
Ανοιχτή συζήτηση / Αναψυκτικά
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

10 Νοεμβρίου —11 Νοεμβρίου, 2018

Όνομα:..................................................................................................................
Διεύθυνση:.............................................................................................................
Τηλ:.......................................e-mail: .....................................................................

Δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετάσχω στην ανωτέρω Έκθεση με βιβλία μου και
υποχρεούμαι να τα παραδώσω και να παραλάβω τα μη πωληθέντα σύμφωνα με τις
οδηγίες σας στο τέλος της Έκθεσης.

Επίσης επιθυμώ να λάβω μέρος στις απαγγελίες με ποιήματά μου, το Σάββατο 10
Νοεμβρίου 2018,

ή την Κυριακή 11 Νοεμβρίου να μιλήσω για το έργο μου ως Λογοτέχνης διαρκείας
έως 5 λεπτά εφ` όσον εκλεγώ από την Επιτροπή Οργάνωσης της Έκθεσης και υπάρχει
και περιθώριο χρόνου.
Ο Δηλών

Αποστείλετε την συμμετοχή σας έως την Δευτέρα 5/ 11/ 2018
στην ηλεκτρονική διεύθυνση- infogaclm@gmail.com

