
 

 

 

Ημερομηνία …/…/…. 

  Αρ. Πρωτ. Ε.Λ.Σ.: ……………….                  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ ΧΟΡΕΥΤΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 
 

Την Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10.30 π.μ. στα στούντιο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής 

(Αρχιμήδους 16, Ταύρος, Τ.Κ. 177-78), θα πραγματοποιηθεί ακρόαση για την πρόσληψη ενός (1) χορευτή  

μπαλέτου. 

 

 Δικαίωμα συμμετοχής στην ακρόαση έχουν όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1988, 

μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1996. 

 Όλοι οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στο μάθημα κλασικού μπαλέτου.  

 Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προετοιμάσει μία (1) variation κλασικού ρεπερτορίου και 

ένα (1) solo σύγχρονου χορού της επιλογής τους προς παρουσίαση, εφόσον τους ζητηθούν. Οι 

υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους τη μουσική για τα soli τους σε CD.  

 Οι υποψήφιοι, εφ’ όσον τους ζητηθεί, θα εξετασθούν σε σύγχρονη κινησιολογία, που θα διδαχθεί 

κατά τη διάρκεια της ακρόασης. 

 H σύμβαση θα είναι σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους. Για την 

πρόσληψη στην Ε.Λ.Σ. ο επιτυχών απαιτείται να εκδώσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά (ΑΦΜ, 

ΑΜΚΑ, ΙΚΑ, άδεια εργασίας σε περίπτωση αλλοδαπού κτλ.), καθώς και να υπάγεται φορολογικά 

στην Ελλάδα. 

 Η ακρόαση ξεκινά στις 10:30 π.μ. ακριβώς. 

 

Με την υποβολή αιτήσεων όλοι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν αίτηση, βιογραφικό 

σημείωμα και φωτογραφία.   

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής έως και την Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου  

2016, ώρα 14.00, στο Πρωτόκολλο της Ε.Λ.Σ., το οποίο βρίσκεται στα Γραφεία Διοίκησης  (Πανεπιστημίου 

39, 3ος όροφος, 105 64, Αθήνα, ώρες 08.00 – 14.00, από Δευτέρα έως Παρασκευή, τηλ. επικοινωνίας 210 

3711200). Οι υποψήφιοι μπορούν, επίσης, να αποστείλουν την αίτησή  τους, μαζί με βιογραφικό σημείωμα 

και φωτογραφία τους ηλεκτρονικά στο balletcompany@nationalopera.gr εντός της δεδομένης 

προθεσμίας. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής της αίτησης συμμετοχής, οι υποψήφιοι θα πρέπει να 

επικοινωνήσουν με το γραφείο της Διεύθυνσης Μπαλέτου (210 3615121), προκειμένου να επιβεβαιώσουν 

την εμπρόθεσμη και έγκυρη υποβολή της αίτησής τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τη σχετική αίτηση υποψηφιότητας από το Πρωτόκολλο της Ε.Λ.Σ. ή 

ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο www.nationalopera.gr 

 

Πληροφορίες : κ. Ιβάνα Κατσούλα, Τηλ. 210 3615121 

 Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στα στούντιο 1 ώρα πριν την  ώρα έναρξης της ακρόασης. 

 

Εσωτερική Διανομή                                                                                Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Σ. 

Διοικητικό Συμβούλιο 
Γραφείο Καλλιτεχνικού Δ/ντή 
Δ/νση Μπαλέτου 
Δ/νση Σκηνής 
Τμήμα  Προβολής, Επικοινωνίας, 
Τύπου και Μ.Μ.Ε. 
Δ/νση Διοικητικού                                                                                               ΜΥΡΩΝ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
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         Date…/…/…. 

  GNO Protocol Numb.: ……………….      

             

AUDITION ANNOUNCEMENT FOR BALLET DANCERS 

GREEK NATIONAL OPERA 
 

On Monday, 12 December 2016, at 10.30 a.m. an audition for the position of one (1) male ballet dancer will 

take place at the Ballet Studios of the Greek National Opera (16, Archimidous St., Tavros 177-78, Athens, 

Greece). 

 

 Candidates born between January 1st, 1988 and December 31st, 1996 are eligible to participate 

in the audition. 

 All candidates will be auditioned in classical ballet.  

 All candidates must be prepared to present one (1) classical repertoire variation and one (1) 

contemporary solo of their choice, if so requested. Candidates should bring with them the 

music for the soli pieces in CD. 

 Candidates, if so requested, shall be auditioned in contemporary movement of choreographic 

pieces, as instructed during the audition. 

 The contract will be fixed term, for one (1) year’s duration.  In order to be employed by the 

G.N.O. it is required that the succeeding candidate furnishes all necessary documentation (Tax 

Re. No., Social Security No., work permit in case of foreign citizen etc.), and also that he is tax 

registered in Greece.  

 The audition starts at 10:30a.m., precisely. 

 

All candidates should submit an application, CV and photo.  

 

Candidates are kindly requested to submit their applications by Tuesday, 6 December 2016 at 14.00, at  the 

Greek National Opera’s Protocol Department (39, Panepistimiou St., 3rd floor, 105 64, Athens, office hours 

08.00-14.00, from Monday to Friday , Tel. +30 210 3711200). Candidates could also address their 

application, CV and photo by mail to balletcompany@nationalopera.gr  by the given due date and time. In 

case the candidates submit their application by mail, they should contact the ballet Administration Office 

(210 3615121) to confirm their application is valid.  

 

Applicants can obtain the relevant application forms either from the Protocol department or from G.N.O.’s 

web site www.nationalopera.gr  

 

Information: Mrs  Ivana Katsoula,  Τel. 210 3615121 

All candidates must be at the ballet studios 1 hour before the beginning of the audition.  

THE ARTISTIC DIRECTOR OF G.N.O. 

                                                                                               

                                      

 

                                                         

                                  

                                                                                                                                             MYRON MICHAILIDIS 

 

Distributed to: 
Board of Directors 
Artistic Director’s Office 
Ballet Director 
Stage Director 
Press office, Public Relations 
and Marketing Department 
Administration Department                                                                                                
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