
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ………………………………Α/Α………. 

 

     ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΟΡΕΥΤΩΝ 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 2023 
Ομάδα Νέων Ελλήνων Χορευτών R.A.D. . Κόστος συμμετοχής 10€. 

 
ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: ……………………………………….ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………… 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:…………………….. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΑ:…………………………………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ………………………………………………………………Ε-MAIL:………….……..………………….. 
(Σταθερό & Κινητό) 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ/ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ:…………………………………………………………………………………..  

 
ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:……………………………………………………………………………………………… 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΑΣΚΑΛΑΣ/ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ: …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………....................………………………………………………………. 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:……………………………………………………………………………..ΠΟΛΗ:…………………………… 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:……………………………………………………………………Ε-MAIL:…………………………………… 

 

Πόσες ώρες ανά εβδομάδα παρακολουθείτε μαθήματα μπαλέτου;..........................…    Πόσα χρόνια;   …………… 

ΦΟΡΕΑΣ  :    R.A.D. ….  ☐       Vaganova….  ☐        I.S.T.D ..... ☐    άλλος ……………………… 

Τελευταία Εξέταση:  Επίπεδο :……………………       Έτος…………  Μήνας…………  Βαθμός ……………………… 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΑΤΕ ΤΩΡΑ:…………………………………………………………………………. 

Άλλα μαθήματα χορού   ……………………………………………………..   Ώρες την εβδομάδα ……………………… 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Εάν επιλεγεί η/ο υποψήφιος  στην Ομάδας Νέων Χορευτών R.A.D.  Επιτρέπετε στον Ελληνικό Σύλλογο της 

 Βασιλικής Ακαδημίας Χορού του Λονδίνου να χρησιμοποιήσει οπτικοακουστικό υλικό ,στο οποίο  θα εμφανίζεται,  

για προωθητικούς σκοπούς της Ομάδας, όπως δελτία τύπου, αφίσες κλπ?                   ΝΑΙ    ☐    ΟΧΙ   ☐ 

 

Έχετε συμμετάσχει ξανά σε ακρόαση της Ομάδας Νέων Χορευτών R.A.D. ?          ΝΑΙ   ☐     ΟΧΙ   ☐ 

 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
 (για υποψήφιο κάτω των 18 ετών Υπογραφή Κηδεμόνα)  ………………………………………………………….. 
   
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΗΔΕΜΟΝΑ:……………………………………………………………………………………………. 
   

ΠΡΟΣΟΧΗ !  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ! 
 

Η ΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΛΗΡΩΣ ΣΤΟ e-mail: youthballet@hellenicregionrad.gr 
 

Στην Ιστοσελίδα του συλλόγου στην Ομάδα Νέων Ελλήνων Χορευτών  

 θα αναρτώνται πληροφορίες και ανακοινώσεις 

 www.hellenicregionrad.gr 

 

mailto:youthballet@hellenicregionrad.gr
http://www.hellenicregionrad.gr/


 

 
 

     ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΟΡΕΥΤΩΝ 
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ 

(Audition) 

 

1. Συμπληρώστε όλα τα στοιχεία με κεφαλαία γράμματα και τα e-mail να είναι ξεκάθαρα  

 

2. Μπορείτε να καταθέσετε τα 10 ευρώ της συμμετοχής σας στον ακόλουθο  λογαριασμό 

του συλλόγου αναγράφοντας σαν αιτιολογία το ονοματεπώνυμο σας  στην                      

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας  με  IBAN: GR2601101180000011829602496 

δικαιούχος:  Ελληνικός Σύλλογος Βασιλικής Ακαδημίας Χορού Λονδίνου,                  

μόνο ως την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 

ή να τα παραδώσετε στη δασκάλα σας ή ακόμα και να τα πληρώσετε την ίδια μέρα στην 

υποδοχή (προσοχή! Θα πρέπει ήδη να έχετε στείλει mail με το οποίο να ενημερώνετε 

ότι θα συμμετέχετε. ΜΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙΤΕ ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΑ !! (Για πληρωμή πάνω 

από ένα όνομα μας στέλνεται στο e-mail το καταθετήριο και τα ονόματα των υποψηφίων 

που αφορά). Υπολογίστε όμως ότι η διαδικασία θα είναι πολύ γρηγορότερη για εσάς εάν 

επιλέξετε τον 1ο ή τον 2ο τρόπο! 

  

3. Το βηματολόγιο που θα χρησιμοποιηθεί στα μαθήματα των ακροάσεων (audition) 

για τα enchainements του κέντρου είναι: 

 

Για το Grade 4  

Sautés, Echappés, Soubresauts,  Balancés, Assemblés de côté 

Aπό την γωνία: posés temps levés σε arabesque 

 

Για το Grade 5: 

Pirouettes en dehors, en dedans, απλό adage 

Sautés, Échappés, Soubresauts, Balancés turning, Assemblés de côté, jetés 

Aπό την γωνία: posés temps levés σε arabesque, grand jetés,  

 

Για το Intermediate Foundation: 

Ότι έχει το Grade 5 

επιπλέον: Echappé fermé battu – changement battu 

 

Για το Ιntermediate: 

Adage, Ρas de valse, balancés,  

Grand allegro: Full contre temps, Grand jetés, posé temps levé  

 

Για τα τρία επίπεδα του  Advanced  

το μάθημα θα συμπεριλαμβάνει  ασκήσεις σε pointes 



 

 
 

     ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΟΡΕΥΤΩΝ 
 

 

4. H Ακρόαση (Audition) για την Ομάδα Νέων Ελλήνων Χορευτών R.A.D. θα 

πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 & την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2023 μετά τις 16.00 

(4.00μμ) 

 
Τόπος Διεξαγωγής: Σχολή χορού the Art on Dance (3ης Σεπτεμβρίου 144, Αθήνα) 

 

Στο στούντιο όπου θα γίνει η ακρόαση δυστυχώς δεν υπάρχει χώρος αναμονής για 

γονείς ή δασκάλους. Η είσοδος γονέων και δασκάλων στα αποδυτήρια, το χώρο 

προθέρμανσης, το γραφείο και την αίθουσα της οντισιόν, δεν επιτρέπεται! 

 

Μετά τον έλεγχο των στοιχείων που αναγράφονται στην αίτηση, αφήνετε το παιδί στην 

υπεύθυνη της Ομάδας η οποία θα αναλάβει και την προθέρμανση, και το παραλαμβάνετε 

την ώρα που γράφει το απαντητικό e-mail. (e-mail το οποίο θα επιβεβαιώνει ότι 

παραλάβαμε την αίτηση και στο οποίο θα αναφέρεται η ώρα προσέλευσης και 

αναχώρησης του παιδιού θα σας σταλεί την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου. Η οντισιόν θα 

αρχίσει νωρίς το απόγευμα και κάθε τάξη εξετάζεται ξεχωριστά.) 

 
 

5. Οι υποψήφιοι που  θα επιλεχθούν για την Ομάδα Νέων Ελλήνων  Χορευτών  θα κληθούν  

να υπογράψουν το συμφωνητικό συμμετοχής στην Ομάδα Νέων Ελλήνων  Χορευτών  και 

να φέρουν και μια έγχρωμη φωτογραφία τους. (Για τους  υποψήφιους  κάτω των 18 ετών 

υπογράφει ο Κηδεμόνας ) 

Το κόστος συμμετοχής είναι 190 ευρώ το οποίο θα πληρωθεί σε δύο δόσεις. 

Α’ δόση: 90 ευρώ  με την υπογραφή του συμφωνητικού συμμετοχής 

Β’ δόση: 100 ευρώ στην πρώτη πρόβα του Ιανουαρίου 2023 

Η συμμετοχή αυτή περιλαμβάνει: 

Μαθήματα, Πρόβες, Χρήση Κοστουμιών, Ασφάλεια, Λειτουργικά Έξοδα, Αναμνηστικό 

δώρο  

Τα αγόρια που  θα επιλεγούν για την Ομάδα Νέων Ελλήνων  Χορευτών γίνονται δεκτά ως  

υπότροφοι  και η συμμετοχή τους είναι δωρεάν. 

Οι κύριοι χαρακτήρες του μπαλέτου  θα ερμηνευτούν από τους χορευτές της  Ομάδας 

Νέων Ελλήνων  Χορευτών, εφόσον ανταποκρίνονται στις  απαιτήσεις της χορογράφου. 

Το έργο που θα παρουσιαστεί είναι η «Κοππέλια»  σε χορογραφία της Κας Ελένης 

Μπαλαφούτη  

 


