Τυπική Ενημέρωση Μελών & Υποψηφίων

Τι είναι το δίκτυο NorForSale
Το NorForSale Art Net αποτελεί το πρώτο ζωντανό καλλιτεχνικό δίκτυο στην χώρα
μας, που αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς και εξελλίσεται σ΄ έναν ισχυρό
καλλιτεχνικό κόμβο διερχομένων δράσεων και συνεργασιών σε Ελλάδα και
εξωτερικό.

Στόχος
 Η δημιουργία ενός ανοικτού εργαστηρίου παραστατικών τεχνών.
Εφαρμόζουμε στρατηγική η οποία υλοποιείται ανά στάδιο. Αξιοποιούμε τα
Μέλη, εξελίσσουμε τα καλλιτεχνικά προιόντα και διευρύνουμε ποιοτικά το
δίκτυο σε άλλες πόλεις της χώρας και του εξωτερικού, προσσεγγίζοντας
προοδευτικά τον στόχο.
 Η συσπείρωση καλλιτεχνών με κοινό όραμα, αξίες και ιδεώδη. Επαγγελματίες
καλλιτέχνες από κάθε πόλη της χώρας, συντονίζονται και συμπορεύονται με
μοχλό την τέχνη, δημιουργώντας έναν ζωντανό μηχανισμό ελεύθερης και
διαρκούς ανταλλαγής εμπειριών και ιδεών.

Προϊόντα
 Κυριακάτικα Σεμινάρια : τρίωρα ανοικτά σεμινάρια που πραγματοποιούνται
κάθε Κυριακή (Οκτώβριο-Μάιο) στην Αθήνα
 Εργαστήρια Χορού-Θεάτρου : εργαστήρια που ολοκληρώνονται με
παραστάσεις των συμμετεχόντων στην Αθήνα
 Road-Trip Seminars : σεμινάρια που πραγματοποιούνται εκτός Αθηνών
(πρόκειται για νέο προιόν – πρώτη πόλη που υποδέχεται τα σεμινάρια η
Θεσσαλονίκη)
 Παραστάσεις Χορού- Θεάτρου

Κριτήρια Επιλογής Νέων Μελών
Τα Μέλη του δικτύου είναι επαγγελματίες καλλιτέχνες που η τέχνη τους εμπνέεται
από την σχέση και την εκφραστική χρήση του σώματος. Επιλέγονται βάσει υψηλών
κριτηρίων λαμβάνοντας υπόψιν :
 Την διδακτική ικανότητα και εμπειρία από Σεμινάρια
 Την Καλλιτεχνική «Χημεία»
 Την αποδοχή και υπεράσπιση κανόνων συλλογικότητας
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Υποχρεώσεις Μελών
a. Πραγματοποιούν αφιλοκερδώς διδασκαλία (max) δύο τρίωρων σεμιναρίων
ετησίως. Αντισταθμιστικά το δίκτυο NorForSale ενεργεί αφιλοκερδώς για την
διαδικτυακή ενίσχυση της επαγγελματικής εικόνας του Εισηγητή μέσω του
κάθε Κυριακάτικου σεμιναρίου που ο ίδιος πραγματοποιεί.
b. Συμμετέχουν στις συναντήσεις του δικτύου
c. Αποτελούν πρότυπο για την φιλοσοφία του δικτύου NorForSale (δείτε
παρακάτω φιλοσοφία-δεοντολογία).

Δικαιώματα Μελών
Για κάθε άλλη συμμετοχή σε δραστηριότητα του δικτύου, προσυμφωνείται η αμοιβή
του Μέλους (π.χ κύκλοι σεμιναρίων).

Τομείς Δραστηριοποίησης Μελών





Εισηγητές Σεμιναρίων
Performers σε παραστάσεις
Σκηνοθεσία, Χορογράφια
Οργάνωση

Υποδομή
 Οργάνωση : Το δίκτυο διαθέτει επαγγελματική ομάδα οργάνωσης η οποία
επιμελείται κάθε σχεδιασμού και υλοποίησης των δραστηριοτήτων.
Απαρτίζεται από τους :
a. Καλλιτεχνική διεύθυνση : Γιάννης Μάντσης
b. Φωτογραφία
: Στέφανος Κυριακόπουλος, Μάνος Μεγαλούδης
c. Βίντεο μοντάζ
: Μάνος Μεγαλούδης, Χρήστος Ξενιτόπουλος
d. Βίντεο κάμερα
: Χρήστος Ξενιτόπουλος
e. Γραφίστας
: Άννα Βρανάκη
f. Διαδικτυακές υπηρεσίες : Μάκης Ετζόγλου
g. Νομικός Σύμβουλος
: Κων/νος Κόλλιας
h. Φοροτεχνική υποστήριξη : Κατερίνα Πλατανίτη
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 Επικοινωνία : Το δίκτυο διαθέτει τα παρακάτω δυναμικά εργαλεία
επικοινωνίας:
a.

Fun Group : Πρόκειται για μαθητές, θεατές και όσους
επιθυμούν να ενημερώνονται τακτικά και να παρακολουθούν
κάθε δραστηριότητα του δικτύου. Τα εγγεγραμμένα άτομα
αυτής της λίστας σήμερα αριθμούν τα 2.500.

b.

Website : σύγχρονο resposcive website με πωλησιακό
χαρακτήρα (διατραπεζικές πληρωμές, πληρωμές με
πιστωτικές κάρτες, viva κλπ) και με εξελιγμένους τεχνικούς
μηχανισμούς
που
ενισχύουν
και
προωθούν
την
επισκεψιμότητα στη Google

c.

Σεμινάρια Χορού – Σεμινάρια Θεάτρου 16.000 likers

d.

Norforsale Art Net

6.000 likers

e.

Dance.gr

1.500 μέλη

f.

Theater.gr

g.

Twitter

h.

YouTube

i.

Google plus

j.

Linkedin

k.

Instagram
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Φιλοσοφία - Δεοντολογία
Παρατίθεται και αναλύεται το παράδειγμα της πέτρας που πέφτει στο νερό.

 Βασική Αρχή των κινήτρων
Όσο πιο κοντά στο κέντρο του κύκλου επιθυμεί να τοποθετηθεί ένα Μέλος,
αναλόγως και αντιστοίχως αύξανουν οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα. Η ευθύνη
του κέντρου ( κέντρο = η εφαρμογή του δεοντολογικού πλαισίου NorForSale) είναι
να εμπεριέχει και να αξιοποιεί όλους τους κύκλους.
Το παραπάνω σχήμα υφίσταται μόνον εφόσον αναπτυχθούν ομόκεντροι κύκλοι.
 Ομόκεντρες σχέσεις
Ομόκεντροι κύκλοι = Ομόκεντρες Σχέσεις => δηλ. Σχέσεις Συνεργασίας που
λειτουργούν κάτω από ένα κοινό δεοντολογικό και κανονιστικό πλαίσιο (=κέντρο).
 Μετασχηματισμοί
 Μόλις τοποθετηθούμε σε ένα κύκλο, και μας επιτραπεί η «αβίαστη» κίνηση,
ο κύκλος μετασχηματίζεται σε τροχία => Η «αβίαστη» κίνηση εντός τροχιάς
προδίδει την ύπαρξη σχέσεων εμπιστοσύνης.
 Όταν συμβεί το όμοιο και σε άλλες τροχιές => το παραπάνω σχήμα αρχίζει
να αποκτά σπειροειδή κινητικότητα και μετασχηματίζεται σε πόλο έλξης.
 Προϋπόθεση
Για να επιτευχθεί ένα τέτοιο αποτέλεσμα, είναι απαραίτητη η ύπαρξη κανόνων
(κανονιστικό πλαίσιο)

http://www.norforsale.com | info@norforsale.com | τηλ. 6944 862 521

Τυπική Ενημέρωση Μελών & Υποψηφίων

Κανόνες
 Ετήσια Συνδρομή Μελών : 2 (max) ανά Μέλος άμισθα Κυριακάτικα Σεμινάρια
ετησίως. Κάθε Ιούνιο διαμορφώνεται το ετήσιο πρόγραμμα των Κυριακάτικων
Σεμιναρίων της επόμενης σεζόν.
 Πνευματικά δικαιώματα
a. Προσωπικά δεδομένα μαθητών-θεατών (email,
προστατεύονται από την ομάδα (δεν διαμοιράζονται)

τηλέφωνα)

:

b. Φωτογραφικό - Βιντεοσκοπικό Υλικό
Αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του καλλιτεχνικού δικτύου NorForSale
προστατεύεται και δεν διαμοιράζεται (άρθρο 10 του επίσημου
καταστατικού).
Εξαιρείται το υδατογραφημένο φωτογραφικό υλικό που αναρτάται στο
site, το οποίο κατόπιν αιτήματος, δύναται να κοινοποιηθεί στον εισηγητή
της καλλιτεχνικής δραστηριότητας (π.χ Κυριακάτικά σεμινάρια) για
καθαρά αρχειακούς λόγους. Η χρήση των συγκεκριμένων φωτογραφιών
για οποιαδήποτε άλλο λόγο (ανάρτηση σε social media ή επαγγελματική
δραστηριότητα) αντίκειται στην δεοντολογία του δικτύου.
Αντ' αυτού προτείνεται η ελεύθερη χρήση οποιουδήποτε συνδέσμου
(link ή url) που αφορά σε άρθρα του site του NorForSale Art Net από
τον καλλιτέχνη-μέλος του δικτύου (π.χ άρθρο φωτογραφίες - εντυπώσεις
του σεμιναρίου του).
 Δεοντολογία
Κάθε είδους ενέργεια που αφορά την επικοινωνία – διαφήμιση εντός του
πλαισίου δραστηριοτήτων του NorForSale Art Net, αποτελεί αποκλειστική
ευθύνη και υποχρέωση του δικτύου.

Ομάδα Οργάνωσης NorForSale Art Net
http://www.norforsale.com
info@norforsale.com
τηλ. 694 486 2521
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