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 Ταυτότητα Snehta Residency

Το Snehta Residency ξεκίνησε τη δράση του με έδρα την Κυψέλη το 2012, ως το πρωτο Artists Residency στην Αθήνα, σε μια εποχή 
κρίσης για την οικονομία του τόπου και σε μια περιοχή με έντονο το στοιχείο της διαπολιτισμικής και κοινωνικής ζύμωσης, με σκοπό να 
καλλιεργήσει νέες αναγνώσεις για την πόλη και νέες σχέσεις και καλλιτεχνικές συνεργασίες στο πεδίο των εικαστικών σε Ελλάδα και 
εξωτερικό. Το Snehta είναι η λέξη Athens γραμμένη αντίστροφα, εκφράζοντας πως οι εμπλεκόμενοι καλλιτέχνες, επιμελητές και άλλοι 
συνεργάτες στοχεύουν στη δημιουργία νέων αφηγήσεων της Αθηναϊκής ταυτότητας, παρατηρώντας την κοινωνική μεταβολή και 
πολιτισμική της δυναμική, μέσα από τα προγράμματα φιλοξενίας και τις καλλιτεχνικές δράσεις του οργανισμού (οι εκθέσεις, τα 
ερευνητικά προγράμματα, η βιβλιοθήκη, τα εργαστήρια κ.ά). 

Μέχρι σήμερα, έχει φιλοξενήσει περισσότερους από 100 καλλιτέχνες και παρουσιάσει πάνω από 60 εκθέσεις και έρευνες, ενώ αυτή την 
περίοδο βρίσκεται στη δημιουργία μιας επετειακής έκδοσης, ως αφιέρωμα στη δεκαετούς (10) συνεχούς παρουσίας της στα πολιτιστικά 
δρώμενα της πόλης με την αξιοσημείωτη έρευνα και τεκμηρίωση ανεξερεύνητων πτυχών της σύγχρονης καλλιτεχνικής ιστορίας της. 
Πρόκειται για μια σημαντική παρακαταθήκη ερευνών και καταγραφής αφηγήσεων της πόλης μέσω καλλιτεχνικών πρακτικών σε ένα 
μεταβαλλόμενο τοπίο ηθικών αξιών.

Το Snehta Residency περιλαμβάνει τρεις (3) αυτόνομους χώρους εργασίας, τον Satellite, έναν κοινόχρηστο χώρο εργασίας για τα μέλη 
και συνεργάτες της στην οδό Κεφαλληνίας 39, διαθέτοντας μια συνεχώς αναπτυσσόμενη βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει περισσότερους 
από 1000 τίτλους βιβλίων, καταλόγων και περιοδικών της τέχνης, τον Main Space στη Ι. Δροσοπούλου 47, όπου στεγάζονται τα 
εργαστήρια των καλλιτεχνών και οι καλλιτεχνικές δράσεις, παρουσιάσεις και εκθέσεις και έναν μικρότερο εκθεσιακό/εργαστηριακό χώρο 
με τον οποίο συνορεύει, τον Mariya.

Ο κύριος άξονας της δράσης του οργανισμού είναι τα προγράμματά φιλοξενίας, τα οποία βασίζονται κυρίως στην καλλιέργεια 
καλλιτεχνικών πρακτικών που παρουσιάζουν στοιχεία καινοτομίας και πειραματισμού, ενώ ενθαρύνουν τους καλλιτέχνες να έρθουν σε 
επαφή με την τοπική κοινωνία στην οποία διαμένουν και εργάζονται. Τo Snehta Residency είναι ένας μη κερδοσκοπικό οργανισμό που 
υποστηρίζεται από δραστηριότητες που προκύπτουν κυρίως από τη λειτουργία του residency, του shop, των επιμορφωτικών 
εργαστηρίων, της βιβλιοθήκης, ενώ τα τελευταία τρία (3) έτη λαμβάνει σταθερά την πολύτιμη στήριξη του διεθνούς οργανισμού Outset 
Greece και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε επιλεγμένα προγράμματα, ενώ το πρόγραμμα για το 2022 τελεί υπό την 
αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. Μεταξύ αυτών το Walking Backwards είναι η πρώτη αμιγώς χρηματοδοτούμενη δράση από το 2021, για 
τη δημιουργία καλλιτεχνικής έκθεσης στο Snehta ανοιχτή σε νέους καλλιτέχνες εντός και εκτός Ελλάδας. 



Περίληψη προγράμματος 
Η δεύτερη χρονιά του προγράμματος “Walking Backwards” εμπνέεται από την Θεία Κωμωδία εστιάζοντας περαιτέρω 
ανάμεσα στα όρια της παραδοξότητας ενός φυσικού, μεταφυσικού και φανταστικού ταξιδιού του Δάντη. Ο Δάντης όσο 
περιπλανιόταν στην Ιταλία ως πολιτικός εξόριστος από την Φλωρεντία (1308-1321), ολοκλήρωσε το επικό ποίημα Θεία 
Κωμωδία αναλύοντας το φαντασιακό του ταξίδι από την Κόλαση, περνώντας το Καθαρτήριο, φτάνοντας εν τέλει στον 
Παράδεισο. 

Η έννοια του ταξιδιού αποκτά πολλαπλούς ρόλους, ιδίως στα σύγχρονα δεδομένα που η μετακίνηση μπορεί να ανακαλεί 
στιγμές ανάγκης και διαφύλαξης του εαυτού, διαφυγής κινδύνου, και όχι μόνο στιγμές αναψυχής ή περισυλλογής. Η φυσική 
και φαντασιακή μετατόπιση από την πραγματικότητα γίνεται ολοένα καταφύγιο, όπως σημείο ανάπλασης και 
ανασκόπησης. Σκοπός του φετινού καλέσματος είναι να προκαλέσουμε τον αναστοχασμό πάνω στην έννοια της 
μετατόπισης και του ταξιδιού, στο πως αντικατοπτρίζεται στο καλλιτεχνικό έργο, ακολουθώντας το κοινωνικοπολιτικό και 
περιβαντολλογικό πλαίσιο της σύγχρονης πραγματικότητας.

Οι επιτυχόντες δημιουργοί θα κληθούν να εκτελέσουν μια σύντομη in situ έρευνα της δράσης, ταυτότητας και τοποθεσίας 
των συνεργαζόμενων φορέων, Echo 100Plus, HumanRights360, Ankaa Project, Saffron Kitchen Project για δύο εβδομάδες. 
Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση του παραγόμενου έργου (ενδεικτικά εικαστική έκθεση, προβολή, 
διάλεξη) στις αντίστοιχες τοποθεσίες. Οι συμμετέχοντες θα επιλεχθούν από μια ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία θα συνταχθεί 
από μέλη που μοιράζονται τις ίδιες αξίες και κανόνες με τους προαναφερθέντες συνεργάτες του προγράμματος. 

Για να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, οι καλλιτέχνες πρέπει κάνουν αίτηση συμπληρώνοντας την κατάλληλη ηλεκτρονική 
φόρμα ενώ θα καταβάλουν την μικρή εισαγωγική συμμετοχή των 10 ευρώ, παρέχοντάς το αντίστοιχο αποδεικτικό 
αποπληρωμής. 



Η προκήρυξη απευθύνεται σε 
Η προκήρυξη απευθύνεται σε νέους δημιουργούς, οι οποίοι διακατέχονται από ένα εγγενές ενδιαφέρον για το κοινωνικό πλαίσιο της Αθήνας 
και επιθυμούν να συνδεθούν με αυτό υπό κριτικό πρίσμα, φέροντας στοιχεία πειραματισμού, εφευρετικότητας και διορατικότητας μέσω της 
καλλιτεχνικής τους πρακτικής. Το εγγενές ενδιαφέρον για επικοινωνία και αλληλεπίδραση, όπως επίσης η προσαρμοστικότητα θα τελέσουν 
σημαντικοί αρωγοί στην διεξαγωγή της έρευνας και παραγωγής του καλλιτεχνικού αντικειμένου. 

Οι αιτούντες καλλιτέχνες θα πρέπει να προβάλουν το ενδιαφέρον τους στην τοπική κοινότητα της Κυψέλης και να διατηρήσουν εξωστρεφή 
προσέγγιση με τοπικούς καλλιτέχνες και οργανισμούς στοχεύοντας σε ενδεχόμενες συνεργασίες. Ειδικότερα, στο πλαίσιο συνεργασίας με ΜΚΟ 
με κοινωνικό αντίκτυπο, το project proposal των δημιουργών θα πρέπει να βρίσκεται σε κοινή γραμμή με τις αξίες των συνεργαζόμενων 
φορέων. 

Το κάλεσμα αυτό είναι ανοιχτό σε όλους τους εικαστικούς μεταξύ των ηλικιών 25 - 35, ανεξαρτήτως καλλιτεχνικής πρακτικής και μέσου. 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο από 03/10/21 μέχρι 24/10/21. Δείτε τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής του προγράμματος παρακάτω. 
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στους συνεργαζόμενους φορείς για δύο εβδομάδες και παρουσίασης του έργου τους στην 
εβδομάδα μετέπειτα. 

In situ έρευνα: 03/10/22 - 12/10/22

Εγκατάσταση έργων στον χώρο: 12/10/22 - 17/10/22

Εγκαίνια έκθεση: 18/10/22 

Διάρκεια έκθεσης στο χώρο Mariya: 19/10/22-23/10/22 

Απεγκατάσταση έργων με την επιτήρηση μελών του Snehta και παρόντες τους συμμετέχοντες: 24/10/22

*Τροποποιήσεις στο χρονοδιάγραμμα είναι πιθανές μόνο από τους συνεργαζόμενους φορείς 

Χρονοδιάγραμμα προγράμματος



Τι προσφέρει η προκήρυξη στους συμμετέχοντες 
500 ευρώ καλλιτεχνικής αμοιβής 

• Δυνατότητα παρουσίασης προηγούμενου έργου στην βιτρίνα του Shop στο  Snehta Satellite (Κεφαλληνίας 39, Κυψέλη).

• Πλαισίωση της καλλιτεχνικής έρευνας από τους φορείς Echo 100Plus, HumanRights 360, Ankaa Project, Saffron Kitchen 
Project

• Συνεργασία με τον φορέα OnMaterials για παροχή υλικών, καθώς και συμβουλευτική κατά την διάρκεια της καλλιτεχνικής 
έρευνας. 

• Περιήγηση στην Κυψέλη και παρουσίαση των τοπικών οργανισμών.

• Πρόσβαση στην βιβλιοθήκη του Snehta κατά την διάρκεια των ωρών λειτουργίας.

• Η ομάδα του Snehta θα συνδράμει στην καθοδήγηση της εγκατάστασης της έκθεσης.

• Το έργο που θα παραχθεί από κάθε καλλιτέχνη θα προωθηθεί στα επίσημα μέσα δικτύωσης (facebook/ Instagram), την 
ιστοσελίδα του Snehta, καθώς και μέσω του ενημερωτικού μας δελτίου (newsletter). 

•Κάλυψη του χρηματικού ποσού εξόδων για εκτυπώσεις ενημερωτικού υλικού και των εξόδων υποδοχής στην ημέρα των 
εγκαινίων. 

•In house κάλυψη φωτογράφισης της εκδήλωσης και παροχή εποπτείας χώρου κατά την διάρκεια των ωρών λειτουργίας του 
Snehta. (Οι καλλιτέχνες θα αναλάβουν δική τους επίβλεψη του χώρου εκτός των ωρών και ημερών λειτουργίας του οργανισμού). 

•Υποστήριξη των συμμετεχόντων με κατάλληλες συστατικές επιστολές και βεβαιώσεις για περαιτέρω επαγγελματικές ευκαιρίες. 

• Το Snehta έχει το δικαίωμα να επιλέξει έργο συμμετέχοντα καλλιτέχνη για την επόμενη έκθεση 2022 Kypselian Salon, ενώ 
ευπρόσδεκτη παραμένει η παραχώρηση έργου τέχνης από τους επιλεγμένους καλλιτέχνες στο art depot του Snehta. 



Snehta Satellite, Coworking space and LibrarySnehta Mariya, Inside Space 

Snehta Mariya, Outside View and Display Snehta Main Space, Carpentry 

Χώροι | Snehta Residency 



Ταυτότητα Συνεργατών | Echo 100 Plus και Human Rights 360ᵒ 

Το ECHO Hub Athens, που λειτουργεί από την ECHO100Plus, είναι ένα κέντρο στην Κυψέλη, με στόχο την υποστήριξη της κοινότητας. Εκτός από 
την ελληνική και αγγλική γλώσσα σε πρόσφυγες και μετανάστες, προσφέρονται επίσης μαθήματα πληροφορικής, αθλητισμού και άλλες 
ψυχοκοινωνικές ομάδες. Ως ζωντανός κόμβος, πραγματοποιούνται διάφορες συνεργασίες: Η HumanRights360 λειτουργεί την Υπηρεσία 
Κοινωνικής Ένταξης, ενδυναμώνοντας τους μετανάστες και τους πρόσφυγες προς το ατομικό τους σχέδιο ένταξης που περιλαμβάνουν 
διοικητικά ζητήματα, την απασχολησιμότητα, την εκπαίδευση και την κοινωνική ζωή. Η In:tech:gration academy, προσφέρει μαθήματα 
front-end προγραμματισμού. Μαζί με το STEPS, οι άστεγοι υποστηρίζονται με μαγειρεμένα γεύματα δύο φορές την εβδομάδα. 
Πραγματοποιούνται διάφορα εργαστήρια, ένα από τα οποία είναι το Expertations, ένας χώρος ανταλλαγής χρήσιμων πληροφοριών για 
διάφορους τομείς της αγοράς εργασίας. Στον κόμβο φιλοξενούνται και διευκολύνονται και άλλες οργανώσεις: Η ECHO Refugee Library που 
προωθεί την ανάγνωση και την πρόσβαση σε βιβλία στους καταυλισμούς προσφύγων. Το προσωπικό και οι εθελοντές υποδέχονται φοιτητές 
από προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μοιράζονται τις γνώσεις και τις πρακτικές τους. Τέλος, οι δραστηριότητες που βασίζονται στη 
συνηγορία αποτελούν κοινό πεδίο των οργανώσεων για την προώθηση δίκαιων κοινωνιών.

Η Human Rights 360 είναι μία οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Στη HumanRights360 πιστεύουμε ότι η 
ουσιαστική πρόσβαση στα δικαιώματα αποτελεί θεμέλιο λίθο της ένταξης και ότι η επίτευξη της κοινωνικής συνοχής επιτυγχάνεται μόνο μέσω 
της προστασίας των ατομικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων όλου του πληθυσμού. Συνεπώς, η αποστολή τους είναι η προστασία και 
ενδυνάμωση των δικαιωμάτων όλων, χωρίς καμία διάκριση, και με εστίαση στους ευάλωτους πληθυσμούς. Αποτελούμε μέρος του παγκόσμιου 
κινήματος διεκδίκησης δικαιωμάτων που παλεύει για έναν κόσμο όπου όλοι οι άνθρωποι απολαμβάνουν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. 
Δίνουμε προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των παραβιάσεων δικαιωμάτων, ως προϋπόθεση διαφύλαξης του κράτους δικαίου στις κοινωνίες 
μας. Στοχεύουν στη συγκρότηση ευρύτερων συμμαχιών, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, με σκοπό την οικοδόμηση ανοιχτών και ανεκτικών 
κοινωνιών. Την οικοδόμηση κοινωνιών και κυβερνήσεων που απορρίπτουν την ακροδεξιά ρητορεία, τον εξτρεμισμό και την ξενοφοβία, που 
λειτουργούν σε πλαίσιο λογοδοσίας και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών.

https://echo100plus.com/en
https://www.humanrights360.org/


Χώροι | Echo 100Plus και Human Rights 360 

Κοινόχρηστοι Χώροι - 
Κήπος, Echo100Plus 
και Human Rights 360

Κοινόχρηστοι Χώροι - 
Εκπαιδευτικός χώρος, 
, Echo100Plus και 
Human Rights 360



Ταυτότητα Συνεργατών |ANKAA Project και Saffron Kitchen Project  

Το ANKAA Project είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που γεννήθηκε στην Ελλάδα το 2018 με σκοπό να υποστηρίξει τις εκτοπισμένες 
κοινότητες διευκολύνοντας τις ευκαιρίες για απασχόληση, δια βίου εκπαίδευση και προωθώντας την ένταξη και ενσωμάτωσή τους στο 
πολύπλοκο ευρωπαϊκό σύστημα. Εργαζόνται με ευάλωτες ομάδες που πλήττονται κυρίως από την αναγκαστική μετανάστευση και άτομα εκτός 
απασχόλησης, ηλικίας άνω των 16 ετών, ανεξαρτήτως καταγωγής και δείκτη ταυτότητας. Είναι οργανωμένοι κάτω από τρεις βασικούς 
πυλώνες: Προγράμματα, κοινωνικές επιχειρήσεις και επικοινωνία. Αυτοί οι πυλώνες έχουν οριστεί για να επιβλέπουν το ετήσιο στρατηγικό 
σχέδιο. Στο πλαίσιο κάθε πυλώνα, η ευθύνη των επιχειρήσεων επί τόπου ανατίθεται στον Συντονιστή/Διευθυντή του προγράμματος και στα 
μέλη της ομάδας (εκπαιδευτικοί, ομάδα ραφτών και προσωπικό back-office). Κάθε πυλώνας υποστηρίζεται από τοπικούς και διεθνείς 
εθελοντές, είτε παρουσία είτε εξ αποστάσεως. Είναι μια ποικιλόμορφη ομάδα επαγγελματιών που συγκεντρώνεται από το Λουξεμβούργο, την 
Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρωσία, το Αφγανιστάν και το Ιράν. Το ήμισυ του προσωπικού προέρχεται από την κοινότητα των 
προσφύγων.

Αποστολή του Saffron Kitchen Project είναι να δημιουργήσουν κοινότητα και μια οδό προς την απασχολησιμότητα για άτομα με προσφυγικό 
υπόβαθρο, χρησιμοποιώντας το φαγητό ως εργαλείο. Ένας προορισμός που αξιοποιεί το φαγητό, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να τρώνε, 
να μαγειρεύουν, να μαθαίνουν και κυρίως να ανήκουν. Είναι ένας βρετανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Αθήνα, που 
ιδρύθηκε το 2021. Το Saffron Kitchen Project (SKP) ξεκίνησε για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα- η προσφυγική κοινότητα και τα ευάλωτα 
άτομα αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια, όπως η έλλειψη τροφίμων, οι ευκαιρίες απασχόλησης καθώς και η ανεπαρκής κοινωνική ένταξη. Η 
λύση τους είναι να δημιουργήσουμε μια πορεία προς την απασχόληση μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης και της εκπαίδευσης στη 
φιλοξενία, καθώς και της παροχής γευμάτων και ευκαιριών απασχόλησης. Η ομάδα, η οποία αποτελείται από προσληφθέντες σεφ που 
προέρχονται από την προσφυγική κοινότητα, έναν συντονιστή του έργου, έναν εκπαιδευτή μαγειρικής και αφοσιωμένους εθελοντές, θα 
διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του έργου, διατηρώντας τις αξίες μας και την αλληλεγγύη με άλλους φορείς επί τόπου. Το σημερινό 
μαγειρικό στρατηγείο του SKP παρέχεται από την ANKAA στην ποικιλόμορφη γειτονιά της Κυψέλης. Η συνεργασία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος 
κάθε καλής πρωτοβουλίας, για το λόγο αυτό, προκειμένου να κάνουν το SKP όσο πιο επιτυχημένο γίνεται, θα συνεργαστούν με άλλους 
οργανισμούς που εδρεύουν στην Αθήνα, επιτρέποντάς μας να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή εμβέλεια.

https://www.ankaaproject.org/
https://saffronkitchenproject.org/


Χώροι |ANKAA Project and Saffron Kitchen Project  

Κοινόχρηστος χώρος, Βεράντα και Κήπος, Ankaa Project και 
Saffron Kitchen Project 

Κοινόχρηστος χώρος, Τραπεζαρία, Ankaa Project και 
Saffron Kitchen Project 



Ταυτότητα Συνεργατών | On Materials

Το OnMaterials ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2018 στο πλαίσιο του προγράμματος START – Create Cultural Change με 
στόχο την ευαισθητοποίηση για μια βιώσιμη καλλιτεχνική παραγωγή και τη διευκόλυνση της διαχείρισης των αποβλήτων 
μέσω της αναδιανομής και δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης των υλικών που πετιούνται. Το εγχείρημα καλεί 
καλλιτέχνες, σχεδιαστές, βιοτέχνες, ιδρύματα τέχνης, σχολεία και εκθεσιακούς χώρους να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή 
την πρωτοβουλία και να αρχίσουν  να συνεργάζονται για τη δημιουργία νέων στρατηγικών για βιώσιμες πολιτιστικές 
πρακτικές. Παρατηρείται ότι συνήθως στις πολιτιστικές εκδηλώσεις στην πόλη της Αθήνας, μεγάλο μέρος των υλικών 
που χρησιμοποιούνται για τις εγκαταστάσεις και τα έργα τέχνης, ολοκληρώνουν τον ζωτικό τους κύκλο με το να 
πετάγονται ή να αποθηκεύονται για χρόνια. Πιστεύουμε ότι αξίζουμε και χρειαζόμαστε μια καλύτερη, πιο έξυπνη και πιο 
κυκλική προσέγγιση, σε αντίθεση με τη γραμμική μας σχέση “take-make-throw” με τα υλικά. Από αυτή την 
πραγματικότητα γεννήθηκε η ιδέα της επαναχρησιμοποίησης αυτών των υλικών για νέα καλλιτεχνικά έργα: μια ευκαιρία 
να επανεξετασθεί η καλλιτεχνική παραγωγή και να αποδειχθεί ότι είναι δυνατή η ύπαρξη εναλλακτικών συστημάτων 
παραγωγής και κατανάλωσης. Ο μεγάλος όγκος αποβλήτων μπορεί ως εκ τούτου να αποτελέσει πόρο και όλοι 
μπορούμε να επιτύχουμε τον σωστό σχεδιασμό της επαναχρησιμοποίησης των υλικών από τα πολύ πρώιμα στάδια της 
παραγωγικής διαδικασίας.

https://onmaterials.org/


Ανακοίνωση Ανοιχτού Καλέσματος: 01/08/2022 

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 28/08/2022 

Αξιολόγηση και επιλογή συμμετεχόντων: 29/08 – 06/09/2022 

Ανακοίνωση συμμετεχόντων:13/09/22 

Διεξαγωγή προγράμματος: 03/10 - 23/10/22

Χρονοδιάγραμμα Καλέσματος

Για να ολοκληρώσετε την αίτηση από τις 01/08/2022 μέχρι τις 28/08/2022 και ώρα 00:00 πμ. Συμπληρώστε την απαραίτητη ηλεκτρονική 
φόρμα με όλα τα προαπαιτούμενα συνοδευτικά αρχεία στο παρακάτω link: https://forms.gle/ygqrrfAP9KeEqsq5   

• Συμπληρωμένη φόρμα αίτησης.

• Μια μικρή συμβολή για την αίτηση των 10 ευρώ - παρέχοντας επίσης το αποδεικτικό καταβολής μέσω email στον παρακάτω 
λογαριασμό IBAN:GR67 0172 0550 0050 5509 1852 486 

Tο Snehta θα επικοινωνήσει με του επιλαχόντες συμμετέχοντες. Περαιτέρω, το Snehta έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τους 
καλλιτέχνες που έχουν υποβάλει αίτηση για μελλοντικές συνεργασίες. 

Για περαιτέρω ερωτήσεις απευθυνθείτε στην ομάδα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης applications@snehtaresidency.org.

Οδηγίες Αίτησης Συμμετοχής

https://forms.gle/yFgqrrfAP9KeEqsq5
mailto:applications@snehtaresidency.org

