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Τα θερινά µαθήµατα απευθύνονται σε Έλληνες προπτυχιακούς και µεταπτυχια-
κούς φοιτητές της Φιλολογίας και προσφέρουν, εκτός από εµβάθυνση των γνώ-
σεων στο αρχαίο ελληνικό θέατρο, λεπτοµερή ανάλυση επιλεγµένων δραµατι-
κών αποσπασµάτων και πρακτική εξάσκηση στην έρευνα του δραµατικού είδους 
ως σκηνικής τέχνης. Παράλληλα µε την περαιτέρω επιστηµονική κατάρτιση και 
την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων, ιδιαίτερα τη διεύρυνση των επαγγελµατι-
κών προοπτικών για τους φοιτητές, το θερινό σχολείο στοχεύει να προσφέρει 
στους συµµετέχοντες διεπιστηµονική οπτική στην προσέγγιση του αρχαίου δρά-
µατος ως πολιτιστικού και θεατρικού φαινοµένου.

Στο πλαίσιο του θερινού σχολείου θα λάβουν χώρα οι εξής εκδηλώσεις:
• Τη Δευτέρα, 19 Σεπτεµβρίου 2016 και ώρα 21.00 στο ξενοδοχείο Chris and 

Eve (3ο χιλιόµετρο Κοµοτηνής – Αλεξανδρούπολης) οι διοργανωτές θα πα-
ραθέσουν δεξίωση ενόψει της επίσηµης έναρξης του θερινού σχολείου. 

• Τη Δευτέρα, 26 Σεπτεµβρίου και ώρα 18.00 στον δεύτερο όροφο της Λέ-
σχης Κοµοτηναίων θα πραγµατοποιηθεί ενηµερωτική εκδήλωση µε θέµα: 
«Γερµανικός Πολιτισµός και Προοπτικές σπουδών και έρευνας στη Γερµανία» 
και θα ακολουθήσει δεξίωση.

Είναι µεγάλη τιµή και χαρά να σας υποδεχτούµε στις δύο παραπάνω εκδηλώσεις. 
Σας παρακαλούµε να επιβεβαιώσετε τη συµµετοχή σας στο e-mail: 
gtsomis@helit.duth.gr

Mε εγκάρδιους χαιρετισµούς

Το Πανεπιστήµιο του Αµβούργου σε συνεργασία
µε το Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
δ ι ο ρ γ α ν ώ ν ε ι
το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου
το θερινό σχολείο-σειρά θερινών µαθηµάτων

«Το αρχαίο δράµα ως παραστατική τέχνη»
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Die Sommerschule richtet sich an griechische Studierende und Doktoranden 
der Philologie und verbindet eine Vertiefung von Kenntnissen zum antiken 
Theaterwesen und eine detaillierte Analyse ausgewählter Texte mit der 
Vermittlung eines praktischen Zugangs zu den Dramen als Bühnenkunst. Ziel ist 
es, den Studierenden neben fachlicher Weiterqualifi kation und der Entwicklung
praktischer Fähigkeiten insbesondere auch zur Erweiterung ihrer 
Berufsperspektiven einen transdisziplinären Einblick in den Umgang mit 
antiken Bühnenstoff en im Kultur- und Theaterbereich zu geben. 

Zur feierlichen Eröff nung dieser Sommerschule fi ndet am Montag, dem 19. 
September 2016 um 21.00 Uhr ein Empfang im Hotel Chris and Eve (3. 
Kilometer Komotini-Alexandroupolis) statt.
Im selben Rahmen fi ndet am Montag, dem 26. September um 18.00 Uhr 
im zweiten Stockwerk des Bürgerclubs von Komotini  (Λέσχη Κοµοτηναί-
ων), begleitet von einem kleinen Empfang, zudem ein Informationsabend 
zur deutschen Kultur sowie zu Studien- und Forschungsperspektiven in 
Deutschland statt.

Es wäre uns eine große Ehre und Freude, wenn wir Sie bei dieser 
Gelegenheit begrüßen dürst en. 

Für eine kurze Mitteilung unter der E-mail Adresse gtsomis@helit.duth.gr 
bezüglich Ihrer Teilnahme an den Veranstaltungen wären wir Ihnen dankbar.

In Erwartung Ihrer geschätzten Antwort verbleiben wir mit herzlichen Grüßen

EINLADUNG

Gefördert vom DAAD aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)

Gemeinsam mit der Demokritos-Universität Thrakien
v e r a n s t a l t e t
die Universität Hamburg
in der zweiten Septemberhälst e in Komotini
eine Sommerschule zum

Antiken Griechischen Drama


