
ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ. 

Οι κανόνες μιας πετυχημένης Ακρόασης (Casting) 

 

Ο Casting Director Μάκης Γαζής είναι μέλος του ICDN ( International Casting Directors’ 

Network) και για περισσότερα από είκοσι χρόνια έχει συνεργαστεί με τους πιο 

σημαντικούς Έλληνες σκηνοθέτες, έχει αναδείξει αξιοσημείωτους Έλληνες ηθοποιούς και 

έχει συνδέσει το όνομα του με επιτυχημένες διεθνείς κινηματογραφικές και τηλεοπτικές 

παραγωγές. Για αρκετά χρόνια διδάσκει την τεχνική της Oλοκληρωμένης Aκρόασης σε 

νέους αλλά και επαγγελματίες ηθοποιούς οι οποίοι έχουν τη διάθεση να βελτιώσουν την 

ποιότητα της επικοινωνίας τους αποκτώντας την απαραίτητη γνώση ώστε να 

διαχειριστούν με επιτυχία τις διαφορετικές ειδών Ακροάσεις (Castings). 

 Πώς να αποφεύγετε τα εμπόδια που σας εμποδίζουν να φτάσετε κοντά στο να 

κερδίσετε τον ρόλο. 

 Πώς να αποκτήσετε την τεχνική της Επικοινωνίας με τους Casting Directors, τους 

παραγωγούς και τους σκηνοθέτες. Η Επικοινωνία είναι το παν. Μάθετε τον τρόπο 

«να ακούτε» επεξεργάζοντας όλες τις πληροφορίες ώστε να έρθετε περισσότερο 

κοντά στον επιθυμητό ρόλο. 

 Πώς να αποφεύγετε καταστροφικές συμπεριφορές και λάθη τα οποία σας 

στοιχίζουν χαμένους ρόλους 

 Πώς να δημιουργήσετε ένα ολοκληρωμένο βιογραφικό σημείωμα το οποίο σας 

αντιπροσωπεύει 100% χωρίς να γίνεται εμπόδιο στην Ακρόαση σας 

 Πώς να καταφέρετε να συνοδεύσετε το βιογραφικό σας με την πιο 

αντιπροσωπευτική Φωτογραφία σας αποφεύγοντας λάθη και διορθώνοντας 

προσωπικές ατέλειες της εικόνας σας. 

 Πώς να δημιουργήσετε την πρώτη θετική εντύπωση μέσα από την πρακτική 

εφαρμογή κανόνων του Self-Management  

 Πώς να προβάλετε την δουλειά σας και το βιογραφικό σας στα δαφορετικού 

τύπου format διεθνών websites 

Επίσης σε όσους παρακολουθούν τα μαθήματα διατίθεται μια λίστα με επαφές Casting 

Directors ώστε να στείλετε το διορθωμένο υλικό και φωτογραφίες σας. 

Το σεμινάριο θα είναι 2μηνο , κάθε Σάββατο 12:00 – 15:00 και θα αρχίσει 24/10. 

Τιμη 350,00€   

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο : centralsart@gmail.com 

Τηλ: 2108660890  &  6985 124014 
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