ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΣΧΥΛΕΙΩΝ
∆ήµος Ελευσίνας

Στα πλαίσια της βελτίωσης και διαδραστικής αξιολόγησης του Φεστιβάλ των ΑΙΣΧΥΛΕΙΩΝ σας παρακαλούμε να
συμμετέχετε συμπληρώνοντας το παρακάτω ερωτηματολόγιο στην σχετική έρευνα. Στην περίπτωση που δεν γνωρίζετε το
φεστιβάλ σας παρακαλούμε να μην συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο.
Για οποιαδήποτε ερώτηση και σχόλιο μπορείτε να απευθύνεστε στο e‐mail του Φεστιβάλ: info@aisxylia.gr

‐

www.aisxylia.gr

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
1. Ονοματεπώνυμο: (Προαιρετικά)
7. Κυρίως τί εκδηλώσεις παρακολουθήσατε; (μέχρι 3
………………………………………………………............................ απαντήσεις)
2. Ηλικιακή Ομάδα
< 20

20‐35

‐ ΘΕΑΤΡΟ
35‐50

‐ ΜΟΥΣΙΚΗ

‐ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

‐ ΑΛΛΟ

>50

3. Τόπος Διαμονής:
‐ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
‐ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

8. Σας ικανοποιεί ο χώρος που διεξάγονται οι
εκδηλώσεις;
ΝΑΙ
ΟΧΙ

‐ ΑΛΛΟ
4. Παρακολουθήσατε τα ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2009;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5. Παρακολουθήσατε τα ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ πριν το 2009;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
6. Πόσες φορές πήγατε σε κάποια εκδήλωση των
ΑΙΣΧΥΛΕΙΩΝ 2009;
‐ Μέχρι 1
‐ 1‐5
‐ 5 και πάνω

9. Κατά την περίοδο των ΑΙΣΧΥΛΕΙΩΝ θα θέλατε να
υπάρχουν εκδηλώσεις και σε άλλα σημεία της πόλης;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
9. 1 Αν ναι, πού; (μέχρι 3 απαντήσεις):
‐ Άνω Ελευσίνα
‐ Άλλοι παλιοί βιομηχανικοί χώροι
‐ Αρχαιολογικός Χώρος
‐ Πλατείες
‐ Άλλο
10. Θεωρείτε ικανοποιητική την διοργάνωση;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΞ/ΔΑ

11. Αν όχι, σε ποιο τομέα θεωρείτε ελλιπή την
διοργάνωση;

16. Τι θα θέλατε να προστεθεί και σε ποιά κατηγορία
ώστε να ενισχυθεί το πρόγραμμα;

‐ Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα

‐ Περισσότερες μουσικές εκδηλώσεις

‐ Θέματα οργάνωσης χώρου
‐ Άλλο

‐ Περισσότερο θέατρο
‐ Παραστάσεις Χορού
‐ Προβολές
‐ Μόνιμες εκθέσεις εικαστικά
‐ Άλλο (περιγράψτε)

12. Βρεθήκατε στον χώρο διοργάνωσης των
ΑΙΣΧΥΛΕΙΩΝ χωρίς να έχει κάποια
εκδήλωση;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

……………………………………………..........................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

12.1 Αν ναι, για ποιό λόγο;
‐ ΜΠΑΡ
‐ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ
‐ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
‐ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
‐ ΑΛΛΟ

17. Θα συμμετείχατε εθελοντικά στην οργάνωση του
Φεστιβάλ Αισχυλείων;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΣΧΟΛΙΑ‐ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

13. Σας ικανοποιούν οι μόνιμοι χώροι υποστήριξης
του Φεστιβάλ (μπαρ, τουαλέτες κ.α);
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13.1 Αν όχι, γιατί;

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………....
.........................................................................................
.........................................................................................

………………………………………….......................................... .........................................................................................
...................................................................................... Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε μέσω e‐mail ή SMS
......................................................................................
για τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ συμπληρώστε τα
......................................................................................
στοιχεία σας:
......................................................................................
e‐mail __________________________________
......................................................................................
14. Είστε κάτοχος κάρτας διαρκείας (50 € για όλες
τις εκδηλώσεις);
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15. Θεωρείτε το αντίτιμο του εισιτηρίου εισόδου
στις εκδηλώσεις:
Χαμηλό

Κανονικό

Υψηλό

Κινητό __________________________________
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ
Επιτροπή Διοργάνωσης Αισχυλείων
www.aisxylia.gr

