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ATTENTION 

 

� Écrire dans le cahier prévu pour cette épreuve. 
� Utiliser un stylo bleu ou noir. 
� Essayer d’effectuer les deux activités. 
� Développer un seul sujet par page. 
� Durée de l’épreuve : 90 minutes. 
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ACTIVITÉ 1 

Votre ami Robert vous a envoyé un e-mail auquel il a joint cette nouvelle : 

 

Vainqueur du super Loto, un habitant d’Arles gagne 10 
millions d’euros et en offre la moitié à son compagnon 
de jeu, ami depuis 20 ansE, mais qui n’avait pas joué 
ce jour-là. 

www.zigonet.com 

Vous lui répondez par un message électronique dans lequel : 

• vous caractérisez cette nouvelle, 

• vous commentez le geste d’amitié de ce vainqueur, 

• vous lui dites ce que vous auriez fait d’une telle somme si vous l’aviez gagnée au 
Loto, 

• vous donnez votre opinion sur les jeux de hasard. 

180 mots environ. Ne signez pas votre message. 
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ACTIVITÉ 2  

En tant que membre actif du théâtre régional de la ville de Serres, vous rédigez un bref 
article qui sera publié sur le portail info-grece.com dans le but d’annoncer aux étudiants 
francophones la 7ème Rencontre Internationale de Théâtre Universitaire. Votre article 
portera sur : 

� l’objectif de cette rencontre ; 
� ses participants ; 
� son contenu ; 
� les modalités à suivre pour y participer. 

Puisez vos informations dans le texte reproduit ci-dessous. 

180 mots environ. Ne signez pas votre texte. 

 

7η ∆ιεθνής Πανεπιστηµιάδα Σερρών 

Το ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο (∆Η.ΠΕ.ΘΕ) Σερρών, 
επιθυµώντας να δηµιουργήσει θεσµικά γεγονότα 
πανελλήνιας ανταπόκρισης και διεθνούς ακτινοβολίας, 
διοργανώνει από το 2004 Πανεπιστηµιάδες Θεάτρου, µε 
στόχο τη συνεύρεση, την προβολή και την ανάδειξη του 
εγχώριου, καθώς και του ευρωπαϊκού φοιτητικού θεάτρου. 

Στις θεατρικές αυτές συναντήσεις των φοιτητικών θιάσων, 
που διοργανώνονται στις Σέρρες µε την συνεργασία της 
εθνικής επιτροπής της UNESCO και του ∆ιεθνούς 
Ινστιτούτου Θεάτρου, παίρνουν µέρος µαζί µε τις 
ελληνικές πανεπιστηµιακές συµµετοχές και 
αντιπροσωπευτικές παραστάσεις από ευρωπαϊκούς 
φοιτητικούς θιάσους Πανεπιστηµίων της Ισπανίας, της 
Ρουµανίας, της Γαλλίας, της Κύπρου, και της Βουλγαρίας. 
Επίσης, στο πρόγραµµά τους περιλαµβάνονται εισηγήσεις 
από διεθνείς προσωπικότητες του θεάτρου, και εκθέσεις 
θεατρικής φωτογραφίας και αφίσας.  

Η Πανεπιστηµιάδα Θεάτρου από φέτος και για την επόµενη πενταετία χρηµατοδοτείται από 
εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και αποκτά µόνιµο διεθνή χαρακτήρα, αποτελώντας πλέον για 
την πόλη και την Περιφέρεια ένα κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός πανελλήνιας και διεθνούς 
εµβέλειας. 

Η 7η ∆ιεθνής Πανεπιστηµιάδα Θεάτρου θα γίνει στην πόλη των Σερρών από 16 Μαΐου έως 5 
Ιουνίου 2011 µε ελληνικές και διεθνείς συµµετοχές και µε οµιλητές σηµαντικές διεθνείς 
προσωπικότητες του θεάτρου και της τέχνης, οι οποίοι συµµετέχουν στη διοργάνωση µε την 
υποστήριξη του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου.  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν, το αργότερο µέχρι την 10η Μαΐου 2011, την αίτηση 
συµµετοχής, προτεινόµενες ηµεροµηνίες, στοιχεία της παράστασης, συντελεστές, φωτογραφίες 
προβών, λίγα λόγια για το έργο και τον συγγραφέα στο e-mail: www.dipethes@otenet.gr.  

www.alfavita.gr 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


