PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo.

Coordenadoria Geral de Cultura
Rua XV de Novembro, 69 – CEP: 18.460-000.
(15)3532-8000- Ramal 8075 - cultura@itarare.sp.gov.br

Itararé, 07 de Maio de 2018.

REGULAMENTO – 1º FESTIVAL DE DANÇA LIVRE DE ITARARÉ
1. DAS INSCRIÇÕES
A ficha de inscrição e o regulamento do festival estarão disponíveis no site da prefeitura
O participante deverá entregar a ficha de inscrição junto com a musica no formato de mp3 por email para. Cultura@itararé.sp.gov.br com o nome do grupo e responsável.
Os ficheiros de MUSICA têm de estar devidamente etiquetados com o nome das coreografias
referenciadas no formulário de inscrição.
O festival é livre para todas as idades.
A inscrição pode ser cancelada no caso que as regras e o regulamento do Festival de Dança não
serem respeitadas pelos candidatos, outros membros do grupo/escola e apoiantes dos
candidatos. O cancelamento de uma inscrição sob tais circunstâncias infelizes será comunicada
verbalmente ou por e-mail para o responsável do candidato/escola/grupo e não está sujeita a
reclamação.
2. GENEROS/ESTILOS
COD 1 – LIVRE ”Fusão de Estilos” – inclui coreografias com mistura de estilos, jazz, lyrical,
oriental, latinas, caráter, contemporâneo, neoclássico, hip hop etc.
3. TEMPO DA COREOGRAFIA
Cada Grupo ou participante terá 10 minutos (no máximo) para o posicionamento, montagem e
desmontagem de cenário (caso haja) e preparativos de sua apresentação, sendo 5 minutos o
tempo de apresentação.
4. MUSICA
Qualquer tipo de música é aceita, exceto aquelas que usam linguagem ofensiva. No caso de usar
uma destas músicas, a representação será interrompida e a coreografia será automaticamente
desclassificada.
A música deve ser enviada por e-mail, cada música deve ser enviada em um email separado, os
ficheiros têm de estar etiquetados com o nome da escola/grupo/candidato independente, o nome
da coreografia, (se a bailarina(o) entra no palco em silêncio antes do início da música)
ou (primeiro inicia a música e depois entra o candidato).
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Não é permitido uso de água, purpurina, ski paper, velas e/ou tochas acesas, lançamento de
serpentinas a utilização de resina ou qualquer tipo de material que exija a limpeza do palco após a
apresentação e possam prejudicar o grupo que se apresentará na sequência, ou danificar o palco
e/ou atingir a plateia.
A base da iluminação e a afinação da caixa cênica serão as mesmas para todos os candidatos.
Os candidatos têm 2 minutos antes e depois da apresentação para montagem e desobstrução do
palco, para não prejudicar a sequência do espetáculo.
Os candidatos têm de chegar UMA HORA antes do inicio do Festival.
Todos os candidatos farão marcação de palco, a ordem das marcações será conforme o horário
de chegada dos candidatos.
5. LOCAL/DATA
O Festival será realizado no dia 08 de Julho de 2018, que terá inicio às 08:00 no Teatro Municipal
Sylvio Machado, Rua XV de Novembro – Nº 56.
6. OCUPAÇÂO DO CAMARIN
Deverão ser desocupados logo a seguir às apresentações. A ordem de entrada nos camarins
seguirá a ordem de entrada em palco.
Todos os responsáveis e candidatos terão que zelar pela segurança, limpeza e conservação do
local.
7. VIAGEM
Todas as despesas de viagem, alojamento e alimentação são de responsabilidade dos
candidatos. A organização caso estejam interessados pode fornecer às escolas e famílias todas
as informações turísticas e acordos disponíveis, bem como hotéis próximos do local do evento.
8. DA PREMIAÇÃO
Serão premiados os 3 (três) Primeiros colocados, Sendo que a Avaliação Irá ser de modo geral,
sendo avaliados por 5 jurados especializado em suas áreas.
(SERÁ AVALIADA A APRESENTAÇÃO, E NÃO O ESTILO DE DANÇA), tendo Certificado para
todos os participantes e troféu para os 3 (três) Primeiros Colocados.
Mais informações poderão ser obtidas pelos telefones, (15) 3532-8000 / (15) 98176-4486.

Alisson Rivéli Ferreira
Coordenador Municipal de Cultura

FICHA DE INCRIÇÂO
1º FESTIVAL DE DANÇA LIVRE DE ITARARÉ

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome Completo:

RG:

CPF:

Endereço:

E-mail:

Nome da coreografia:

Musica:

Nome do grupo:

Telefone:

__________________________________________
ASSINATURA DO PARTICIPANTE
OU RESPONSAVEL

