O Festival será realizado no dia 12 de Maio 2018 , a partir das 10hs, no Teatro
Thiago de Mello (Colégio Notre Dame Recreio) situado à Av. das Américas 19400,
Recreio dos Bandeirantes – Rio de Janeiro / RJ.

As inscrições serão recebidas pelo email :
contato@barradancekids.com.br
Sua Escola deverá preencher a ficha de inscrição de coreografias e a ficha de
inscrição de participantes, enviadas juntas com este regulamento, e enviar junto com a
documentação de identificação de cada bailarina(o), certidão de nascimento ou
identidade e as autorizações constantes no final deste documento. A data de início
para o envio das inscrições será dia 19 de fevereiro de 2018. O encerramento ocorre
impreterivelmente no dia 27 de Abril de 2018, ou quando encerrarem o número de
vagas. A Direção do Festival reserva-se o direito de antecipar o encerramento
das inscrições, caso o número de coreografias inscritas atinja o limite máximo
estabelecido por dia. Nosso formato de evento contempla apenas 6 horas de
programação, por isso o número de trabalhos é limitado. Portanto, ao atingir 100
coreografias por dia as inscrições serão encerradas.
Entre os dias 05 e 07 de Maio será divulgada a Prévia da programação do Festival
no e-mail informado pelos participantes no ato da inscrição, para revisão das Escolas.
E no dia 09 de Maio, será divulgado o Plano de Apresentações Definitivo, também por
e-mail.
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 Para Grupos, Duos e Trios :
BABY CLASS

de 04 a 07 Anos

INFANTIL

08 a 10 Anos

INFANTO

de 11 a 13 Anos

JUVENIL

14 e 15 anos

BABY CLASS

de 04 a 07 Anos

INFANTIL I

08 e 09 Anos

INFANTIL II

10 e 11 Anos

INFANTO

12 e 13 Anos

JUVENIL

14 e 15 anos

 Para Solos :

BALLET CLÁSSICO DE REPERTÓRIO, BALLET CLÁSSICO LIVRE, BALLET
NEOCLÁSSICO, BALLET MODERNO, DANÇA CONTEMPORÂNEA, DANÇA DE RUA.,
DANÇA DO VENTRE, FOLCLORE, JAZZ, LIVRE e SAPATEADO.

Solo, duo, trio e Grupo (a partir de 4 participantes) em todas as Categorias.
Para o Repertório : Variação, PDD, GPDD, PDT e Conjunto (a partir de 4
participantes), todos a partir da Categoria Infantil, exceto o GPDD que só será aceito a
partir da Categoria Infanto.
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Categoria

Formato

Tempo Máximo Permitido

Solos e Duos

02 (dois) minutos

Trios

03 (três) minutos

Grupos

04 (quatro) minutos

Solos e Duos

03 (três) minutos

Trios

04 (quatro) minutos

Grupos

05 (cinco) minutos

Variações, PDD, PDT, GPDD e
Conjuntos

Tempo da Obra

Baby e Infantil

Demais

Repertório

Limitado a 10 minutos

Os valores para as inscrições serão determinados por lotes. Assim, em cada lote teremos
as seguintes Taxas abaixo :

1º LOTE – Inscrições enviadas e valores depositados até o dia 02 de Abril
Formato
Solos e Variações
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Valor (R$)

Observação

65,00

Duos

100,00

Trios

125,00

PDD e PDT

150,00

GPDD

180,00

por coreografia

Grupos

25,00

por bailarino e por coreografia

Conjuntos de Repertório

30,00

por bailarino e por coreografia

2º LOTE – Inscrições enviadas e valores depositados até o dia 13 de Abril
Formato
Solos e Variações

Valor (R$)

Observação

80,00

Duos

120,00

Trios

150,00

PDD e PDT

170,00

GPDD

210,00

por coreografia

Grupos

30,00

por bailarino e por coreografia

Conjuntos de Repertório

35,00

por bailarino e por coreografia

3º LOTE – Inscrições enviadas e valores depositados até o dia 27 de Abril
Formato
Solos e Variações

Valor (R$)

Observação

95,00

Duos

140,00

Trios

180,00

PDD e PDT

190,00

GPDD

240,00

por coreografia

Grupos

35,00

por bailarino e por coreografia

Conjuntos de Repertório

40,00

por bailarino e por coreografia

Os valores com desconto do 1º e 2º Lote, só serão concedidos se o depósito do
valor integral da Escola for depositado até a data limite estipulada. Em nenhuma hipótese
essas datas serão prorrogadas. Quem não se inscrever nesses lotes, seguirá com os
valores normais de inscrição até o dia 27 de Abril. O 3º Lote representa os valores
normais de inscrição sem desconto.
Lembramos que as inscrições só se efetivam com o pagamento da Taxa, fichas
enviadas somente, não garantem a vaga.
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O pagamento da Taxa deverá ser depositado na seguinte conta :
Informações de Depósito
Em nome de:

Pas de Deux Escola de Dança Ltda

Banco:

Itaú

Agencia:

6541

Conta:

17240-6

CNPJ

08.334.911/0001-67

Cada coreografia participante será julgada por 3 (três) jurados. Cada jurado irá
fornecer uma nota técnica e uma nota artística para cada coreografia, e avaliará o estilo
de cada modalidade escolhida, sendo avaliada a fidelidade para obras de repertório. A
nota final de cada coreografia será a média da nota final de cada jurado.
Obs1. : Notas abaixo de 7,0 não serão válidas para classificação. Em caso de empate na
média final, será usada a Nota de Técnica para critério de desempate.

Será concedida Premiação Especial de acordo com a Classificação Final para :
1. Revelação Feminina
2. Revelação Masculina
3. Melhor Coreografia
4. Incentivo à Dança
5. Melhor Bailarina
6. Melhor Bailarino
7. Melhor Escola ou Grupo
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-

Troféu + Bolsa de Estudos/Curso
Troféu + Bolsa de Estudos/Curso
Troféu + Bolsa de Estudos/Curso
Troféu + Bolsa de Estudos/Curso
Troféu + Bolsa de Estudos/Curso
Troféu + Bolsa de Estudos/Curso
Troféu + Bolsa de Estudos/Curso

Obs.. : Para Melhor Escola, serão concedidas 5 (Cinco) Bolsas de Estudo de 100% em
Curso de Extensão para Professores. Este curso será exclusivo para a Escola premiada
no BDK e para a Escola posteriormente premiada no FDB. Para as demais premiações,
as bolsas serão concedidas por parceiros do evento e não necessariamente no mesmo
curso.

Os ingressos poderão ser adquiridos na bilheteria no dia do evento, ou antecipados
com desconto. No dia do evento o valor do ingresso será de R$ 70,00 e cada bailarino
inscrito terá direito a comprar 4 ingressos de meia-entrada por R$ 35,00.
Para ingressos antecipados segue a mesma regra. Ingresso antecipado por R$
50,00 e cada bailarino inscrito terá direito a comprar 4 ingressos de meia-entrada por R$
25,00.
Os ingressos antecipados serão vendidos somente até o dia 03 de Maio por
intermédio das Escolas, não serão vendidos ingressos avulsos. Assim, cada Escola
deverá efetuar o depósito no valor total dos ingressos desejados até dia 03, e no dia 04
de Maio, a produção enviará os ingressos comprados por Sedex para a sede da Escola.
Haverá gratuidade de ingresso para o Diretor e coreógrafos devidamente inscritos
na ficha de coreografias e ficha de participantes.

 Os participantes devem estar no local do evento com no mínimo 1(uma) hora de
antecedência e estar prontos 30 (trinta) minutos antes de sua apresentação.
 Serão permitidos elementos cênicos simples e práticos. O mesmo não poderá
prejudicar a sequência do espetáculo. A Escola que necessitar de Iluminação
especial deverá manter na cabine um responsável por isso durante a apresentação
de sua coreografia;
 O grupo que não estiver pronto na hora de sua apresentação, será transferido para
o final do seu respectivo bloco;
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 As músicas deverão ser enviadas em formato MP3 junto com as fichas para o
email contato@barradancekids.com.br até o dia 27 de Abril. Nos dias de evento,
cada escola deverá levar pen drive ou CD com as músicas para qualquer
eventualidade;
 É proibido o nu e o uso de animais nas apresentações, como também a utilização
de materiais inflamáveis, qualquer líquido, papel picado ou qualquer outro tipo de
objeto que possa atrapalhar ou atrasar os demais grupos;
 O Grupo inscrito através do seu responsável legal se responsabiliza pelo
pagamento dos direitos autorais das músicas e coreografias apresentadas pelo
mesmo no Festival, não ficando nenhum ônus, de ordem econômica ou jurídica,
para a Comissão Organizadora e demais entidades envolvidas.
 A Comissão Organizadora do Festival não se responsabiliza por objetos e figurinos
deixados nas dependências internas ou externas do teatro, danos que possam
ocorrer, assim como problemas de saúde que porventura algum participante venha
a sofrer.
 A Comissão Organizadora não se responsabiliza pelo envio de material tais como:
ficha de avaliação, certificado e troféus, via correio, sendo este custo totalmente
pago previamente pelo responsável de cada entidade, que não permanecer para a
premiação e retirada de certificados e documentos.
 A Comissão Organizadora é a instância superior do Festival no que diz respeito à
estrutura, planejamento e organização..
 Durante o Festival um representante da Comissão Organizadora estará disponível
para o atendimento dos participantes bem como do público em geral.
Informações complementares podem ser obtidas pelo e-mail :
contato@barradancekids.com.br ou pelo telefone 21 99150 1860 / Christiane
Esperamos por vocês !
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Autorização para Menores de 18 Anos

Eu,

____________________________________,

_________________,

autorizo

portador

o

_______________________________________________

da

identidade

(a)
integrante

menor
do

Grupo

___________________________a participar do 9º Festival de Dança da Barra, que
será realizado no dia 12 de Maio de 2018 no Teatro Thiago de Mello.
O evento será filmado, gravado e fotografado para posterior publicação,
reprodução e/ou divulgação nos meios de comunicação em geral a critério dos
organizadores do Festival.
Através desta, autorizo a utilização gratuita da imagem do menor acima
citado.

Rio de Janeiro, ___________ de __________________ de 2018.

_____________________________________
Assinatura do Responsável

**** ANEXAR CÓPIA DA IDENTIDADE DO RESPONSÁVEL ****
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Autorização para Uso da Imagem de Escola / Grupo

Autorizo

a

utilização

gratuita

da

imagem

da

escola

/

grupo

____________________________________ nos meios de comunicação em geral a
critério dos organizadores do 8º Festival de Dança da Barra, que será realizado no
dia 12 de Maio de 2018 no Teatro Thiago de Mello, uma vez que o evento será
filmado, gravado e fotografado para posterior publicação, reprodução e/ou
divulgação.

Rio de Janeiro, ___________ de __________________ de 2018.

_________________________________________
Assinatura
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