1º FEST DANCE CACHOEIRO
REGULAMENTO

O FEST DANCE CACHOEIRO em sua 1ª edição acontecerá de 19 a 21 de julho de
2019 em Cachoeiro de Itapemirim-ES. Esse Projeto foi contemplado pelo Edital nº
006/2017 – Lei Rubem Braga, submetido e dirigido pela Professora Marilei Daves de
Jesus Pupim Zucoloto, e coordenado pelas Professoras Márcia Teixeira Rocha
D’Oliveira e Roselene Marqueti de Matos, todas voluntárias do Grupo de Dança
Emoções e membros da ADELTI - Associação de Dança, Esporte e Lazer da Terceira
Idade (Associação sem fins lucrativos).
O 1º FEST DANCE CACHOEIRO tem por objetivo principal, a valorização da prática
da Dança no município, estado e país num evento democrático, de ampla participação
popular, tendo como palco principal o Teatro Rubem Braga, com entrada gratuita em
todos os dias de espetáculo.
INSCRIÇÕES:
As inscrições serão abertas e totalmente gratuitas para bailarinos de todos os estados
brasileiros, feitas através de formulário específico disponibilizado no site
www.festdance.com.br na área de inscrições.
A instituição poderá participar com até 01(uma) coreografia em cada categoria e
modalidade.
As inscrições serão abertas no dia 13/05/2019 e encerrarão 23/06/2019, podendo
encerrar antes se as vagas forem esgotadas.
CATEGORIAS E IDADES:
Pré infantil
Infantil
Juvenil
Adulto
Master

06 a 09 anos
10 a 14 anos
15 a 19 anos
20 a 49 anos
a partir de 50 anos

TEMPO MÁXIMO DAS COREOGRAFIAS POR CATEGORIA

Categoria
Pré infantil
Infantil
Juvenil
Adulto
Master


Duos
X
X
2 min
3 min
x

Trios
x
X
3 min
4 min
X

Conjunto - mínimo 6 e máximo 16
componentes
3 min
4 min
5 min
6 min
6 min

Só haverá inscrição de Duos e Trios nas categorias Juvenil e Adulto.

MODALIDADES PARA INSCRIÇÃO:
Ballet Clássico,Dança Contemporânea, Dança Moderna, Danças Urbanas, Danças
Populares (Folclore e Danças Regionais Nacionais e Internacionais), Estilo Livre e
Dança Escolar.

CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS:
APRESENTAÇÕES - as apresentações obedecerão a ordem das inscrições e serão
avaliadas por técnicos especializados em dança somente com a finalidade de
proporcionar ao participante uma análise da coreografia nos critérios de Técnica,
Criatividade e Harmonia.
Essa análise será entregue após a última apresentação da programação do dia.
Como o festival não terá o caráter competitivo, todos os participantes receberão
medalhas ao final de cada apresentação.
Cada apresentação terá 2 (dois) minutos para entrar e sair do palco. EX: se a
coreografia tiver 4 (quatro) min, serão 6 (cinco) min de apresentação.
Não haverá tempo de intervalo entre as apresentações, sendo assim, os responsáveis
deverão estar acompanhando a programação e estarem preparados com
antecedência.
Caso a instituição não esteja no local ao ser chamado, perderá o direito de apresentarse.
ENSAIOS/PASSAGEM DE PALCO - tem como objetivo somente o reconhecimento
do local de apresentação, sendo assim serão optativos. Essa informação deverá ser
preenchida na Ficha de Inscrição. Caso não seja informado, não será disponibilizado
nenhum horário.
O tempo destinado será o da duração da coreografia somado de mais 2 min, não
podendo ser excedido. Ex: Uma coreografia com duração de 2 min, terá 4 min de
ensaio.
Não serão permitidos atrasos. O horário será seguido rigorosamente respeitando o
direito de todos.
Os participantes aguardarão o horário de ensaio do lado de fora e terão acesso ao
local somente no horário agendado, não sendo permitido assistir aos outros grupos.
Os ensaios estarão disponíveis no site uma semana antes do evento podendo os
grupos ensaiarem no dia da apresentação ou no dia anterior. As instituições de fora do
município terão prioridade para ensaio no dia da apresentação.
CENÁRIOS, FIGURINOS E MAQUIAGENS – Não poderá haver cenários fixos,
animais vivos ou quaisquer materiais perigosos ou que danifiquem o palco. Caso seja
utilizado algum material que suje (como papel picado), o tempo para limpeza não
poderá exceder os 2 (dois) minutos reservados para a entrada e saída da
apresentação. As maquiagens que comprometam a estrutura física do teatro não
poderão ser utilizadas no mesmo. Os figurinos deverão estar devidamente ajustados e
revisados.
TRILHA MUSICAL – Deve ser entregue em pen drive em MP3, contendo somente a
música da apresentação devidamente identificada, até no máximo 1 hora antes do
início da programação do dia para a equipe de produção/palco, que encaminhará ao

técnico de som, garantido a qualidade e segurança no som da coreografia a ser
apresentada e a dinâmica do evento.
ILUMINAÇÃO – Terá afinação única com operador técnico profissional, ou sendo
possível, combinado no ensaio e acompanhado pelo responsável no momento da
apresentação.
ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM – Serão de responsabilidade de cada instituição
participante.
FOTOGRAFIA E VÍDEO – A coordenação reserva-se ao direito de credenciar
empresas para cobertura do evento.

INFORMAÇÕES SOBRE A ELABORAÇÃO DAS COREOGRAFIAS:
As coreografias de caráter LIVRE, serão abertas aos gêneros de dança que NÂO se
encaixam em alguma modalidade ou possui modalidades misturadas.
Na modalidade Dança Escolar, todos os participantes deverão ser alunos matriculados
e frequentando regularmente a escola.
Não serão aceitas coreografias que utilizem músicas de cunho sexual, palavras de
baixo calão ou que incentive qualquer tipo de violência e discriminação.
As Coreografias que forem consideradas “plágio” (copiadas de internet ou clipes), não
serão avaliadas pela Comissão Julgadora.
Como o local onde serão realizadas as apresentações não possui quantidade de
camarins suficientes para atender a todos, recomendamos que os grupos
compareçam arrumados ou cheguem com bastante antecedência para que não haja
tumulto.
PROGRAMAÇÃO:
A programação contendo os dias e horários das apresentações estará disponível no
site a partir de 12/07/2019.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após confirmação da inscrição, fica automaticamente autorizado a utilização gratuita
de imagem da escola, grupo e/ou participante nos meios de comunicação em geral,
assim como a concordância dos responsáveis pelos menores de 18 anos de que o
menor seja filmado e fotografado durante a sua participação no festival para posterior
publicação, divulgação e/ou reprodução nos meios de comunicação a critério dos
organizadores do 1º FEST DANCE CACHOEIRO.
A Direção e Coordenação do 1º FEST DANCE CACHOEIRO não se responsabilizará
por objetos pessoais e de valor extraviados nos camarins, locais de ensaios e
apresentações.
Os casos omissos deste regulamento serão julgados pela comissão organizadora, não
cabendo recursos judiciais sobre o disposto no mesmo.

