________________________________________MOSTRA ESTÍMULO 2018

ESTÍMULO MOSTRA DE DANÇA
CONVOCATÓRIA
A Estímulo Mostra de Dança é uma oportunidade para grupos/escolas apresentarem
trabalhos inéditos ou não, no Festival de Dança de Joinville.
O objetivo é contribuir para o amadurecimento dos grupos que participam da Mostra
Competitiva, incentivando criação e a organização de um espetáculo completo.

1. QUEM PODE PARTICIPAR
O PROJETO

Grupos/Escolas premiados na Mostra Competitiva em pelo menos uma das 5 últimas edições:

2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 e que não tenham integrado a Mostra Estímulo nas últimas 3
edições, mediante apresentação de um projeto de montagem do espetáculo ao Instituto Festival
de Dança.

2. CADASTRO DOS PROJETOS
•

O projeto deve conter a descrição técnica e artística do espetáculo, bem como todas as
informações que se julguem relevantes para a execução do mesmo;

•

Data limite: até 14 de março de 2018, às 13 horas;

•

O cadastro deve ser preenchido pelo site do Festival de Dança, botão Mostra Estímulo de
Dança;

•

Duração do espetáculo: no mínimo 30 minutos, podendo conter mais de uma
coreografia;

•

O Grupo/Escola pode se inscrever também para a seleção da Mostra Competitiva;

•

Grupos/Escolas com espetáculos selecionados devem estar cientes dos itens abaixo:
o

Providenciar mensalmente o envio de vídeos com o andamento do espetáculo;

o

Despesas com alimentação, passagens, transporte local e hospedagem são
responsabilidade do grupo/escola.

PROJETOS

3.AVALIAÇÃO DOS PROJETOS
A avaliação dos projetos inscritos será realizada pelos integrantes da Curadoria Artística

do Festival.
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8.EM
DE DÚVIDAS,
FALE CONOSCO
4. CASO
RESULTADO
DA SELEÇÃO

•

Data: Final do mês de abril de 2018;

•

Os projetos selecionados para compor a programação da Estímulo Mostra de Dança 2018
serão divulgados no site do Festival.

5. BENEFÍCIOS OFERECIDOS AOS PROJETOS

SELECIONADOS
•

Pagamento da taxa de ECAD;

•

Equipe técnica para auxílio no Teatro (maquinistas, técnico de palco);

•

Sonorização e iluminação;

•

Acompanhamento da Curadoria Artística durante todo o processo;

•

R$ 12.000,00 (Doze mil reais) para cobrir as despesas conforme descrito no orçamento
constante do projeto.

Observações:
•

O pagamento será efetuado no dia seguinte à apresentação, pelo valor líquido conforme descontos
previstos em lei, através de transferência bancária em conta corrente do emissor da nota fiscal;

•

A Nota Fiscal original deverá ser entregue no Setor Financeiro, na Coordenação do Evento, até 24
horas antes do espetáculo.

6. RESPONSABILIDADE DOS GRUPOS

•

Mensalmente o grupo deve enviar vídeos do andamento da preparação do espetáculo;

•

Providenciar nota fiscal para receber o valor acima mencionado;

•

Despesas com alimentação, transporte e hospedagem dos integrantes do espetáculo são
responsabilidade do grupo/companhia.

7. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
•

Local de apresentação: Teatro Juarez Machado (Palco Italiano);

•

Rider de som (anexar);

•

Mapa de luz (anexar);

•

Descritivo do cenário e outras necessidades (anexar).
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8. DÚVIDAS

•

Os casos omissos nessa convocatória serão resolvidos pela Coordenação do Instituto
Festival de Dança de Joinville;

•

Em caso de dúvidas, acessar a área da Companhia e clicar em: “Enviar mensagem”.
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