
 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamento 

 

Festival de dança Troca de Aplausos é realizado pela R&G produções Artísticas, 

através do edital Aldir Blanc 16 e tem como objetivo criar uma rede de apoio entre novos 

bailarinos e coreógrafos para fortalecer o cenário da dança. 

O festival é uma mostra não competitiva onde coreógrafos/professores são convidados a 

compartilhar suas experiências para impulsionar ideias de coreógrafos que estão iniciando sua 

carreira.  

O evento acontecerá entre os dias 18 e 25 de setembro, sendo organizado em três 

etapas: inicialmente,  

• os selecionados receberão a indicação de um coreógrafo e farão um workshop 

trabalhando questões pertinentes à coreografia inscrita; 

• durante a semana acontecerá a troca onde os coreógrafos irão auxiliar os ensaios;  

• no último dia de festival, o resultado do trabalho será apresentado e gravado no 

teatro do Sesc.  

Todo o processo será registrado a partir de depoimentos e imagens e será apresentado 

em forma de documentário pelo Youtube e Instagram no mês de outubro. 

 

 

 

1. INSCRICÃO 

 

1. A inscrição é GRATUITA e deve ser feita até as 23h59 de 06/09/2021 através do 

formulário: https://forms.gle/1iNwER9KhUcPqA4X9  

2. Será possível inscrever apenas uma coreografia. 

3. A coreografia poderá ser solo, duo ou trio. 

4. Será aceito qualquer gênero ou estilo de dança. 

5. No preenchimento do formulário será necessário anexar dois vídeos gravados na 

horizontal com qualidade mínima de 720p: 

a) O primeiro vídeo deverá ser um vídeo de apresentação contendo: o candidato 

falando seu nome e sua idade; uma fala sobre a sua coreografia; e concluir falando sobre 

o que gostaria de trabalhar nela. 

b) O segundo vídeo deve ter a coreografia na íntegra, sendo gravado com câmera 

fixa e sem edição. 

 

 

https://forms.gle/1iNwER9KhUcPqA4X9


2. CRONOGRAMA 

DATA ATIVIDADE 

16/08 até 06/09 Inscrições 

07/09 até 12/09 Pré-seleção dos aprovados 

13/09 Resultado dos selecionados 

18 e 19/09 Workshops  

25/09 Gravação do festival 

 

 

3. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO  

 

● Poderão concorrer coreografias de qualquer estilo de dança. 

● Os inscritos deverão ser maiores de 14 anos. 

● Não serão aceitas coreografias com: nudez, materiais que possam danificar o palco do 

teatro ou animais. 

● As coreografias deverão ser autorais. 

 

 

4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

A avaliação e seleção das coreografias inscritas consistirá na análise dos vídeos enviados 

seguindo o seguinte critério de pontuação: 

 

Critério Descrição Pontuação 

Composição coreográfica Análise de todos os elementos da 
obra 

0 a 3 pontos 

Presença cênica Análise da consciência corporal dos 
intérpretes e sua relação com a 
propostas 

0 a 3 pontos 

Proposta da coreografia Análise das propostas que o 
candidato deseja trabalhar em sua 
coreografia 

0 a 4 pontos 

 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

● Serão selecionadas 12 coreografias; 

● Cada grupo aprovado receberá uma ajuda de custo de R$ 500,00; 

● O pagamento da ajuda de custo será realizado mediante a apresentação de nota fiscal 

no dia 26/09; 

● Caso selecionado, cada inscrito deverá assinar a “Declaração de Uso de Imagem”; 

● Os casos omissos serão resolvidos pela organização do festival; 

● Os participantes declaram no ato da inscrição que estão de acordo com TODO o conteúdo 

desse regulamento e se comprometem com todas as atividades realizadas pelo festival. 

● Outras informações pelo instagram @Festival.Troca 

 


