Os participantes deverão realizar as inscrições através do site: festivalonline.com.br até o dia 11
de abril de 2022 impreterivelmente.
A Direção do Festival reserva-se o direito de antecipar o encerramento das inscrições caso o
número de coreografias inscritas atinja o limite máxima estabelecido por dia.



Ballet Clássico de Repertório/ Neoclássico
- Subgêneros: solo, duo, trio e conjunto.



Jazz
Podem ser inscritas todas as vertentes do Jazz e seus envolvimentos com musicais.
- Subgêneros: solo, duo, trio e conjunto.



Danças Populares
Podem ser inscritas todas as danças populares, tais como: tango, samba, bolero e forró; e também
danças inspiradas no folclore, danças étnicas e de sapateio. Observação: Coreografias de “Danças
Populares” que fazem parte de algum “Balé Clássico de Repertório” devem ser inscritas no gênero
Balé Clássico de Repertório e NÃO em Danças Populares.
-Subgêneros: solo, duo, trio e conjunto.



Dança Contemporânea
Todas as formas experimentais de dança, com abertura para dança teatro, mímica e etc.
Coreografias que sigamlinhas das escolas modernas se inserem aqui.
- Subgêneros: solo, duo, trio e conjunto.



Sapateado
Trabalhos de sapateado americano e irlandês.
- Subgêneros: solo, duo, trio e conjuntos.



Estilo Livre
Trabalhos originais que misturam estilos e técnicas.
- Subgêneros: solo, duo, trio e conjunto.

 Danças Urbanas
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Em todas as categorias os grupos de CONJUNTO poderão inscrever 20% de elementos com idade
superior a categoria na qual o grupo está inserido. No caso de ultrapassar, o trabalho deve ser
enquadrado na categoria mais avançada.
O grupo é o responsável legal pela liberação e direitos da coreografia inscrita na competição
independente do gênero, subgênero, e categoria.

Os trabalhos serão avaliados por uma comissão julgadora que classificarão os trabalhos com nota
única. Cada jurado irá fornecer uma nota técnica para cada coreografia, e seus comentários serão
via whatsapp enviados simultaneamente para os diretores da escola já que os jurados irão gravar
ao vivo . A nota final de cada uma será a média da nota final de cada jurado, onde as notas estarão no
site festivalonline.com.br ao término do festival.

Serão adotados os critérios para classificação, as pontuações serão usadas como base para
classificação; a premiação será dada para as maiores médias em ordem decrescente.
1º lugar – maior média acima de 9,0.
2º lugar – média imediatamente inferior ao 1º lugar, acima de 8,0.
3º lugar – média imediatamente inferior ao 2º lugar, acima de 7,0.
4º lugar- Somente para categorias Teens e Infantil

Havendo empate (igualdade de nota e décimos) serão premiados todos os grupos, obedecida a
pontuação acima descrita. Os grupos ou bailarinos (as) receberão prêmios de acordo com sua
classificação. Os vencedores em cada categoria/modalidade serão divulgados na mesma noite, após as
apresentações e os troféus serão entregues aos vencedores no palco, na mesma noite. As notas
estarão à disposição dos dirigentes dos grupos na secretaria do evento. Os troféus emedalhas que não forem
retirados durante o festival serão enviados pelo correio para a Escola querealmentetenha uma
justificativa que não possa permanecer no festival para receber, e a escola será responsável pelos
custos do correio.

Categoria

Formato

Tempo Máximo Permitido

Solos e Duos: ( 2 )minutos
Solos / Duos / Trios/ Conjuntos

Trios:( 3 ) minutos
Conjuntos: (4 )minutos

Solos e Duos: 03 minutos
Solos/Duos/Trios/Conjuntos

Trios: 04 minutos
Conjuntos: 05 minutos

Pas De Deux, Variações, Pas de Trois e
Conjuntos

Tempo da obra

/

Todas as Categorias e Modalidades
A partir da Categoria Little Star
Todas as Categorias e Modalidades
A partir da Categoria Teens
A partir da categoria Teens
Todas as categorias e Modalidades a partir de 4 Bailarina(o)s.

Variações de repertorio

R$ 160,00 por
participante
Por coreografia

SOLOS

DUOS

R$ 180,00

( a dupla)

ATENÇÃO:
PAS DE DEUX

R$ 200,00 ( a dupla)

TRIOS e PAS DE TROIS

R$ 180,00

CONJUNTO-1 coreografia
CONJUNTO -2 coreografias
CONJUNTO – 3 coreografias

Poderá ter bailarino
acompanhante no pas de deux.
Idade livre do acompanhante
Neste caso, o valor será o
mesmo.

R$ 80,00
R$ 100,00

Por participante

R$120,00

Observações: Haverá isenção apenas para um Diretor e uma taxa de cobrança no
valor de R$ 50,00 para o coreógrafo e 50,00 para o assistente. ( Não haverá isenção
para assistentes, coreógrafos e Diretores que forem participar como bailarinos.

 Para retirada das pulseiras e instruções do festival, o coordenador de cada grupo deverá
dirigir-se ao local do evento no Teatro Sesiminas no dia 06 de maio de 2022 e procurar a salade
coordenação. Horário de atendimento da recepção de 9h à 13:00h.
E para os participantes que não conseguirem chegar na sexta feira, o credenciamento será
no sábado dia 07 de maio de 2022 entre 09:00 às 13:00h.
 As pulseiras de acesso serão entregues apenas ao coordenador, diretor ou responsável do
grupo no horário acima. Após esse horário não faremos credenciamento de grupos. Só
poderão ensaiar os bailarinos devidamente credenciados, com a pulseira de identificação do
festival.
 Os participantes da competição receberão as pulseiras para acesso gratuito das suas
respectivas cores conforme os dias da sua competição. Porém está vinculado a
disponibilidade de assentos livres.
 No palco e camarins serão permitidas apenas pessoas credenciadas limitando a diretor e
coordenador não sendo permitida a permanência de pais e responsáveis no mesmo.

Quaisquer informações ou esclarecimentos ficarão a cargo da Comissão Organizadora e os
interessados deverão dirigir-se ao local do evento.

 IREMOS ADOTAR TODOS OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA E HIGIENE PARA CONTENÇÃO DA
PANDEMIA. Até o momento as máscaras são obrigatórias para público e participantes.

Serão realizados no local do evento no dia 06 de maio de 2022 ( Sexta feira ) entre 09:00 às 20:00h por
ordem de chegada .
RECONHECIMENTO DE PALCO PARA SOLO, DUO E PAS DE DEUX ,SERÁ DISPONIBILIZADO UM
PERIODO PARA O ENSAIO DE PALCO. Na parte da manhã o horário para este reconhecimento
será de 09:00 até 10:30 PROCURAR O COORDENADOR DE PALCO
É proibido levar qualquer caixa de som com bluetooh para ensaio. Os ensaios serão SEM
MÚSICA, apenas marcação de palco.

10:30 até 13:00

Reconhecimento de palco para grupos ordem de chegada.

para Conjuntos, trios e pas de trois
14:00 até 18:00 Ensaio para conjuntos , trios e pas de trois

18:00 as 20:00 - ENSAIO DE RECONHECIMENTO DE PALCO PARA SOLOS , DUOS E PAS DE
DEUX. Ordem de chegada. Procurar a coordenação de ensaios.

NÃO
É PERMITIDO
PERMANCER
NA PLATEIA PARA
ASSISTIR
OS ENSAIOS
CONCORRENTES. PERMANCER DENTRO DA PORTA LATERAL DO TEATRO E AGUARDAR A SUA VEZ.

DE

A ENTRADA PARA ENSAIOS SERÁ PELA RUA DE TRÁS DO TEATRO SESIMINAS. ENTRAR PELA

PLATEIA NÃO SERÁ PERMITIDO.

Dentro do site: festivalonline.com.br é obrigatório enviar a sua música, porém também pedimos que
levemo pen drive coma respectiva música pois desta forma, caso haja algum problema com a sua música
enviada no site é mais seguro a direção ou a coordenação estar com o pen drive em mãos na cabine de
som.
Caso o grupo não use o seu tempo de ensaio, o responsável deverá comunicar a produção do
evento com antecedência.
Aos retardatários ao ensaio de palco, perderão o direito do mesmo não cabendo recursos.

 Havendo necessidade a comissão responsável do festival poderá alterar ou adequar a
programação, o que será imediatamente comunicado aos diretos por e-mail eletrônico.
O Festival Arte Minas Kids terá estandes com artigos de dança com preços especiais para os
participantes no Teatro de Bolso dentro do teatro Sesiminas.
 O Grupo ou participante que não estiver pronto no horário de sua respectiva
apresentação não terá segunda oportunidade.
 Chegar atrasado ou mesmo se cair em cena ou escorregar, não haverá segunda
oportunidade. As musicas deverão ser bem gravadas e sem aplausos na gravação, pois será
sujeito a penalidade pelos jurados.
 O Quesito pontualidade de cada grupo/ ou bailarino terá 10
segundos para entrar e se posicionar no palco e 10 segundos
para sair.
 A ordem de cada apresentação, enviaremos um comunicado oficial em até 20 dias antes
do festival via e-mail que deverá ser fornecido pelo grupo na ficha de inscrição. Não serão
permitidas alterações posteriores, salvo de extrema necessidade da organização do
festival.
 Serão automaticamente desclassificados os grupos que não respeitarem oa minutagem
estabelecida no regulamento.

 As apresentações do festival serão em palco profissional com piso em linóleo,
Área total do palco: 312 metros

Profundidade da cortina de gala até o ciclorama: 10,00 m
Largura Total: 25,00 m
Proscênio ( cortina de gala até o fim do proscênio) 6,00 m
Altura até o urdimento: 20,00 m
Largura da Boca: 13,00
mCoxia Direita: 7,00 m
Coxia Esquerda: 3,00
m
 Não serão permitidas apresentações com conjuntos musicais ao vivo e nem apresentações
que, pela sua natureza, possam danificar o palco e prejudicar o andamento do espetáculo.
 Não será permitida a utilização de purpurina, penas, papel picado, animais vivos, nu
artístico, tinta, água no palco, foguete, sinalizador, velas acesas, fogos e quaisquer outros
tipos de elementos inflamáveis ou derivados de fogos e chamas e todo e qualquer artifício
que venha prejudicar a próxima apresentação, sob pena de desclassificação.

 É proibido apresentações com bailarinos nus, sob pena de eliminação do grupo ou
participante.
 O cenário e a iluminação serão únicos para todos os grupos. Serão proibidos cenários
aéreos que necessitem a utilização das varas, projeções que necessitem do ciclorama ou de
projetor do teatro, bem como objetos cênicos na platéia.
 A entrada nos camarins deverá respeitar a ordem em cena e deverão ser desocupados logo
após as apresentações, a fim de que sejam ocupados imediatamente pelo grupo seguinte.
Nos camarins e atrás do palco, próximo às coxias somente será permitido a entrada de um
coordenador por grupo. Proibido a presença de pais e acompanhantes de bailarinos.

 É proibido transitar com figurinos impróprios fora do camarim e do local de apresentação,
sob pena de desclassificação do grupo.
 Atenção! Coordenadores favor comunicar aos participantes que é terminantemente
proibido entrar no teatro para assistir com figurinos de apresentação. Qualquer dano às
cadeiras com brilhos, purpurinas e etc estarão sujeitos a multa .

 Os participantes devem estar no local do evento com no mínimo uma hora de antecedência
e estar prontos 30 minutos antes de sua apresentação.
 Serão permitidos elementos cênicos simples e práticos. O mesmo não poderá prejudicar a
sequência do espetáculo e que não arraste sobre o linóleo. A Escola que necessitar de
iluminação especial, deverá manter na cabine um responsável por isso durante a
apresentação de sua coreografia.

 A organização do evento não se responsabilizará por objetos pessoais e de valor
extraviados nos camarins, locais de ensaios e apresentações.
 O Grupo inscrito através do seu responsável legal se responsabiliza pelo pagamento dos
direitos autoriais 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 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 limitando-se apenas
a acionar a defesa civil, polícia militar, corpo de bombeiros que se encarregará de encaminhar ao
hospital mais próximo. Em caso de greve, calamidade pública, tumulto generalizado ou ainda
qualquer fator político social ou da área de saúde, que venha colocarem risco o evento e seus
participantes, se assim a coordenação entender, o mesmo será automaticamente transferido
para outra data, ficando a Direção do evento e demais colaboradores, isentos dequalquer
responsabilidade ou ônus

 A Comissão organizadora não se responsabiliza pelo envio de material tais como: medalhas
e troféus via correio, sendo este custo totalmente pago previamente pelo responsável de
cada entidade, que não permanecer para a premiação pelo responsável de cada entidade,
que não permanecer para a premiação e retirada de certificados e documentos.
 São de responsabilidade do diretor da escola os atos de seus bailarinos e acompanhantes,
assim como eventuais danos causados no local das apresentações. Não será fornecida
alimentação, hospedagem, transportes e material de higiene pessoal para os bailarinos
durante o evento.

 Ao assinar a autorização e se inscrever no site do festivalonline.com.br entende-se que os
menores de idade foram autorizados pelos responsáveis e pelo Diretor da Escola a participar
do Festival. Imagens dos participantes do festival poderão ser utilizadas a critério do Festival
Arte Minas Kids para divulgação nos seus eventos. Na qualidade de responsáveis pelos
inscritos, o diretor da entidade autoriza o uso de imagem do coletivo ou individual dos
participantes, por meio de fotografia e filmagem, para venda e divulgação comercial, estando
ciente de que não cabe nenhuma reclamação, indenização ou mesmo pagamento pelo uso
de imagem. declara estar ciente de todas as normas deste regulamento, se responsabilizando em
transmitir tais informações aos pais e responsáveis, integrantes do grupo ou escola sob sua
responsabilidade. Os casos omissos nesse regulamento serão resolvidos pela Coordenação
do Festival. Não caberão recursos às decisões da comissão, queserão finais.
 A Comissão Organizadora é a instância superior do Festival no que diz respeito a estrutura,
planejamento e organização, sendo assim qualquer dúvida, comentário ou sugestão oriunda
deste regulamento ou do Festival será resolvida pela mesma.
 Durante o Festival um representante da Comissão Organizadora estará disponível para o
atendimento dos participantes bem como do Público em geral.

A programação será enviada em até 3 dias após o encerramento das
inscrições, Enviaremos para todas as escolas por email a data
respectiva de cada apresentação.
No momento da inscrição no festivalonline.com.br o
participante irá se inscrever com uma data fictícia, portanto não
se preocupem pois a data correta será enviada.

Será conferido pelo corpo de jurados prêmios em dinheiro e prêmios especiais em artigos
de dança e bolsas Nacionais para os participantes. Os Prêmios serão entregues após as
apresentações do último dia do festival. SOMENTE RECEBERÃO OS PRÊMIOS OS
COORDENADORES DOS GRUPOS QUE ESTIVEREM PRESENTES OU REPRESENTANTES DOS
MESMOS COM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO.
Os prêmios de melhor bailarino, melhor conjunto e prêmio revelação serão escolhidos
diretamente pela banca de jurados em concenso colegiado e anunciados após a
premiação coletiva.

Melhor bailarino kids – R$500,00 (Quinhentos reais)
Melhor bailarina kids – R$500,00 ( Quinhentos reais )
Melhor Conjunto categorias TEENS OU JUVENIL – R$ 1.000,00 (Hum mil reais)
Prêmio Revelação do Festival: R$ 500,00 ( Quinhentos reais )
Coreógrafo Revelação: R$ 500,00 ( Quinhentos reais )
Vouchers de 150,00 em premiação em artigos de Dança Capezio para
Bailarinos destaques

Vagas para SEMINÁRIOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
 Bolsas 100% Seminário Arte Minas 2023 e Isenção para o

FestivalArte Minas Internacional de Setembro 2022.


Vaga para Festival Livorno in Danza (Itália)

 Vagapara Festival Livorno in Danza (Itália)


Bolsa 50% para XDANCE



Bolsa 50% para XDANCE

Haverá Venda antecipada dos Ingressos no SYMPLA 30 dias antes do Festival.
O link ficará disponível em todas as redes sociais.
Haverá Venda na Bilheteria do Teatro
VALOR:

Ingresso R$40,00
R$ 20,00 MEIA ENTRADA
( Conforme legislação vigente)

