
I - Objetivos
Valorizar a arte da dança, proporcionando oportunidade para a troca de experiências entre os grupos e 
academias.

II - Modalidades:
CLÁSSICO LIVRE, CLASSICO DE REPERTÓRIO, NEOCLÁSSICO, MODERNO,JAZZ, CONTEMPORÂNEO, STREET
DANCE, DANÇA DO VENTRE, SAPATEADO, ESTILO LIVRE, DANÇAS DE SALÃO, DANÇA CARÁTER,FOLCLORE 
E DANÇA GOSPEL.

III - Categorias:
[ BABY CLASS (até 06 anos), 
[ INFANTIL (07 A 10 anos), 
[ JUNIOR (11 a 13 anos), 
[ JUVENIL (14 a 17 anos),
[ SENIOR (18 a 21 anos) 
[ ADULTO (a partir de 22 anos), 
[ MASTER (a partir dos 50 anos) 
[ CATEGORIA MISTA (idades diversas)

Em caso de conjuntos (quatro membros em diante) haverá tolerância de 30% dos integrantes com idades 
superiores ou inferiores à categoria escolhida.

IV - Taxas de inscrição
[ SOLO ou VARIAÇÃO DE REPERTÓRIO - R$90,00
[ DUO OU PAS DE DEUX - R$160,00 (a dupla)
[ TRIO - R$190,00 (o trio)
[ CONJUNTO - R$50,00 (por bailarino)
[ GRAND PAS DE DEUX - R$210,00 (casal)
[ ASSISTENTES - R$60,00
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Bailarinos, 01 diretor e 01 coreógrafo por grupo previamente inscritos e identificados, terão livre acesso e 
estarão isentos de taxas. Caso a escola/grupo opte por inscrever mais coreógrafos, assistentes extras 
(maquiadores, cabeleireiros, equipe de apoio etc.) deverá recolher taxa de assistente.

Obs.: as Escolas/Grupos que inscreverem a partir de 10 coreografias, terão desconto de 10% sobre 
o valor total

Inscrições - procedimentos
Enviar ficha de inscrição devidamente preenchida para o e-mail soniaballet@hotmail.com, 
juntamente com comprovante de depósito bancário no valor correspondente.
 
Conta para depósito: 
Banco Santander 
Agência 3726 
Conta corrente: 01004609-0 
CPF 085.045.348-80  
Sonia Maria Barbosa de Almeida.

A data limite para inscrições será até o dia  11/10/2019 ou até atingir o limite máximo de inscritos.

VII - Apresentações
Conjuntos: cada coreografia poderá ter no máximo 6 minutos (exceto em casos de Ballet Clássico de 
Repertório)

Solos, Duos e Trios: cada coreografia poderá ter no máximo 3 minutos (exceto em casos de Ballet Clássico 
de Repertório)

Observações:
[ Caso a apresentação exceda o tempo máximo estipulado a coreografia 
será automaticamente desclassificada.

[ Somente serão aceitas músicas em CD.

Só serão permitidos pequenos cenários removíveis. Não será permitido uso de nus, animais, fogo, 
água, artefatos pirotécnicos, chuvas de confete, papel ou qualquer material que suje ou danifique o 
palco, sob pena de desclassificação.

VIII - Comissão julgadora
I) Será composta por profissionais da dança, previamente selecionados do meio artístico.
II) A Comissão Julgadora avaliará: Técnica + Musicalidade + Coreografia / Adaptação Coreográfica +
Interpretação + Execução ou Estilo Coreográfico, atribuindo notas de 5 a 10

Todos os grupos/academias terão direito a certificados de participação. A entrega será feita na abertura 
do evento, com a presença dos diretores no palco.

IX - Premiação 
Serão oferecidos troféus aos 1º s , 2º s e 3º s lugares, em todas as modalidades e categorias, sendo:

1º colocado: a coreografia que obtiver nota igual ou maior que 9,0
2º colocado: a coreografia que obtiver nota igual ou maior que 8,0
3º colocado: a coreografia que obtiver nota igual ou maior que 7,0



Importante:
Dentro desta colocação o critério de classificação se dará da maior para a menor nota considerando-se as 
três maiores médias; notas abaixo de 7 não obterão classificação.

Premiações especiais
[ Bolsas para o curso de férias do Ballet Adriana Assaf 2020
[ Bolsas para o curso de férias do Raça 2020
[ Pagamento de inscrição e estadia (hotel) no Concorso Danza Rieti - Itália  
(Maio de 2020)
[ Prêmiação em dinheiro DE R$1.000,00 

Observações:
Os prêmios para participação nos concursos internacionais mencionados (Rieti) serão concedidos 
aos bailarinos que obtiverem as maiores notas do festival.
Passagens e demais taxas e gastos pessoais ocorrerão por conta dos participantes contemplados.

Obs.: caso não haja nenhum representante da escola/grupo no momento da premiação e seja solicitado 
o envio de troféus, prêmios e comentários do juri por sedex, as despesas de postagem correrão por conta 
da escola/grupo, sendo o pagamento efetuado antecipadamente, via depósito bancário, conforme os 
cálculos correspondentes.

XI - Disposições Gerais
Cada professor ou responsável por escola/grupo deverá cuidar da disciplina e comportamento dos seus 
alunos. 
Em caso de transtornos causados pelos mesmos, a escola/grupo sofrerá sanções, podendo inclusive ser 
desclassificada.

Todos os bailarinos deverão portar documento original (R.G. ou Certidão de Nascimento) durante 
sua participação no evento e apresentá-lo em caso de dúvidas quanto à categoria em que foi 
inscrito.

Só poderão circular nos camarins bailarinos, diretores, coreógrafos e Professores e assistentes 
devidamente identificados e inscritos, não sendo permitida a presença de amigos e parentes, sob pena 
de desclassificação.

XIi - alojamento
Haverá alojamento para os inscritos no festival (chalés com duas beliches e banheiros coletivos) ao lado 
do teatro. Mas atenção, as vagas são limitadas! Atenderemos por ordem de chegada das inscrições.
Valor: R$10,00 por pessoa/dia.

XIii - ingressos
Haverá cobrança de bilheteria no valor de R$ 35,00 para o público em geral, com cobrança de 
meia-entrada mediante identificação, conforme a legislação vigente.
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Contato:
www.taboaofestdance.com

soniaballet@hotmail.com
Tel/whats: 11 97227-9242 - Sonia Almeida

Facebook.com/taboaofestdance


