________________________________________MOSTRA CONTEMPORÂNEA DE DANÇA 2017
Convocatória para cadastro de projetos
A Mostra Contemporânea de Dança é uma oportunidade para que companhias/grupos e/ou
profissionais independentes de todos os gêneros possam apresentar um espetáculo próprio e
divulgar o seu trabalho. Os espetáculos devem ter estreado no prazo de no máximo 3 anos
antes da participação em Joinville. O objetivo é incentivar a troca de experiências entre os
grupos de dança e o público do Festival.
Os formatos permitidos são: grupo, duo ou solo, enfatizando a diversidade de linguagens em
suas perspectivas de criação e pesquisa e, exibir, a cada ano, um painel que reflita o que se
produz em dança no âmbito nacional e internacional.
As apresentações serão realizadas no período de 19 a 29 de julho de 2017, no Teatro Juarez
Machado ou em espaço alternativo, definido em conjunto com a organização, conforme as
necessidades de cada espetáculo.
O prazo para cadastro será até 14/3/2017 e será feito exclusivamente online através de link
específico no site do Festival de Dança de Joinville.
No ato do cadastro, cada companhia ou profissional independente deverá anexar informações
sobre a obra em questão, sobre o espaço adequado para a apresentação (se no palco do
Teatro Juarez Machado ou em espaços alternativos), sobre o grupo e/ou profissional, bem
como material de divulgação/promocional, tudo pelo sistema.
Uma vez tendo sido selecionado, o Instituto Festival de Dança entrará em contato com os
grupos e/ou profissionais para negociações pertinentes a cachê, hospedagem, alimentação,
transporte nacional e a data de apresentação.
O espetáculo que participar da Mostra Contemporânea de Dança não pode ser inscrito na
Mostra Competitiva do Festival. A companhia pode se inscrever na Mostra Competitiva, desde
que seja com outro elenco e coreografia.
1 CADASTRO DO PROJETO

CADASTRO DA COMPANHIA OU PROFISSIONAL
• É obrigatório cadastrar todos os participantes do trabalho inscrito (bailarinos(as) e equipe
de apoio), no ícone cadastro pessoal no site do Festival;
• TODOS os participantes devem possuir CPF próprio e efetuar o cadastro a partir de seu
número;
• Para estrangeiros o cadastro é feito com o número do passaporte;
• O cadastro deverá ser realizado no site do Festival de Dança, na Mostra Contemporânea de
Dança (www.festivaldedanca.com.br);
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• As informações sobre a companhia ou profissional e sobre o espetáculo devem ser
incluídas como anexos no sistema.

Atenção: Lembramos que a FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS é crime previsto no CAPÍTULO III
do Decreto-Lei n° 2.848/40 - Código Penal Brasileiro
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm).

2 DATA DE CADASTRO
DATA LIMITE: 14 de março de 2017, às 13 horas.
O envio do vídeo completo do espetáculo será através de LINK inserido no momento do
cadastro (via sistema).

3 AVALIAÇÃO DOS PROJETOS
A avaliação dos projetos inscritos será realizada na segunda quinzena do mês de março de
2017, pelos integrantes da Curadoria Artística do Instituto.
4 RESULTADO DA SELEÇÃO

DATA: Final do mês de abril de 2017.
Os projetos selecionados para compor a programação da Mostra Contemporânea de Dança
2017 serão divulgados no site do Festival: www.festivaldedanca.com.br.

5 BENEFÍCIOS OFERECIDOS AOS PROJETOS SELECIONADOS

CACHÊ
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.

HOSPEDAGEM
Hospedagem em quartos duplos em hotel conveniado com o evento.
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As hospedagens em apartamentos SGL serão de responsabilidade da Companhia, exceto em
caso de número ímpar de participantes. As diárias pagas pelo Festival referem-se APENAS ao
período necessário de estadia, conforme a data do espetáculo.
Diárias extras serão por conta da Companhia.

ALIMENTAÇÃO
Café da manhã no hotel, almoço e jantar em restaurantes conveniados ao Festival, mediante
vale alimentação.

TRANSPORTE E TRASLADO
Transporte rodoviário ou aéreo nacional, de acordo com a cidade de origem;
Transporte de carga compartilhada, nas datas estipuladas pela produção do evento.

6 INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Local de apresentação: Teatro Juarez Machado (Palco Italiano) ou espaço alternativo (a ser
definido conforme necessidades do espetáculo).
Rider de som;
Mapa de luz;
Descritivo do cenário e outras necessidades.

7 EM CASO DE DÚVIDAS, FALE CONOSCO

Acessar pela área da Companhia e clicar em: “Enviar mensagem”.
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