MOVIMENTO
Festival de Dança Cidade de Felgueiras
Sábado 21 e Domingo 22 de Julho 2018
MOVIMENTO - O primeiro Festival de Dança Cidade de Felgueiras visa reunir escolas
ou grupos de dança do concelho de Felgueiras num ambiente de partilha e interação
entre candidatos e publico. Os inscritos no Festival poderão contar com workshops e
mostras coreográficas de dança, de forma a celebrar e mostrar ao público presente,
todo o talento existente no concelho de Felgueiras.
Contamos com a presença de todas as entidades existentes na cidade de Felgueiras,
como representantes da dança da nossa cidade, para desfrutarem de dois dias de
interação entre escolas, tendo a possibilidade de expor em palco a identidade
característica da Arte Felgueirense.

REGULAMENTO
1. INSCRIÇÃO
– Terão de REGISTAR-SE através de envio dos documentos disponibilizados por email
para – inscricoes@aclem.pt
– Enviar MÚSICA(s) no formato WAV ou MP3 por email para – inscricoes@aclem.pt
– Os ficheiros de MÚSICA têm de estar devidamente etiquetados com o nome das
coreografias referenciadas no formulário de inscrição.
- A DATA LIMITE PARA INSCRIÇÃO E ENVIO DOS DOCUMENTOS SERÁ ATÉ AO DIA:

SEXTA-FEIRA DIA 13 DE JULHO DE 2018

- As inscrições enviadas após a data limite estipulada não serão tidas em conta pela
organização.

2. GENEROS/ESTILOS
MOV 1 – BALLET CLÁSSICO, NEOCLÁSSICO E CARÁCTER – serão inscritos neste Género,
coreografias criadas ou remontadas, obedecendo a técnica de Dança
Clássica. Aconselha-mos as meninas não usarem sapatilhas de ponta com menos 12
anos de idade (em caso de dançarem com sapatilhas de ponta a responsabilidade e
decisão é só do responsável da (s) candidata (s)).
MOV 2 –DANÇA CONTEMPORANEA e MODERNA – Serão inscritas neste género as
coreografias, que seguem as linhas das escolas de Dança Moderna (Graham, Limon,
Cunningham etc.) e/ou Dança Contemporânea (Dança-Teatro, Multimídia etc.),
sapatos de ponta não podem ser apresentados neste estilo.
MOV 3 – JAZZ – Serão inscritos neste género todas as linhas do JAZZ e seu
envolvimento com a Dança Contemporânea e Musicais.
MOV 4 – DANÇAS URBANAS – Serão inscritos todos os trabalhos de Street Dance HipHop,Locking, Popping etc…. Todas as coreografias apresentadas neste estilo devem
ter estética própria dança urbana e devem ser acompanhadas de música deste estilo.
MOV 5 – DANÇAS POPULARES – Serão inscritos neste género todas as Danças
Populares Urbanas (tango, samba, bolero, forró etc.) Danças inspiradas no folclore e
Danças Étnicas.
MOV 6 – SAPATEADO – Serão inscritos neste género todos os tipos de sapateado
(americano, irlandês, etc.) Música não pode conter sons pré-gravados de sapateado.
MOV 7 – LIVRE “Fusão de Estilos” – inclui coreografias com mistura de estilos, jazz,
lyrical, oriental, latinas, caráter, contemporâneo, neoclássico, hip- hop etc.) .
------------------------3. TEMPO DA COREOGRAFIA
SOLO, DUOS E TRIOS: até 2:00 minutos
GRUPO PEQUENO: até 3:00 minutos
GRUPO GRANDE: até 4:00 minutos
•

SOLO – 1 candidato, DUO – 2 candidatos, TRIO – 3 candidatos, GRUPO
PEQUENO – 4 a 12 candidatos, GRUPO GRANDE – 13 a 40 candidatos.

4. NÍVEIS / IDADES

INFANTIL
JÚNIOR
VARSITY

5 Anos aos 12 Anos
13 Anos aos 17 Anos
mais de 18 Anos

4.1
Podem inscrever-se no mesmo grupo, alunos de diferentes faixas etárias, o que
determina o nível do grupo nestes casos é a media de idade existente. A idade de um
candidato é estritamente determinada pelo primeiro de janeiro de 2018.
------------------------5. MÚSICA
–Qualquer tipo de música é aceite. -A música deve ser enviada por e-mail, cada
música deve ser enviada em um email separado, os ficheiros têm de estar etiquetados
com o nome da escola/grupo/candidato independente + o nome da coreografia
+ C (se o candidato entra no palco em silêncio antes do início da música)
ou M (primeiro inicia a música e depois entra o candidato). – A musica têm de ser
enviada no ato de inscrição dos candidatos. -Os responsáveis têm de ter na sua
posse uma cópia de backup em pen de todas as músicas que os candidatos usam,
etiquetado com a sequência e nome da (s) coreografia (s).
5.1 Direitos de Autor
A responsabilidade da informação sobre os autores das músicas e coreografias NÃO É
DA RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO, mas sim do concorrente e ou da entidade
que fez a inscrição.
------------------------6. NOTAS IMPORTANTES
-Não é permitido uso de água, purpurina, ski paper, velas e/ou tochas acesas,
lançamento de serpentinas a utilização de resina ou qualquer tipo de material que
exija a limpeza do palco após a apresentação e possam prejudicar o grupo que se
apresentará na sequência, ou danificar o palco e/ou atingir a plateia.
-A base da iluminação e a afinação da caixa cénica serão as mesmas para todos os
candidatos.
-Os candidatos têm um minuto antes e depois da apresentação para montagem e
desobstrução do palco, para não prejudicar a sequência do espetáculo.
-Cada candidato deverá ser portador do cartão de cidadão.
-Os candidatos têm de chegar UMA HORA antes dos espetáculos.

-Todos os candidatos têm que ter um RESPONSÁVEL a quem compete acompanhar os
candidatos aos camarins e acompanhar na entrada e saída de cena. (excepto se o
candidato tiver mais de 18 anos).
-Não serão permitidos marcações de palco antes do evento.
-A inscrição pode ser cancelada na medida em que as regras e o regulamento do
Festival de Dança Cidade de Felgueiras não sejam respeitadas pelos candidatos, outros
membros do grupo/escola e apoiantes dos candidatos. O cancelamento de uma
inscrição sob tais circunstâncias infelizes, será comunicada verbalmente ou por e-mail
para o responsável do candidato/escola/grupo e não está sujeita a reclamação.
------------------------7. CAMARINS
A ocupação dos camarins/tendas está sujeita às seguintes condições:
-Deverão ser desocupados logo a seguir às apresentações.
-Todos os responsáveis e candidatos terão que zelar pela segurança, limpeza e
conservação do local.
------------------------8. PÚBLICO
Todos os candidatos e público em geral que pretendam assistir ao Festival de Dança da
Cidade de Felgueiras, podem assistir gratuitamente sendo que não irão existir
delimitações ou lugares reservados.
------------------------9. SEGURO
Todos os candidatos terão que ter seguro de acidentes pessoais o Festival de Dança
Cidade de Felgueiras não se responsabiliza por acidentes sofridos durante o evento
pelos candidatos no palco, tenda, salas de aula, camarins, bastidores e por doença ou
roubo. Os candidatos devem assegurar-se contra os acidentes, doenças e roubos.
------------------------10. VIAGEM/ALOJAMENTO/ALIMENTAÇÃO
Todas as despesas de viagem, alojamento e alimentação são de responsabilidade dos
candidatos.

11. WORKSHOPS
• As escolas/grupos inscritos no Festival de Dança Cidade de Felgueiras poderão ter 1
professor representante por escola/grupo para lecionarem 1 estilo diferente por
representante durante a realização do evento (enquadrado no alinhamento que
será disponibilizado posteriormente).
• Todos os candidatos e interessados poderão usufruir dos workshops de forma
totalmente gratuita.
------------------------12. CASOS OMISSOS
Os casos omissos deste regulamento são resolvidos pela Coordenação do Festival.

