Convocatória simplificada
Projeto QUINTAL DA DANÇA
Inscrições: 19 e 20 de julho de 2021
Esta convocatória visa selecionar grupos de danças do sertão pernambucano, das
mais variadas estéticas, para compor a programação do Projeto QUINTAL DA
DANÇA, que se realizará no período de 26 a 30 de julho de 2021, no Quintal do
Museu do Cangaço, em Serra Talhada.
O Projeto QUINTAL DA DANÇA é uma produção da Fundação Cultural Cabras de
Lampião, com o INCENTIVO do Funcultura/Fundarpe/Secretaria de Cultura/Governo
de Pernambuco.
> QUAIS PROPOSTAS SERÃO SELECIONADAS?
Espetáculos de grupos:
- Do macro região Sertão, de Pernambuco.
- Serão selecionadas 05 propostas coreográficas.
- Duração mínima de 30 minutos e máxima de 40 minutos.
- O grupo pode enviar um vídeo de apresentações anteriores e/ou uma proposta
descritiva da ação a partir da qual seja possível compreender o que será realizado.
Vídeos de ensaios também são aceitos.
- As obras já devem estar prontas, inéditas ou não, e o link enviado no campo indicado
no formulário.
> QUEM PODE SE INSCREVER?
Grupos de Danças residentes na macro região Sertão do Estado de Pernambuco.
> COMO SE INSCREVER?
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas através do formulário disponível no
site: www.cabrasdelampiao.com.br das 0h00min de 19 de julho de 2021 às 23h59min
do dia 20 de julho de 2021.
> SOBRE CACHÊ?
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Cada proposta selecionada receberá um cachê, a ser pago mediante apresentação
final e assinatura de recibo pelo proponente, até 15 dias após a realização do
QUINTAL DA DANÇA.
Na ficha de inscrição deve ser indicada em campo específico a conta corrente para
pagamento em nome do proponente.
Os cachês serão negociados com cada grupo pré-selecionado.
> INDICATIVOS CURATORIAIS
O eixo que usamos para nortear o Projeto QUINTAL DA DANÇA o envolvimento do
espetáculo no diálogo com os jovens, buscando criar redes entre os artistas
sertanejos.
Também entendemos que esse é um espaço plural e aberto aos diversos estilos e
estéticas que a Dança possibilita, pretendemos assim montar uma programação bem
diversificada.
Compreendendo esse momento onde o distanciamento social é indispensável, serão
avaliadas as propostas que melhor se adequem ao ambiente virtual e presencial
(híbrido), no Palco Externo do Museu do Cangaço / Quintal do Museu, no Museu do
Cangaço.
Critérios de avaliação:
1.
2.
3.
4.

Proposta e inovação artística;
Diversidades de territórios de identidade do sertão;
Expectativa de interesse do público;
Adequação da obra ao ambiente virtual e, para as obras ao vivo, ao espaço
indicado pelo proponente para apresentação;
5. Adaptação técnica da obra.
> COMO SERÁ O RESULTADO?
A relação das propostas e suplentes será divulgada conforme cronograma abaixo, no
site: www.cabrasdelampiao.com.br
A produção entrará em contato com as/os proponentes selecionados para acertar os
detalhes de realização e, caso haja algum impedimento de participação, a curadoria
irá convocar mais participantes.
> DISPOSIÇÕES GERAIS:
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Pela adesão à presente convocatória, o grupo inscrito, que venha a ser selecionado,
autoriza a organização do evento a utilizar as imagens da produção artística em mídia
eletrônica, exclusivamente para divulgação do Projeto QUINTAL DA DANÇA.
É de inteira responsabilidade do (da) proponente deter os direitos autorais contidos na
obra (imagem, coreografias, texto e musicalidade) ou liberação dos direitos autorais de
terceiros, quando não for domínio público. A produção do Projeto QUINTAL DA
DANÇA está isenta de qualquer queixa ou ação judicial que venha a ocorrer.
A decisão da curadoria é soberana. E poderá a qualquer tempo decidir sobre estes
critérios sem aviso prévio.
Situações não citadas anteriormente serão analisadas pela coordenação da mostra e
essa tem total autonomia para decisões sobre esse projeto.
> CRONOGRAMA:
Publicação da Convocatória – 18/07/2021
Inscrição de propostas – 19 e 20/07/2021
Seleção de propostas – 21/07/2021
Divulgação dos selecionados – 22/07/2021
Realização do festival - 26 a 30/07/2021
Pagamento dos prêmios - até o dia 10/08/2021
> ALGUMA DÚVIDA?
Dúvidas e outros esclarecimentos podem ser enviados para o e-mail da produção do
projeto: cabrasdelampiao@gmail.com

CLOENICE MARIA DOS SANTOS
Presidente
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Projeto QUINTAL DA DANÇA
Inscrições: 19 e 20 de julho de 2021
FICHA DE INSCRIÇÃO
NOME DO GRUPO:
NOME DO ESPETÁCULO:
ENDEREÇO:
NOME DO DIRETOR:
NOME DO COREÓGRAFO:
E-MAIL:
CELULAR:
TEMPO DE DURAÇÃO DA APRESENTAÇÃO:
QUANTIDADE DE INTEGRANTES:
MÚSICA AO VIVO : SIM

( )

NÃO ( )

LINK DE APRESENTAÇÃO:
ANEXAR PELO MENOS DUAS FOTOS DO ESPETÁCULO:

DADOS BANCÁRIOS: BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:
CPF:

OUTROS DADOS:
Assinatura
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