FOR ALL FESTIVAL DE DANÇA
20 de fevereiro de 2020 - online

REGULAMENTO
Com recursos da Lei Aldir Blanc Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Estado do
Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, a Tanz
Produções realiza o For All Festival de Dança que pretende ser um “Palco Virtual” para a dança e
formar um belo espetáculo com as coreografias inscritas em formato de vídeos gravados em espaços
de livre escolha dos participantes, levando até o público o resultado de uma vasta e rica produção
artística feita pelos profissionais e amantes da dança.

Todas as inscrições serão gratuitas e devem obedecer às regras deste regulamento.

MOSTRA INFANTIL NÃO COMPETITIVA
GÊNERO
• Estilo Livre (todos os gêneros de dança, exceto Clássico de Repertório)
MODALIDADES
• Solo Feminino (até 2min)
• Solo Masculino (até 2min)
• Duo (até 3min)
• Trio (até 3min)
• Conjunto - a partir de 04 participantes (até 4min)
CATEGORIA
• Infantil - 06 a 09 anos (completos até a data final do festival)

Determinará a categoria a idade da(o) bailarina(o) mais velha(o).
OBSERVAÇÕES
• Cada Grupo/Escola só poderá inscrever no máximo duas coreografias na Mostra Infantil não
Competitiva.
• Cada bailarina(o) só pode ser inscrita(o) em um solo.
• As(os) bailarinas(os) receberão certificado digital de participação no festival.

MOSTRA COMPETITIVA
GÊNEROS
• Bloco 1 - Clássico de Repertório
• Bloco 2 - Clássico Livre / Neoclássico (competem entre si)
• Bloco 3 – Contemporâneo / Moderno (competem entre si)
• Bloco 4 - Danças Étnicas / Danças Folclóricas / Danças Populares / Dança do Ventre (competem
entre si)
• Bloco 5 - Pop / Jazz / Musical / Danças Urbanas (competem entre si)
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MODALIDADES
• Clássico de Repertório (tempo da obra)
→ Variação Feminina
→ Variação Masculina
→ Duo/Trio
→ Pas de Deux (sem variações e sem coda)
• Demais gêneros:
→ Solo Feminino (até 3min)
→ Solo Masculino (até 3min)
→ Duo/Trio (até 4min)
→ Conjunto - a partir de 04 participantes (até 5min)
CATEGORIAS
• Junior - 10 a 14 anos
• Sênior - 15 anos acima

Determinará a categoria a média de idade das(os) bailarinas(os). Calcula-se a média de idades
somando todas as idades e dividindo pela quantidade de pessoas inscritas.
Será considerada a idade da(o) bailarina(o) no dia do festival
OBSERVAÇÕES
• Cada Grupo/Escola só poderá inscrever no máximo três coreografias na Mostra Competitiva.
• As modalidades duo e trio competem entre si.
• Cada bailarina(o) só pode ser inscrita(o) em um solo.
• As(os) bailarinas(os) receberão certificado digital de participação no festival.
COMISSÃO JULGADORA
• Os jurados são responsáveis pela avaliação dos trabalhos atribuindo notas de 5,0 a 10,0.
• Os vídeos serão enviados aos jurados à medida que as inscrições forem finalizadas na plataforma
de inscrição.
• As notas e comentários serão enviadas aos responsáveis pela inscrição por e-mail em até sete dias
após o festival.
• Os jurados são instância superior no festival e não caberão recursos sobre suas decisões.
PREMIAÇÕES MOSTRA COMPETITIVA
• Todos as coreografias que atingirem as notas descritas abaixo serão premiados com troféu digital
→ 1º lugar - 9,0 a 10,0
→ 2º lugar - 8,0 a 8,9
→ 3º lugar - 7,0 a 7,9
PREMIAÇÕES ESPECIAIS MOSTRA COMPETITIVA
A premiação em dinheiro será paga através de transferência bancária na conta indicada pelo
responsável em até sete dias após o término do Festival. Os valores dos prêmios de cada bateria são:
• Bloco 1 - Clássico de Repertório
→ R$800,00 (oitocentos reais) - Todas as coreografias deste bloco concorrem entre si.
• Bloco 2 - Clássico Livre/Neoclássico
→ R$800,00 (oitocentos reais) - Todas as coreografias deste bloco concorrem entre si.
• Bloco 3 - Contemporâneo/Moderno
→ R$800,00 (oitocentos reais) - Todas as coreografias deste bloco concorrem entre si.
• Bloco 4 - Danças Étnicas / Danças Folclóricas / Danças Populares / Dança do Ventre
→ R$800,00 (oitocentos reais) - Todas as coreografias deste bloco concorrem entre si.
• Bloco 5 - Pop / Jazz / Musical / Danças Urbanas
→ R$800,00 (oitocentos reais) - Todas as coreografias deste bloco concorrem entre si.
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REGRAS GERAIS
INSCRIÇÕES
• Inscrições gratuitas: https://dancadigital.com/forall1
• Período de inscrições: 08 a 31/01/21
• Ao atingir o tempo máximo disponível para as apresentações as inscrições serão encerradas,
mesmo antes de finalizar o período de inscrições.
• É de total e irrestrita responsabilidade do Responsável pelas Inscrições a veracidade dos dados
informados no ato da inscrição dos bailarinos e das coreografias.
• IMPORTANTE: No ato da inscrição DEVE ser informado o link da coreografia, caso contrário a
inscrição não será validada. Após a inscrição não será permitido alterar o link do vídeo.
VÍDEOS
• Os vídeos poderão utilizar os mais variados recursos tecnológicos, cortes e edições.
• O link do vídeo deverá ser informado no campo do formulário no ato da inscrição.
• Serão aceitos links do Instagram, Youtube, Facebook, Google Drive, dentre outros, desde que
esteja no modo público para que os jurados e equipe técnica tenham acesso. É de total e irrestrita
responsabilidade do participante o livre acesso dos jurados e equipe técnica do festival aos vídeos
inscritos, podendo acarretar desclassificação.
• ATENÇÃO: não será possível substituir o link do vídeo enviado no ato da inscrição.
OBSERVAÇÕES
• Serão desclassificados os vídeos que apresentem nus.
• O responsável pela inscrição deve ser maior de idade (a partir de 18 anos) e representará o
Grupo/Escola perante a organização do Festival.
AUTORIZAÇÕES
• A inscrição do Participante no Festival autoriza à produção deste evento a utilização de sua
imagem, a ser divulgada, transmitida ou emitida, retransmitida, distribuída, comunicada ao
público, reproduzida, veiculada na internet, de forma ampla e irrestrita, em emissoras de televisão
ou por quaisquer outros meios editados sem prévio aviso, no Brasil ou no exterior, conforme bem
lhe aprouver, por tempo indeterminado.
• O Festival For All entende que as coreografias inscritas já estão autorizadas pelos coreógrafos, não
cabendo ao festival e sua equipe responder em juízo por eventuais processos por plágio ou uso
indevido de coreografias de outrem.
TRANSMISSÃO
• As transmissões acontecerão no canal do Youtube do festival (https://bit.ly/YtbForAll) no dia 20 de
fevereiro de 2021 nas sessões:
→ Sessão 1 às 10h
→ Sessão 2 às 14h
→ Sessão 3 às 18h
• As ordens das apresentações serão divulgadas em data próxima ao festival.
• Os vídeos bloqueados pelo Youtube por motivos de direitos autorais das músicas não poderão ser
transmitidos, porém não prejudicará as avaliações e classificações dos jurados.
CONTATOS
• E-mail: forallfestivaldedanca@gmail.com
• Instagram: @forallfestivaldedanca

Realização

Patrocínio
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