
 
_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Av. Sete de Setembro nº 455 – Bairro São José - CEP 14.401-278- Franca - SP. 
CNPJ: 47.988.654/0001-39 - Telefone: (16) 3722-7409 

     

Edital de Chamamento 
Mostra de Dança, Canto Coral e Música 

  

 A Federação de Teatro Amador do Nordeste Paulista, idealizadora do projeto, e apoio cultural 

da Prefeitura de Franca - FEAC e ICACESP, farão realizar durante o 28º ÁGUAS DE MARÇO as 

Mostras de Canto Coral e Música, Dança Estilo Livre, Jazz, Ballet Clássico e Contemporâneo,  

abertas à comunidade, e para tanto, baixam o seguinte edital de chamamento para a abertura da 

inscrição para os grupos interessados em participar: 

 Poderão participar das mostras: artistas autônomos, grupos e companhias; 

As inscrições deverão ser realizadas até o dia 09/03/2017 com o  preenchimento da ficha de 

inscrição, solicitada juntamente com o Regulamento e enviada pelo e-mail: fetanpfr@gmail.com 

 Parágrafo Único: O resultado da seleção será  divulgado pelo Facebook do Festival até o dia 

11/03/2017 

  

 Serão selecionados grupos paras as seguintes categorias: 

 a- Até 12 (doze) grupos e Escolas de Dança, dia 16/03/2017 na Concha Acústica ás 20h; 

 As apresentações de Dança deverão ter a duração mínima  de 06 (seis)  minutos e máxima 

 de 12 (doze) minutos, no dia haverá colocação de linóleo preto e  serão feitas  

 apresentações de até 12 (doze) grupos no dia;  

 b- Até 08 grupos de Canto Coral ou Música, dia 24/03/2017 no Teatro Municipal às 20h; 

 As apresentações de Canto Coral e de Música terão que ser acústicas, com a duração 

 mínima de 10 (dez) minutos e máxima de 15 (quinze) minutos, serão até 08 (oito) 

 apresentações no dia; 

  

 c- Até 12 grupos de Jazz ou Dança Estilo Livre, dia 18/03/2017 no Teatro Municipal ás 20h; 

 Até 12 grupos de Jazz ou Dança Estilo Livre, dia 20/03/2017 no Teatro Municipal ás 20h; 

 As apresentações de Jazz e Dança Estilo Livre deverão ter a duração mínima  de 06  (seis) 

 minutos e  máxima de 12 (doze) minutos, no dia não haverá colocação de linóleo, serão  até 

12 (doze) apresentações no dia; 

  

 d- Até 12 grupos de Ballet Clássico ou Dança Contemporânea, dia 22/03/2017 no Teatro             

 Municipal às 20h. As apresentações de Ballet Clássico e de Dança Contemporânea deverão 

 ter a duração  mínima de 06 (seis) minutos e a máxima de 12 (doze) minutos, no dia haverá 

 colocação de linóleo e serão até 12 (doze)  apresentações no dia. 

  

José Reinaldo Cardoso Júnior 

Presidente FETANP 
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