
REGULAMENTO - APRESENTAÇÕES
29º ÁGUAS DE MARÇO

A Federação de Teatro Amador do Nordeste Paulista, idealizadora do projeto, apoio cultural da  Prefeitura de
Franca - FEAC e ICACESP, farão realizar o 29º ÁGUAS DE MARÇO, no período de 18 a 28 de março 2018, aberto à
comunidade, e para tanto, baixam o respectivo regulamento para os grupos interessados em participar:

1- Poderão participar: artistas individuais, grupos e companhias;
2- As inscrições deverão de realizadas até o dia 07/03/2018, através do preenchimento de ficha de inscrição, solicitada
e enviada pelo e-mail: fetanpfr@gmail.com, juntamente com o regulamento da mesma.

Parágrafo  Único:  O  resultado  da  seleção  será  divulgada  pelo  diário  do  municipio,  site  www.feacfranca.sp.gov.br,  e
Facebook do Festival até o dia 10/03/2018.
3- Serão  selecionados  03  grupos  para  apresentação  de  Teatro,  R$  2.000,00  cada;  02  grupos  para  apresentação
Musical,  R$  2,000,00  cada;  01  grupo  para  apresentação  na  abertura  do  evento  R$  6.500,00  e  01  grupo  para
apresentação no encerramento do evento R$ 6.500,00, o pagamento será realizado pela FEAC, por depósito em conta
bancária em nome do emitente da nota fiscal, até 20 dias após a apresentação.
Parágrafo Único:  A não apresentação acarretará o cancelamento do pagamento. 4-
Cada participante, poderá inscrever 01 (um) trabalho em cada modalidade;
5- As apresentações deverão ter a duração mínima de 50 minutos e a máxima de 70 minutos.
6- Para a inscrição o interessado deverá fornecer fotos, materiais gráficos, dvd, material de imprensa e 01  cópia do
texto a ser apresentado e sinopse, para avaliação da Comissão Selecionadora.
7- Os dias das apresentações serão:
Abertura dia 19/03/2018 às 20h, Teatro Municipal; 
Teatro Adulto dias 22, 23 e 27/03/2018, às 20h,Teatro Municipal;
Apresentação Musical dias 20 e 26/03/2018,  às 20h, no Teatro Municipal;
Encerramento dia 28/03/2018 às 20h no Teatro Municipal;
8- Os inscritos, poderão ensaiar no dia da apresentação.
Da utilização de cenários:  É necessário comunicar na ficha de inscrição, no campo de observação, que tipo de
cenário e adereços serão utilizados, não podendo usar fogo de forma alguma.
Parágrafo Único: Os grupos deverão retirar os cenários e adereços do palco, das coxias e no término do 
espetáculo deverão retirar do Teatro Municipal.
10- Se houver a participação de menores de 16 (dezesseis) anos, o grupo deverá anexar à ficha de inscrição a 
autorização dos responsáveis ou do Juiz da Infância e Juventude.
11- Da decisão da comissão selecionadora, não caberá nenhum recurso a não seleção do grupo para a participação no 
referido evento.
12- A assinatura do participante na ficha de inscrição implica na aceitação dos termos do presente regulamento.
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