
REGULAMENTO
Mostra de Dança na Concha Acústica dia 18/03/2018

Mostra de Ballet Clássico e Dança Contemporânea no Teatro Municipal no dia 21/03/2017 Mostra
de Jazz e Dança Estilo Livre no Teatro Municipal no dia 25/03/2018

A Federação de Teatro Amador do Nordeste Paulista,  idealizadora do projeto, apoio cultural da  Prefeitura de
Franca - FEAC e ICACESP, farão realizar dentro da programação do 29º ÁGUAS DE MARÇO, as Mostras de Dança na
Concha Acústica dia 18/03/2018 às 20h, Mostra de Ballet Clássico, Jazz e Contemporâneo no dia 21/03/2018 às 20h e
Mostra  Dança  Estilo  Livre  no  dia  25/03/2018  às  20h,  abertos  à  comunidade,  e  para  tanto,  baixam o  respectivo
regulamento para os grupos interessados em participar:

1- Poderão participar das mostras: artistas individuais, grupos e Escolas de danças;
2- As inscrições deverão ser realizadas até o dia 10/03/2018, 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 13/03/2018.
3- Serão selecionados até 12 grupos ou escolas de dança para se apresentarem nos dias acima citados, considerando o
estilo da dança a ser apresentada.
4- Cada grupo ou escola poderá inscrever 1 (um) trabalho em cada Estilo;
5- As apresentações  deverão  ter  a  duração  mínima  de  05  minutos  e  a  máxima  de  12  minutos.
Parágrafo Único: Caso exceda os tempos, será vetada a participação no 30º Águas de Março.
6- A Comissão Organizadora reserva-se o direito de cronometrar o tempo e levar ao conhecimento do público. 07- Para a
inscrição nas referidas Mostras, o inscrito deverá fornecer, no ato da inscrição, o cd ou pendrive das músicas que serão
usadas na apresentação, para avaliação da Comissão Selecionadora.
7- Não poderão em hipótese nenhuma a intercalação das coreografias a serem apresentadas.
8- A iluminação será padronizada para todas as apresentações, não podendo sofrer alterações nas sancas e varas de luz
suspensas, sendo uma geral branca, uma geral azul, uma geral vermelha e seis focos distribuídos no palco, bem como spots
nas torres laterais;
9- A ordem das apresentações será feita por sorteio realizado pela comissão organizadora após o término das inscrições;
10- As apresentações serão no Teatro Municipal “José Cyrino Goulart” com inicio às 20h.
11- Os inscritos, poderão ensaiar no dia da apresentação, com pré agendamento até as 18h.
12- Para as devidas apresentações, não será permitido a utilização de fogo em forma alguma.
13- Da decisão da comissão selecionadora, não caberá nenhum recurso a não seleção do grupo para a participação nas
referidas mostras.
14- A assinatura do participante na ficha de inscrição implica na aceitação dos termos do presente regulamento.
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