FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA

FESTIVAL DE DANÇA - 2018

REGULAMENTO

1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 O Festival de Dança da Liberato ocorrerá no dia 24 de agosto de 2018, sexta-feira, a partir das
10h e 20min no palco do Módulo Desportivo Cultural.
1.2 Podem ser inscritas apresentações em estilo livre com duração máxima de 5 minutos nas
seguintes modalidades:





Individual
Dupla
Grupo Interno (formado somente por alunos da escola)
Grupo Externo (formado por alunos da escola e pessoas de fora dela)

2 DOS PARTICIPANTES
2.1 Podem participar do festival todos os alunos e servidores da escola, desde que não estejam
envolvidos diretamente com a Comissão Organizadora do Festival.
2.2 Cada aluno poderá se inscrever com uma coreografia em cada modalidade.
2.3 Os grupos de dança de fora da escola precisam contar com, pelo menos, um (a) aluno(a) ou
servidor(a) da Fundação Liberato.
3 DA APRESENTAÇÃO
3.1 A coreografia não precisa ser original e poderá ser em qualquer estilo de dança.
3.2 As apresentações poderão ter duração de no máximo cinco (5) minutos.
3.3 A ordem das apresentações será informada no dia do evento, na passagem de palco.
3.4 A passagem de palco será realizada no dia 24/08, das 8h às 10h da manhã.
3.5 A boa conduta, a ordem e a organização deverão ser respeitadas por todos.
4 DA COMISSÃO JULGADORA
4.1 A Comissão Julgadora será composta por um corpo de jurados que tem ou tiveram experiências com
dança podendo ser da comunidade ou docentes da Fundação Liberato. A composição da mesa da
Comissão Julgadora será divulgada oportunamente.
5 DA PREMIAÇÃO
Serão conferidos os seguintes prêmios:



Troféu Destaque Individual
Troféu Destaque Dupla
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Troféu Destaque Grupo interno
Troféu Destaque Grupo Externo

6 DA INSCRIÇÃO
6.1 A inscrição deverá ser realizada entre 06 e 20 de agosto de 2018 até as 22h.
6.2 Os participantes deverão se inscrever por meio do formulário eletrônico disponível no endereço
https://goo.gl/forms/ERhvSmJ3axBIOV3Q2

Em caso de dúvidas, entre em contado pelo e-mail sheila.schwendler@liberato.com.br
7 DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 Qualquer dúvida sobre o regulamento, inscrições e a realização do Festival, deverá ser esclarecida
com os componentes da Comissão Organizadora: professora Sheila Schwendler, Melissa Kunst
(GEM-68). O contato também pode ser feito através do endereço eletrônico
festivaldedanca@liberato.com.br
Comissão Organizadora
Novo Hamburgo, 01 de agosto de 2018.

