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Street Dance Brasil Festival
REGULAMENTO DO MODO VIDEO DANCE – 2018
O CONDANÇA, CAPSULARTS e a Laurent Produções & Eventos tornam público aos que possam interessar o
regulamento do MODO VIDEO DANCE, a ser realizado no dia 16 de setembro de 2018, no evento Street
Dance Brasil Festival, nos termos das diretrizes abaixo:

1 - Data, Horário e Local:
Data/Horário: 16/09/2018 das 09:00 às 14:00 (Domingo)
Todos selecionados serão apresentados durante o dia e nos intervalos.
Local: Teatro do Liceu de Artes e Ofícios – Rua Frederico Silva, 86 - Centro - Rio de Janeiro – RJ.

2 - Informações de Contato:
Direção Geral: Ugo Alexandre (21) 999713-7615
Assistente de Direção: Mariana Damasio (21) 98096-1737
Produção Geral: Benita Góes (21)2501-5662 • 97625-2188 / 98245-4877 (WhatsApp - Vivo)
E-mail: contato@streetdancebrasil.com
Fanpage: Street Dance Brasil
Instagram: @streetdancebrasil

Site:www.streetdancebrasil.com
3 - Informações Gerais:
3.1 - Modo de Apresentação – VIDEO DANCE:
Neste modo de apresentação, o Street Dance Brasil Festival promoverá uma disputa coreográfica em Danças
Urbanas, onde serão apresentadas produções áudio visuais, que procure explorar as diversas possibilidades
encontradas quando se propõe a aproximação dessas duas linguagens, Vídeo + Dança, independente do
conceito por trás desse conteúdo gerado, seja ele subjetivo ou objetivo, abstrata ou literal, o mais importante
que seja inovadora e com qualidade
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Este concurso será dividido em duas fases:
•

Na primeira fase, o conteúdo será postado na página do facebook do SDB, utilizando as hastags #SDB,
#streetdancebrasil, #sdbdesafio, no intuito de realizar uma campanha que promova o maior número
de compartilhamento possível de sua coreografia.
Dos materiais postados, 8 (oito) selecionados pela curadoria do festival, e mais outros 8 (oito)
conteúdos, os que obtiverem o maior número de compartilhamentos contabilizados pelo facebook,
estarão classificados para a grande final que será realizada no dia 16 de setembro de 2018, durante o
segundo dia do SDB, e o vídeo selecionado será premiado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

•

Link abaixo como exemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=NJrEVoIHCkY

4 – Cronograma das Inscrições:

FESTIVAL VIRTUAL
PROGRAMAÇÃO
Abertura das Inscrições
Encerramentos das Inscrições
Início do Festival
Anúncio dos Selecionados
Entrega dos comentários dos jurados via e-mail
Resultado Final

DATA
04 de junho
17 de agosto
25 a 31 de agosto
01 de setembro
03 e 04 de setembro
16 de setembro

5.1 – Processo de SELEÇÃO:
Este concurso será dividido em duas fases:

1ª fase,
• O representante da Escola/Studio/Cia./Academia/Grupo e ou Bailarina (o) Independente,
deverá subir o vídeo no Google Drive, Wetransfer ou OneDrive e compartilhar o link do vídeo
para download em uma dessas plataformas citadas acima no ato da inscrição. Dos materiais
postados, 08 (oito) selecionados pela curadoria do festival, e mais 08 (oito) conteúdos, os que
obtiverem o maior número de compartilhamentos contabilizado pelo facebook, estarão
classificados para a grande final que será realizado no dia 16 de setembro de 2018, durante o
segundo dia do festival.
2ª fase,
•

Os 16 finalistas serão avaliados pela banca julgadora, para que esta defina o veredito final sobre este
concurso.

Informações e Inscrições: Benita Góes (21)2501-5662 • 97625-2188 (WhatsApp - Vivo) / Mariana Damásio (21) 98096-1737 E-mail:
Fanpage: Street Dance Brasil / Instagram: @streetdancebrasil / E-mail: contato@streetdancebrasil.com
Site: www.streetdancebrasil.com

Street Dance Brasil Festival
5.2 - Como proceder nas INSCRIÇÕES:
5.2.1 – 1º Passo UPLOAD:
Serão aceitos como servidores para download do material as seguintes plataformas:
•
•
•

Google Drive
Wetransfer
OneDrive
A representante deverá subir o vídeo e compartilhar o link no ato da inscrição

5.2.2 – 2º Passo - INSCRIÇÕES:

Preencher a ficha de inscrição, para cada coreografia, disponibilizada no site do evento
Site:www.streetdancebrasil.com no item modo Video Dance, adicionando a esta ficha o link do material
postado em um dos servidores dito acima, para download e averiguação da comissão organizadora
e efetuar o pagamento da inscrição, no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), através do site pagseguro.

5.2.3 - RESULTADOS DA SELEÇÃO
•

A divulgação das Escolas/Studios/Cias./Academias/Grupos e ou Bailarinas(os) Independentes,
selecionados será feita no dia 01/09/2018, através do site www.streetdancebrasil.com e nas
redes sociais do evento;

•
•

Os resultados não serão informados por telefone ou e-mail;
O critério de seleção das Escolas/Studios/Cias./Academias/Grupos e ou Bailarinas (os)
Independentes é de total responsabilidade da direção e da banca julgadora, sendo esta soberana em
suas decisões;

6 - º Passo – Autorização de Participação e para Uso de Som e Imagem dos Participantes do
Festival/Workshops - Maiores e Menores de 18 Anos

✓ O mesmo deverá ser entregue no ato do credenciamento junto com a documentação dos bailarinos e
dos responsáveis de menores.
➢ OBS1.: ANEXAR A CÓPIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU IDENTIDADE DO MENOR DE IDADE
MAIS A IDENTIDADE DO RESPONSÁVEL, PARA QUE A SUA INSCRIÇÃO NO FESTIVAL E WORKSHOPS
SEJAM VALIDADAS.
➢ OBS2.: ANEXAR A CÓPIA DA IDENTIDADE DO MAIOR DE IDADE, PARA QUE A SUA INSCRIÇÃO NO
FESTIVAL E WORKSHOPS SEJAM VALIDADAS.
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ATENÇÃO!
•

•

Os participantes devem levar original ou xerox autenticada da Certidão de Nascimento ou Cédula
de Identidade, no dia da sua apresentação e apresentá-la quando solicitada pela organização do
evento. Se houver fraude nas idades o concorrente será desclassificado.
É obrigatória a assinatura do responsável na ficha de inscrição Dados da
Escola/Studio/Cia./Academia/Grupo e ou Bailarina (o) Independente– Anexo VI.

7 – Taxas:
MODO

VALORES
R$ 40,00

VÍDEO DANCE

(Por cada vídeo enviado)

8 – Comissão Julgadora e Quesitos:
Os vídeos apresentados no dia serão analisadas por um corpo de jurados, composto por 03 integrantes ou
mais de expressão no meio artístico da dança. Os jurados estarão observando detalhadamente cada
apresentação dando notas de 05 a 10 pontos, considerando quesitos como: Composição Coreográfica,
Cinematográficos, Áudio Visuais, Figurino, Interpretação, Proposta Cênica, Musicalidade, e Técnica. No quesito
Cronometragem, caso a coreografia ultrapasse o tempo pré-determinado na inscrição de 4 minutos, esta será
automaticamente desclassificado.

9 – Classificação:
•
•

8 vídeos selecionado pela banca de jurados;
8 vídeos com maior número de compartilhamentos contabilizados pelo Facebook;

10 - Premiação:
•

As premiação do 1º lugar, será feita após no final do bloco do dia 16/09/2018 Festival. Caso o
responsável pela Escola/Studio/Cia./Academia/Grupo e ou Bailarina Independente que não esteja
presente na premiação, receberá em sua residência a medalha/troféu, fichas de avaliação, certificados
a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como prêmio especial que será anunciada na hora e o mesmo
depositado em sua conta;
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11 – Responsabilidades:

✓ O responsável pela obra inscrita, ao assinar a ficha de inscrição, declara estar ciente de todas as
normas deste regulamento, se responsabilizando em transmitir tais informações aos integrantes do
grupo ou escola sob sua responsabilidade. Os casos omissos neste Festival serão decididos pela
Comissão Organizadora.

Todos deverão seguir o restante das normas e regras gerais do REGULAMENTO GERAL – STREET DANCE
BRASIL FESTIVAL – EDIÇÃO 2018.

Rio de Janeiro, 04 de junho de 2018.

UGO ALEXANDRE NEVES

CARLOS ANTÔNIO

BENITA GÓES
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