Belém Dance Kids
2º Edição/2022 - Presencial
1. INSCRIÇÕES
As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site www.festivalonline.com.br
A partir de 01 de agosto de 2022 as inscrições estarão abertas e se encerrarão no dia 19 de setembro de 2022 ou até
as vagas diárias serem preenchidas. Dúvidas
deverão
ser
esclarecidas
através
do
e-mail
producoesbelemdance@yahoo.com ou pelos telefones (91) 3351-3118 / 9. 8265-6880 (Ligações ou Whatsap).
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CATEGORIAS - MOSTRA COMPETITIVA E/OU MOSTRA DE DANÇA
Baby - 3 a 6 anos (Tolerância de 30%)
Pré - 7 a 9 anos (Tolerância de 30%)
Junior - 10 a 12 anos (Tolerância de 30%)
Juvenil – 13 a 15 anos (Tolerância de 30%) – Atenção não será aceito participantes acima de 15 anos, exceto os
partner acompanhantes.

3. GÊNEROS
A Mostra Competitiva e/ou Dança contemplará os gêneros:
Clássico de Repertório
Ballet Clássico
Contemporâneo
Jazz
Sapateado
Dança Moderna
Danças Urbanas
Estilo Livre

4. DIVULGAÇÃO
Será divulgado o dia das apresentações, oficinas Kids e os horários de reconhecimento de palco entre 27 a 28 de
setembro pelo site, mídias sócias e email e whatsapp dos diretores/professores responsáveis dos participantes.
5. TEMPO PARA COREOGRAFIAS
No caso de a apresentação ultrapassar o tempo estipulado, o grupo será DESCLASSIFICADO. Haverá tolerância de
20 segundos além do tempo da coreografia.
GÊNERO
SUBGÊNERO
CATEGORIA
TEMPO
Conjunto
Junior e Juvenil
Tempo da obra
Clássico de
Pas-de-Trois
Junior e Juvenil
Tempo da obra
Repertório
Pas-de-Deux
Junior e Juvenil
Tempo da obra
Variação Masculina e Feminina
Junior e Juvenil
Tempo da obra
GÊNERO
Ballet
Clássico

SUBGÊNERO
Conjunto
Trio
Duo
Solo

CATEGORIA
Baby – Pré – Junior – Juvenil
Baby – Pré – Junior – Juvenil
Baby – Pré – Junior – Juvenil
Baby – Pré – Junior – Juvenil

TEMPO
Até 5 minutos
Até 3 minutos
Até 2:30 minutos
Até 2:30 minutos

GÊNERO
Contemporâneo

GÊNERO
Jazz

GÊNERO
Sapateado

GÊNERO
Dança Moderna

GÊNERO
Danças Urbanas

GÊNERO
Estilo Livre

SUBGÊNERO
Conjunto
Trio
Duo
Solo

CATEGORIA
Pré - Junior - Juvenil
Pré - Junior - Juvenil
Pré - Junior - Juvenil
Pré - Junior - Juvenil

TEMPO
Até 5 minutos
Até 3 minutos
Até 2:30 minutos
Até 2:30 minutos

SUBGÊNERO
Conjunto
Trio
Duo
Solo

CATEGORIA
Pré - Junior - Juvenil
Pré - Junior - Juvenil
Pré - Junior - Juvenil
Pré - Junior - Juvenil

TEMPO
Até 5 minutos
Até 3 minutos
Até 2:30 minutos
Até 2:30 minutos

SUBGÊNERO
Conjunto
Trio
Duo
Solo

CATEGORIA
Junior - Juvenil
Pré - Junior - Juvenil
Pré - Junior - Juvenil
Junior - Juvenil

TEMPO
Até 5 minutos
Até 3 minutos
Até 2:30 minutos
Até 2:30 minutos

SUBGÊNERO
Conjunto
Trio
Duo
Solo

CATEGORIA
Junior - Juvenil
Junior - Juvenil
Junior - Juvenil
Junior - Juvenil

TEMPO
Até 5 minutos
Até 3 minutos
Até 2:30 minutos
Até 2:30 minutos

SUBGÊNERO
Conjunto
Trio
Duo
Solo

CATEGORIA
Junior - Juvenil
Junior - Juvenil
Junior - Juvenil
Junior - Juvenil

TEMPO
Até 5 minutos
Até 3 minutos
Até 2:30 minutos
Até 2:30 minutos

SUBGÊNERO
Conjunto
Trio
Duo
Solo

CATEGORIA
Junior - Juvenil
Junior - Juvenil
Junior - Juvenil
Junior - Juvenil

TEMPO
Até 5 minutos
Até 3 minutos
Até 2:30 minutos
Até 2:30 minutos

PARTNER ACOMPANHANTE
Atua no Ballet Clássico de repertório em Pas de Deux como coadjuvante, ou seja, não concorre no Festival.
•
Pode atuar em categoria diferente da sua idade.
•
Pode acompanhar mais de um concorrente do mesmo grupo/escola em categorias diferentes. Não
pode acompanhar concorrentes de grupos/escolas diferentes.
6. TAXA DE INSCRIÇÃO - MOSTRA COMPETITIVA E/OU MOSTRA DE DANÇA
As inscrições e pagamentos para as Mostras Competitivas e/ou Mostras de Dança serão feitas através da

plataforma e - inscrição, através do link www.festivalonline.com.br .
O período de inscrições será de 01/08/22 a 19/09/2022, em dois lotes:
1º Lote: 01/08/22 a 30/08/22 | 2º Lote: 31/08/22 a 19/09/22
Investimento:
Solos / Variação de repertório
Duos / Pas de Deux
Trios
Conjuntos

1º Lote: 01/08/22 a 30/08/22
R$ 60,00 por participante/coreografia.
R$ 100,00 a dubla/coreografia
R$ 120,00 o trio/coreografia
R$ 50,00 por participante/coreografia

A taxa de Grupo dá direito do participante dançar até 1 COREOGRAFIA. Para participar de mais trabalhos EM GRUPO deve
ser recolhido R$25,00 por participante por COREOGRAFIA. (Solos duos e trios não entram nessa regra)
Observações: Haverá isenção apenas para um 1 Diretor e 1 Coreografo. (Caso haja outros participantes na equipe de direção/coordenação
da escola ou grupo, além dos 2 citados acima, os mesmos deverão pagar uma taxa de R$ 35,00 reais cada – até 3 por escola)

Solos / Variação de repertório
Duos / Pas de Deux
Trios
Conjuntos

2º Lote: 31/08/22 a 19/09/22
R$ 70,00 por participante/coreografia.
R$ 110,00 a dubla/coreografia
R$ 135,00 o trio/coreografia
R$ 60,00 por participante/coreografia

A taxa de Grupo dá direito do participante dançar até 1 COREOGRAFIA. Para participar de mais trabalhos EM GRUPO deve
ser recolhido R$25,00 por participante por COREOGRAFIA. (Solos duos e trios não entram nessa regra)
Observações: Haverá isenção apenas para um 1 Diretor e 1 Coreografo. (Caso haja outros participantes na equipe de direção/coordenação
da escola ou grupo, além dos 2 citados acima, os mesmos deverão pagar uma taxa de R$ 35,00 reais cada – até 3 por escola)

6.1.
FORMAS DE PAGAMENTO:
• APÓS A INSCRIÇÃO NO SITE O GRUPO DEVERÁ cadastrar o comprovante de PIX ATÉ o fim de cada lote NO
SISTEMA, CLICANDO NO BOTÃO CADASTRAR COMPROVANTE.
• O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito integralmente, ou seja, cada grupo/escola deverá efetuar o
pagamento referente ao total de participantes. Não serão aceitos depósitos individuais.
• Não será permitido permuta de bailarinos nas coreografias inscritas.
• O Belém Dance Kids reserva-se no direito de encerrar as inscrições para qualquer mostra antes do prazo
estipulado, caso atinja o número máximo de coreografias inscritas.
• Não será necessário enviar vídeos das coreografias.
• Após inscrição realizada e devidamente paga, em caso de desistência do participante, ou grupo ou caso a
coreografia não se apresente ou for desclassificada o Belém Dance Kids não realizará reembolso.
• Em caso de cancelamento por parte do Festival, haverá reembolso.
• A inscrição só terá validade mediante pagamento realizado e validado com envio de comprovante de deposito
bancário ou transferência ou PIX.
7. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
1º Lugar – maior nota | 2º Lugar – segunda maior nota | 3º Lugar – terceiramaior nota

•

•

Os resultados serão apurados de acordo com as avaliações efetuadas pela comissão julgadora em desempenho
técnico, criatividade, musicalidade, figurino, conjunto da obra, cronometragem e fidelidade ao estilo para obras
de repertório.
A Comissão Julgadora Será composta por membros de expressão no meio artístico da Dança, que serão
responsáveis pela avaliação de cada trabalho atribuindo notas e comentários quando necessário. A ela também
será dada autonomia para oferecer os prêmios especiais. A Comissão é instância superior no Festival e não
caberão recursos sobre suas decisões.

Os comentários e notas serão entregues ao responsável de cada grupo (7 dias após o término do evento), junto
à secretária da sede do festival (Av. Cipriano Santos, 244 – São Brás, Belém/PA – Dentro da Escola de Dança PAULA
LISBOA).
8. CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO
Serão considerados desclassificados, os grupos ou escolas que apresentarem coreografias fora da categoria inscrita,
plágios confirmados. Coreografias de repertório inscritas em clássico livre ou vice-versa, idade fora da categoria e o que
mais acontecer para o distúrbio das regras do evento.
9. PREMIAÇÕES
Para o Belém Dance Kids será ofertado 03 (três) tipos de premiações:
9.1.
PRÊMIOS POR CATEGORIA
As apresentações que obtiverem os primeiros, segundos e terceiros lugares em todas as categorias, modalidades e
gêneros da mostra competitiva serão premiadas com:
• Solo: medalha para o bailarino solista
• Duo ou Pas de Deux: uma medalha para cada bailarino
• Trios: uma medalha para cada bailarino
• Conjuntos: um troféu para o conjunto
9.2.
PRÊMIOS DESTAQUES
• Melhor Bailarino (a) - R$ 100,00 + Kit de Dança + Medalha
• Bailarino (a) Revelação - R$ 100,00 + Kit de Dança + Medalha
• Melhor Coreografo – R$ 100,00 + Kit de Dança + Medalha
• Melhor Duo ou Pas de Deux - R$ 200,00 + Kit de Dança + Medalha
• Melhor Trio ou Pas de Trois - R$ 300,00 + Kit de Dança + Medalha
• Melhor Conjunto Kids - R$ 500,00 + Troféu
Os Grupos ou Escolas deverão ter pelo menos um representante presente à Cerimônia de Premiação, caso contrário
perderão o direito aos prêmios conquistados. Os troféus ou medalhas que não forem retirados no ato da premiação
ficarão à disposição na sede do evento, entretanto, sua retirada será de responsabilidade exclusiva dos premiados.
O Belém Dance Produções não enviará os troféus/medalhas pelo correio. PREMIAÇÕES EM DINHEIRO (PAGAMENTOS
DAS PREMIAÇÕES ATÉ DOIS MESES APÓS O TÉRMINO DO FESTIVAL)
9.3.
PRÊMIOS ESPECIAIS
Será concedido pelos nossos PARCEIROS bolsas de estudos e isenções em taxas para festivais (divulgação entre 10 a
24 de setembro pelo site, mídias sócias e email dos participantes).

10. WORKSHOPS
• Os workshops serão em 2 (dois) dias com duração de 1h15 cada
• Haverá emissão de certificado.
• Participantes inscritos no Belém Dance Kids 2022 terão desconto de 40%.
• Após inscrição realizada e devidamente paga, em caso de desistência do participante, o Belém Dance Kids não
realizará reembolso.
• Em caso de cancelamento de algum workshop por parte do Festival, haverá reembolso.
• O Belém Dance Kids reserva-se no direito de encerrar as inscrições para os workshops caso atinja o número
máximo de inscrições na sala.
• O Belém Dance Kids reserva-se no direito de substituir professores e convidados em caso de necessidade de
força maior.
Investimento
Participantes Inscritos no Belém Dance Kids

NÃO Participantes Inscritos no Belém Dance Kids

1 Work R$ 90 (desconto de 40%)

1 Work R$ 150

2 Works R$ 180

2 Works R$ 270

3 Works R$ 270

3 Works R$ 360

PROFESSORES OUVINTES
Os professores que desejarem assistir aos workshops como ouvintes terão desconto de 40% , ficando por R$ 90,00.
As vagas para ouvintes por turma são limitadas a cinco pessoas As inscrições só estarão disponíveis se houver vaga na
turma.
Em breve serão divulgadas os works e os profissionais.
11. IDENTIFICAÇÃO DOS BAILARINOS – Mostra Competitiva e/ou Mostra de Dança
Os participantes deverão portar a pulseira do Belém Dance Kids para entrada no camarim (O USO DA PULSEIRA É
OBRIGATÓRIO). Irão receber pulseiras para acesso ao teatro todos os participantes inscritos seja na Mostra Competitiva
ou Dança, porém o acesso dos mesmos está vinculado à disponibilidade de assentos livres (é obrigatório respeitar a
lotação máxima do teatro). Quem não estiver usando pulseira, deverá adquirir ingresso para as apresentações.
12. RECONHECIMENTO/ENSAIO DE PALCO
• SOLOS:
Todos os solistas simultaneamente por categoria.
• DUOS E/OU PAS DE DEUX:
Todos os duetos ou pas de deux simultaneamente por categoria.
• CONJUNTOS:
Tempo da coreografia para ensaio/marcação de palco (opcional ser com ou sem música)
Os horários serão determinados pela organização do festival, caso o solista, dueto ou conjunto não esteja no seu devido
horário marcado perderá a oportunidade de fazer o reconhecimento de palco.

13.

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

DISPOSIÇÕES GERAIS

Ficam definidas as seguintes regras para as apresentações: Não serão permitidas apresentações com aves ou
qualquer animal vivo, fogo, plantas e objetos que possam sujar o palco ou atingir a platéia.
Fica proibida a apresentação de nus, eliminando o grupo ou participante que infringir a regra.
Não haverá uso de cenário e a iluminação disponibilizada é a mesma para todas as apresentações. Serão
permitidos elementos cênicos simples e práticos, desde que montados e desmontados dentro do tempo da
coreografia do grupo e sem que prejudiquem a seqüência do festival. Não serão permitidos elementos de ferro como
barra de ballet ou afins. Apenas elementos que o próprio bailarino conduza com facilidade e não ocupe espaço nas
coxias.
Não serão permitidas as apresentações com música ao vivo.
Cada participante ou grupo deverá chegar impreterivelmente uma hora antes do horário de sua apresentação
e dirigir-se ao camarim para troca dos figurinos.
No momento da apresentação, o apoio técnico do grupo deverá estar presente na cabine do som com pelo
menos 5 apresentações anteriores a sua para e acompanhar os técnicos de som e iluminação. Sua ausência isenta os
técnicos de qualquer responsabilidade;
O GRUPO QUE NÃO ESTIVER PRONTO NA HORA DE SUA APRESENTAÇÃO, NÃO TERÁ O DIREITO DE SE
APRESENTAR. SALVE SE FOR POR PROBLEMAS TÉCNICOS DO EVENTO.
O grupo que não comparecer no dia da sua categoria NÃO PODERÁ dançar em outro dia.
Os responsáveis da escola ou grupo deverão manter contato com os coordenadores de palco para controle de
entrada e saída de cena, assim como distribuição de camarins.
As imagens dos participantes do evento do evento poderão ser utilizadas a critério da coordenação do Belém
Dance Kids para a divulgação de seus eventos por tempo indeterminado.
A organização do festival não se responsabiliza por objetos pessoais e de valor extraviados nos locais de ensaios,
apresentações, cursos, workshops e oficinas.
Os camarins deverão ser desocupados logo após as apresentações, de modo a poderem ser ocupados de
imediato pelo grupo seguinte.
A comissão organizadora não se responsabiliza por problemas médicos que possam ocorrer com os
participantes durante o evento.
Fica proibido transitar com figurinos fora do local de apresentação, sob pena de desclassificação (proibido
transitar com figurinos na platéia, hall ou sair do teatro com figurino). Permite-se transitar com figurino somente nas
coxias e camarins.
Ao se inscrever entende-se que os menores de 15 anos, são autorizados pelos responsáveis e pelo diretor da
escola/grupo a participar deste evento.
Os bailarinos poderão se inscrever em diferentes gêneros e modalidades.
Um mesmo(a) bailarino(a) só pode concorrer a um solo em cada gênero de dança, não podendo, portanto,
concorrer com ele mesmo.
Duos ou Pas de Deux só podem concorrer uma vez em cada gênero de dança não podendo concorrer com ele
mesmo.
Não caberá recurso judicial sobre os artigos deste regulamento e também sobre as notas dos jurados, pois
todos e quaisquer problemas devem ser resolvidos com a Comissão Organizadora do Festival.
A Comissão Organizadora é a instância superior do Festival no que diz respeito à estrutura, planejamento e
organização, sendo assim qualquer dúvida, comentário ou sugestão oriunda deste regulamento ou do Festival será
resolvida pela mesma.
A organização não envia por correio nenhum tipo de material.
Não será permitido o acesso aos camarins, coxia e cabine de som, bem como a livre circulação na entrada da
bilheteria por participantes sem a devida identificação fornecida pela Comissão Organizadora.

14. REGISTRO DE IMAGENS
Todos os registros de Fotos e Filmagem reservam-se apenas ao direito da cobertura do Festival a Produção Manoel
Pantoja e Mosaico do Pará. Caso seja visto outro fotografo que não esteja com pulseira do evento, ou seja, não tenha a
autorização de realizar os registros sem a comunicação prévia à produção do Festival, o profissional não credenciado
será convidado a se retirar da platéia e a escola ou grupo responsável pela contratação do profissional será descontado
pontos em sua apresentação, devido frigir o regulamento presente.
15.

MÚSICAS
Não será permitido mudança ou troca de músicas no dia do evento, às músicas devem ser adicionadas no site
de inscrição (no ato da inscrição das coreografias). Sujeito a perda de pontos ou até desclassificação.

OS CASOS OMISSOS AO REGULAMENTO SERÃO RESOLVIDOS PELA DIREÇÃO DO BELÉM DANCE KIDS E PELA
COORDENAÇÃO DA COMPETIÇÃO. NÃO CABERÁ RECURSO JUDICIAL SOBRE OS ARTIGOS DESTE REGULAMENTO.
***Este regulamento poderá sofrer alterações sem aviso prévio***

