FENDAFOR MOVA-SE XPERIENCE
Regulamento atualizado em 26/10/2020

Saída do regulamento: 16/09
Período de inscrição e publicação dos vídeos: 19/09 a 10/11 (ADIADO)
Divulgação da programação no site: 11/11 (nova informação)
Primeiro Lote – De 19/09 a 11/10
Segundo Lote – 12 a 10/11 (ADIADO)
Local de inscrição: www.fendafor.com.br
Contatos: (85) 99984-4704 | @fendafor
Atenção para as informações abaixo!!
OBS: A programação estará disponível no site dia 11/11, cada grupo deverá olhar atentamente se
suas coreografias estão corretas, e caso haja alguma divergência, deverá entrar em contato com o
whats app acima pra informar para a produção. Os dias para efetuar essas correções será APENAS
dia 11 e 12/11. Dia 13/11 uma nova lista com correções irá novamente para o site e daremos início
então as avaliações dos jurados.
DIVISÃO POR IDADE POR IDADE
Baby - 4 a 7 anos e 11 meses
Pré - 8 a 10 anos e 11 meses
Infantil - 11 a 13 anos e 11 meses
Juvenil - 14 a 16 anos e 11 meses
Avançado - 17 a 34 anos e 11 meses
Experimental – 17 a 34 anos e 11 meses (Essa categoria é apenas para bailarinos adultos
iniciantes/intermediário)
Master – 35 anos acima.
MODALIDADES PARA INSCRIÇÃO
Ballet clássico, dança contemporânea, jazz, sapateado, hip hop, estilo livre, danças populares, dança
do ventre, dança de Salão, Danças Internacionais e dança Flamenca.
CATEGORIAS
Palco: Caracterizado por todas as coreografias enviadas com filmagem prévia em algum festival ou
concurso de dança
Casa: Caracterizado por todas as coreografias que foram filmadas em casa, na rua, na escola, em
qualquer ambiente que não seja em um festival.

www.fendafor.com.br

Obs: Essas categorias acima não podem conter edições de vídeo, a filmagem precisa ser unicamente
da coreografia. Filmagens com edições serão caracterizadas como vídeo dança.
VÍDEO DANÇA
Essa modalidade será dividida por idade e modalidade, mas não será dividida por categorias (palco
e casa). Caracterizado por um produto híbrido realizado com a mistura entre o audiovisual e a dança
e tem como principal elemento o movimento. Pode conter edições e ser filmado em diversos
ambientes.
TEMPO MÁXIMO DAS COREOGRAFIAS POR CATEGORIA: Tolerância de 30 segundos para todos
CATEGORIA
REPERTÓRIO
SOLOS
DUOS
TRIOS
CONJUNTOS
Baby e pré

Tempo da obra

2 min

3 min

3 min

4 min

Infantil

Tempo da obra

3 min

3 min

4 min

4 min

Juvenil

Tempo da obra

3 min

4 min

4 min

5 min

Avançado,
experimental
master

Tempo da obra

3 min

4 min

4 min

6 min

e

VÍDEO DANÇA
Baby ao pré
Infantil, juvenil e experimental
Avançado e Master

TEMPO
Até 4 minutos
Até 6 minutos
Até 8 minutos

VALORES GERAIS

1º LOTE
Solo
R$ 60,00
Variação de repertório
R$ 65,00
Duo
R$ 80,00
Trio
R$ 100,00
Pas de deux de repertório
R$ 80,00
Grand Pas de deux
R$ 120,00
Conjunto (acima de 4 pessoas e valor R$ 140,00
único)

2º LOTE
R$ 75,00
R$ 80,00
R$ 100,00
R$ 120,00
R$ 100,00
R$ 140,00
R$ 160,00

Período de pagamento: 19/09 a 10/10 – 1º lote | 11/10 a 10/11 – 2º lote
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DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTOS APENAS DAS INSCRIÇÕES
Titular: Jane Ruth Chaves Nascimento Viana
Banco: Bradesco
Agência: 0758-7
Conta corrente: 12192-4
CPF: 209.558.803-78
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTOS APENAS DOS CURSOS
Titular: Jane Ruth Chaves Nascimento Viana
Banco: Bradesco
Agência: 0758-7
Conta: 10.444-2
CPF: 209.558.803-78
Também disponibilizamos o pagamento por cartão de crédito, e esta forma de pagamento pode
ser parcelada da seguinte forma:
Até 300,00 em 1 vez no cartão
De 301,00 até 500,00 em 2 vezes no cartão
De 501,00 acima em até 3 vezes no cartão.
Para pagar com cartão de crédito, solicite link através do whats app (85) 99984-4704
Os comprovantes deverão ser enviados via whats app (85) 99984-4704 de acordo com os lotes.
INSCRIÇÕES
Os concorrentes deverão inscrever o seu grupo através do site fendafor.com.br e fazer a postagem
do vídeo no aplicativo instagram, preferencialmente no instagram da escola de dança do
participante. De acordo com as seguintes orientações.
1. Nome da escola, cidade e estado
2. Nome da coreografia
3. Idade do participante se solo, duo ou trio
4. Modalidade e categoria
5. Nome do coreógrafo e do diretor
6. Marcar o @fendafor
7. Hastag do evento
Qualquer alteração na coreografia, deverá ser informada a produção do evento através do whats
app.
Em caso de vídeo dança, não colocar categoria e nem subcategorias, apenas breve resumo do
trabalho e as hastags
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HASTAGS
#fendaformovasexperience
#fendafor20anos
#fendaformovasexperiencepalco (para apresentações da subcategoria palco)
#fendaformovasexperiencecasa (para apresentações da subcategoria casa)
# fendaformovasexperiencevideodanca (para apresentações de vídeo dança)
PROGRAMAÇÃO
Postagens dos vídeos: 19/09 a 10/11
Período de avaliação: 13 a 16/11 (adiado)
Resultados: 19, 20, 21 e 22 de novembro (Adiado em função das eleições)
RESULTADOS:
Dias 19, 20, 21 e 22 de novembro através do facebook, youtube e pelo site no seguinte formato:
As coreografias premiadas em primeiro, segundo e terceiro lugar, nosso TOP 3, será apresentado
via vídeo pelas nossas redes sociais e o site de acordo com sua colocação. Apresentaremos os
premiados e divulgaremos os vídeos
Dia 19: Baby e pré (facebook, youtube e site)
Dia 20: Infantil, Juvenil e vídeo dança (facebook, youtube e site)
Dia 21: Avançado, experimental e master (facebook, youtube e site)
Dia 22: Divulgação das premiações especiais (live no instagram)
Obs: No dia 22 teremos também, uma live especial com as academias e escolas de dança do estado
do Ceará, onde faremos sorteios de brindes e vouchers, antes das premiações especiais.
OBS: Os horários das lives serão divulgados posteriormente nas nossas redes sociais!
CURSOS
Consultar o regulamento dos cursos e premiações.
CURSO MOVA-SE
Esse Curso será a principal capacitação oferecida pelo Festival, foi criado dentro das comemorações
dos 20 anos do FENDAFOR e trata-se de um curso completo que envolve 6 módulos e mais bônus
gratuitos de fisioterapia, nutrição, psicologia e gravações de lives da semana na ponta do pé.
Conheça detalhadamente sobre o curso no site curso.cursomovase.com.br e também no
regulamento dos cursos.
FORMAÇÃO DO JURI
Os Jurados serão divulgados nesse mês de setembro nas nossas Redes Sociais e através do site.
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YAGP
O Fendafor será seletiva para o maior Festival estudantil do mundo – Youth America Grand Prix EM
Nova York.
Todos os inscritos no FENDAFOR Mova-se Xperience, competem automaticamente para a seletiva
do YAGP, sem pagar nenhuma taxa a mais por isso.
A seleção é feita através dos jurados do YAGP que assistirão todos os vídeos, independentes de
solos, duos, trios ou conjuntos, e irão selecionar as coreografias adequadas para ou ir diretamente
para Nova York, ou irem para a fase de aulas do YAGP.
Coreografias solos, automaticamente, ao serem selecionadas, irão, caso desejem, para a fase de
aula, para depois então o resultado ser divulgado.
Coreografias duos, trios ou conjuntos, serão selecionados direto para o YAGP em Nova York.
Os selecionados serão comunicados após os jurados assistirem os vídeos, e nós informaremos um a
um sobre a escolha e também divulgaremos nas redes sociais.
O YAGP tem faixas etárias próprias, e em caso de seleção, será se enquadrado como informado a
baixo.
Pré competitive (na meia ponta) de 9 a 11 anos
Júnior de 12 a 14 anos
Sênior de 15 a 19 anos
(OBS: Idade valida no dia 01/01/2021)
No caso de conjuntos, duo, trios e pdd – A idade será dada por média. (somar a idade dos
integrantes, dividir pelo número de bailarinos e chegar na média)
Essa média NÃO pode ultrapassar 19 anos
OBSERVAÇÕES GERAIS
As idades de pas de deux serão julgadas de acordo com a idade da bailarina.
A tolerância de idade para conjunto será de 30% para mais ou menos.
Todos receberão certificado de participação digital através do e-mail cadastrado.
As avaliações dos jurados irão via e-mail para os grupos
ENVIOS DE CERTIFICADOS, TROFÉUS E PREMIAÇÕES: (NOVA INFORMAÇÃO)
De 23 a 27/11: Envio de certificados de cursos e certificado de participação da escola por e-mail.
De 30/11 a 04/12: Contato com os grupos premiados para o envio das premiações em dinheiro,
premiações especiais e troféu digital.
PARCERIAS FENDAFOR 2020
Rede CUCA de Fortaleza, Fundação Beto Studart, CBDD, Carmehil, Sodança, Capezio, Evidence
ballet, Devant acessórios de dança, Sonhos de Nina, Ponta do Pé, Figurinos Ki Tutu Ballet, Maria
ballet.
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