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FENDAFOR MOSTRA CEARENSE DE DANÇA  

EDIÇÃO ESPECIAL  2021 
 

MOSTRA ESPECÍFICA PARA GRUPOS DO ESTADO DO CEARÁ - GRATUITA 
 

Saída do regulamento: 05/02 
Local de inscrição: www.fendafor.com.br 
Período de inscrições: 06/02 a 28/02  
Período limite para publicações dos vídeos – Até 28/02 
Premiações: 27/03 
Contato: 85 99196-1955 
Obs. Essas datas não terão alterações, pois se faz necessário cumprir as datas da LEI ALDIC BLANC. 
 
Normas para participação da Mostra Cearense de Dança 

 Toda escola ou grupo de dança poderá inscrever até cinco trabalhos: 1 conjunto, 1 trio, 1 duo e 2 
solos. 

 As coreografias deverão ser postadas no instagram da escola e não em instagrans individuais 

 Poderão participar qualquer coreografia de qualquer modalidade e qualquer idade, seguindo o 
tempo previsto em regulamento. 

 Não é obrigatório inscrever as 5 coreografias descritas acima, porém a quantidade de coreografias 
por trabalho não poderá ser alterada, somente 1 conjunto, 1 trio, 1 duo e 2 solos poderão ser 
inscritos por escola.   

 
BÔNUS 
Todos os bailarinos inscritos nessa mostra terão um curso gratuito (o festival indicará os disponíveis)  
 
IMPORTANTE 
Ao postar os videos no instagram, marcar o @fendafor e as seguintes hastags: 
#fendafor2021 
#fendaformostracearense 
#fendaforleialdirblanc 

 
SELEÇÃO: 
Serão selecionadas 18 coreografias no total por uma curadoria do festival. 
As coreografias selecionadas receberão certificado de participação 
As coreografias selecionadas receberão prêmios em dinheiro e terão um dia específico de mostra no 
instagram do fendafor. 
Não serão disponibilizadas notas e comentários nesta Mostra de Dança 
Todas as coreografias selecionadas serão publicadas no youtube do Fendafor. 
 
Serão contempladas as coreografias da seguinte forma: 
6 Conjuntos no Valor de R$ 500,00; 
3 Trios no valor de R$ 400,00; 
4 Duos no valor de R$ 300,00 
5 Solos no valor de R$ 200,00 

http://www.fendafor.com.br/
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Total da premiação – R$ 6.400,00 
Obs: Todos os cachês da Mostra Cearense terão descontos de 10% pela produtora responsável 
 
TEMPO DE APRESENTAÇÃO: 
Solos até 3 minutos 
Duos e trios até 4 minutos 
Conjuntos até 6 minutos 
 
 

Participem de nossos grupos: 
 

Whatsaap 

https://chat.whatsapp.com/Jm1npmhj9EQHaOqT6X12Pz 

 

Instagram 

https://www.instagram.com/fendafor/ 

 

You tube 

https://www.youtube.com/channel/UC0ug91h-tCHH424z2e49xqA 

 
Para participar do Fendafor Internacional Edição Especial, é necessario seguir nosso Instagram e You 
tube 
 
 
 
Boa sorte a todos!! 
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