REGULAMENTO MOSTRA COMPETITIVA EDIÇÃO ESPECIAL
E MOSTRA INTERNACIONAL DE DANÇA
REGULAMENTO ATUALIZADO EM 21 DE ABRIL DE 2021
(Esclarecimento casa/vídeo dança)
Saída do regulamento: 05/02
Período de inscrições: 06/02 a 12/03 – primeiro Lote. Encerrado!
Período de inscrições 05/03 a 26/04 – segundo Lote. Prorrogado
Período limite para publicações dos vídeos – Até 26/04 para os dois lotes;
Divulgação da programação no site: 01 e 02 de Maio
Período para correções na programação: 01 e 02 de Maio
Período de avaliação dos jurados: 11 e 16 de Maio
Premiações: 27 a 30/05
Contato: 85 99196-1955

ATENÇÃO – Este regulamento está dividido em duas partes.
Parte 1 – Mostra competitiva, que é o concurso de solos, duos, trios e conjuntos nas modalidades
de palco, casa e vídeo dança.
Parte 2 – Mostra internacional de dança, onde todas as coreografias inscritas na competição
automaticamente estarão inscritas nessa mostra e passarão por uma seletiva extra de forma
gratuita. As coreografias selecionadas receberão premiação em dinheiro.
OBS. Essa Premiação em dinheiro não é a mesma da Mostra competitiva, quer dizer, todos os
grupos e escolas estarão concorrendo as duas premiações.
ATENÇÃO: Utilizar apenas 1 e-mail e 1 telefone de contato ao inscrever as coreografias no site,
como também utilizar somente o instagram da escola/grupo/cia/coletivo ao publicar o vídeo do
concurso (exceto bailarinos independentes).
O FENDAFOR irá entregar 21.000,00 no total em prêmios nesta edição especial, divididos entre
a competição e as mostras. Veja a baixo nos regulamentos.

PARTE 1 – MOSTRA COMPETITIVA
DIVISÃO 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
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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 qualquer ambiente que não
seja em um palco. Essas coreografias não podem conter, ABSOLUTAMENTE nenhuma edição de
vídeo, ou movimento da camera. A filmagem deve ser feita apenas do angulo da frente da
coreografia. (exceto pequenos movimentos para as laterais, devido espaços pequenos para
filmagem)
Vídeo Dança: Caracterizado por todas as coreografias que foram filmadas em qualquer ambiente que
não seja em um palco. Essas coreografias devem conter edição de vídeo, ou movimento da camera.
TEMPO MÁXIMO DAS COREOGRAFIAS POR CATEGORIA: Tolerância de 30 segundos para todos
CATEGORIA
REPERTÓRIO
SOLOS
DUOS
TRIOS
CONJUNTOS
Baby e pré

Tempo da obra

3 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
VALORES GERAIS
Solo
Variação de repertório
Duo
Trio
Pas de deux e grand pas de deux

TEMPO
Até 4 minutos
Até 6 minutos
Até 8 minutos
1º LOTE
R$ 70,00
R$ 80,00
R$ 100,00
R$ 130,00
R$ 90,00
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2º LOTE
R$ 85,00
R$ 95,00
R$ 120,00
R$ 150,00
R$ 110,00

repertório
Conjunto (acima de 4 pessoas e valor
único)

R$ 160,00

R$ 190,00

DADOS BANCÁRIOS
Titular: Jane Ruth Chaves Nascimento Viana
Banco: Bradesco
Agência: 0758-7
Conta corrente: 12192-4
CPF/PIX: 209.558.803-78
Também disponibilizamos o pagamento por cartão de crédito, e esta forma de pagamento pode
ser parcelada da seguinte forma:
Até 400,00 em 1 vez no cartão
De 401,00 até 700,00 em 2 vezes no cartão
De 701,00 acima em até 3 vezes no cartão.
Para pagar com cartão de crédito, solicite link através do whats app (85) 99196-1955
Os comprovantes do concurso deverão ser enviados no e-mail inscricoes@fendafor.com.br
MODELO DE INSCRIÇÕES
Os concorrentes deverão inscrever o seu grupo através do site fendafor e fazer a postagem do
vídeo no aplicativo instagram da sua escola/cia/grupo/coletivo, 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. Hastags do evento
#fendafor2021
#fendaformostracompetitiva
#fendaformostrainternacional
#fendaforleialdirblanc
#fendaformostrapalco (caso seja palco)
#fendaformostracasa (caso seja casa)
#fendaformostravideodança (caso seja vídeo dança)
Qualquer alteração na coreografia, deverá ser informada SEM FALTA a produção do evento
através do whats app.
PROGRAMAÇÃO
Estará disponível no site dias 01 e 02/05. Neste momento os grupo precisarão conferir os seus
dados para saber se está tudo correto.
EMBAIXADORES
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Serão escolhidos 10 embaixadores que representarão o Fendafor 2021, com apoios de lojas e
outros, aguardem mais informações;
FORMAÇÃO DO JURI
Será divulgada via site em breve
PREMIAÇÕES EM DINHEIRO
Melhor Coreógrafo – R$ 1.000.00
Escola destaque melhor conjunto da obra – R$ 500,00
Melhor Grupo Mostra Palco do avançado ao Master – R$ 500,00
Melhor Grupo Mostra Casa do avançado ao Master – R$ 500,00
Melhor Video Dança do avançado ao Master – R$ 400,00
Grupo destaque infantil ou Juvenil mostra casa – R$ 300,00
Grupo destaque infantil ou Juvenil mostra palco – R$ 300,00
Grupo destaque infantil ou Juvenil mostra Video Dança – R$ 300,00
Grupo Destaque Baby ou Pré mostra casa – R$ 200,00
Grupo Destaque Baby ou Pré mostra Palco – R$ 200,00
Grupo Destaque Baby ou Pré mostra Vídeo Dança – R$ 200,00
Melhor Bailarino Avançado – R$ 500,00
Melhor bailarina Avançada – R$ 500,00
Bailarino destaque infanto ou Juvenil – R$ 200,00
Bailarina destaque infanto ou Juvenil – R$ 200,00
Bailarino Destaque Baby ou prè – R$ 150,00
Bailarina destaque baby ou pré – R$ 150,00
Melhor Trio - R$ 300,00
Melhor Duo – R$200,00
O Fendafor vai premiar os bailarinos da Mostra Competitiva com isenções em Festivais Bolsas de
estudo da Dança nacionais e internacionais, seletivas para outros grandes Festivais além de
sorteios de vouches de lojas e outros
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.
Todas as Escolas ou Grupos receberão certificado de participação digital través do e-mail cadastrado.
As avaliações dos jurados irão via e-mail para os grupos
ENVIOS DE CERTIFICADOS, TROFÉUS E PREMIAÇÕES: 05 a 14 de Junho: Pagamentos em dinheiro e divulgaçao dos premiados no site
Semana 2 de Junho: Envio de certificados de participação das escolas por e-mail. O certificao de
participação não é enviado por integrante e sim para as escolas inscritas no festival
Semana 3 de Junho: Envio das notas dos jurados por e-mail
Semana 4 de Junho: Envio dos troféus digitais
Semana de 7 a 14 de Junho: Envio dos certificados dos cursos
PREMIAÇÃO VIA INSTAGRAM (horário das premiações serão divulgados posteriormente)
Dia 22 de Maio – 19h Mostra de Videos da Mostra Cearense
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Dia 27/05: 18h Baby e pré
Dia 28/05: 18h Infantil e juvenil
Dia 29/05: 18h Avançado, experimental e master
Dia 03/05: - ás 10h – Mostra de Videos da Mostra Internacional - Premiados
Dia 30/05: 18h Premiações especiais
Obs: Todos os Vídeos premiados na mostra cearense e internacional serão
postados no youtube do FENDAFOR.

PARTE 2 – MOSTRA INTERNACIONAL
A mostra Internacional é completamente gratuita para todos os grupos nacionais e internacionais,
basta está inscrito na mostra competitiva e automaticamente o grupo/ escola/ cia/ coletivo/
bailaronos independentes ja estarão concorrendo a premiações em dinheiro.
COMO FUNCIONARÁ
Todas as coreografias inscritas na Mostra Competitiva, passarão por uma avaliação de uma
curadoria que irá selecionar 20 apresentações que serão premiadas em dinheiro. Essas coreografias
serão apresentadas via instagram no dia da premiação (16 de Maio).
Serão contempladas as coreografias da seguinte forma:
6 Conjuntos no Valor de R$ 500,00;
3 Trios no valor de R$ 400,00;
3 Duos no valor de R$ 300,00
6 Solos no valor de R$ 200,00
Total da premiação – R$ 6.800,00
Obs: Todos os cachês da Mostra Internacional terão descontos de 10% pela produtora responsável
CURSOS
Até o dia 20 de Fevereiro serão postado todos os cursos, e as as inscrições abrirão em seguida.
Todos os cursos acontecerão a partir do inicio de Março até o mês de Abril;
(A tabela de todas as aulas estarão disponíveis no regulamento do curso em breve)
O CURSO MAIS IMPORTANTE E COMPLETO DO FESTIVAL É O “MOVA-SE” E JA ESTA DISPONÍVEL
PARA COMPRA COM PREÇOS PROMOCIONAIS;
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.
Valor promocional – Adiquira o curso por R$ 290,00 (Duzentos e noventa reais) – Você pode pagar
em até 10 parcelas no Pag Seguro.
Você terá o curso disponível até Dezembro de 2021 através de uma plataforma.
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Quer aprender mais com Mayara Magri do Royal Ballet de Londres, Cicero Gomes e Cláudia Motta
primeiros bailarinos do TMRJ, Alice Arja Mestra diretora do ballet Alice Arja e Relações
internacionais de Dança no Brasil do Miami City Ballet School e do Brussels International Ballet, na
Bélgica., juliana Meziat do ballet Débora Colker e Priscilla Motta Solista do TMRJ.
E Mais;
•

Palco Bônus (GRÁTIS) - Vencendo em Todos os Palcos, Ruth Arielle e Priscilla Mota

•

Palco Bônus (GRÁTIS) - Cuidados Fisiológicos, com Atenita Kaira e Luana Oliveira

•

Palco Bônus (GRÁTIS)- Alimentação Ideal, com Dieyne Braz

•

Palco Bônus (GRÁTIS)- Gravação da Semana na Ponta do Pé
ESSE CURSO VAI MUDAR A HISTÓRIA DE SUA ESCOLA E DE SEUS BAILARINOS
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