
Regulamento

Apresentação

Nossas boas vindas a todos vocês, a segunda edição da  II  mostra Competitiva Café com
Dança  do  CBDD-PB,  surgiu  no  intuito  de  proporcionar  uma  conexão  entre  as  escolas,
professores e bailarinos, para manter a dança viva nesse momento de pandemia e isolamento
social;  com  caráter  educativo  e  cultural,  oferecendo  oficinas,  crescimento  e  troca  de
experiências.

Atividades:

Mostra Competitiva

Os  bailarinos  enviarão  vídeos  de  suas  coreografias  filmadas  no  palco,  em
festivais/espetáculos e/ou filmagem de coreografias realizadas em casa.

Oficinas

Com o objetivo de proporcionar os benefícios da prática da dança, socialização de vivências,
oportunidades de conhecimentos e método para aperfeiçoamento do corpo e técnica como
um  todo,  para  uma  melhor  qualidade  de  vida,  buscando  nas  suas  criatividades  um
aprendizado nas diversas vertentes da dança.

Gêneros

Clássico  de Repertório  –  Apenas  os  ballet  do  século  XIX, devido  aos  direitos  autorais. (a
categoria Pré não Compete neste Gênero).
Clássico Livre
Dança Contemporânea
Danças Urbanas
Dança do Ventre
Estilo Livre
Jazz
Sapateado Americano

Modalidades

Variação Masculina
Variação Feminina
Pas de Deux
Pas de Trois
Solo Masculino
Solo Feminino
Duo
Trio



Tempo da Coreografia
Todos deverão respeitar o tempo máximo permitido das coreografias por vídeos;
O não cumprimento acarretara na desclassificação;
Clássico de Repertório – tempo da obra, não podendo ultrapassar 10 minutos;
Solo Masculino e Feminino – até 3 minutos;
Duo – até 4 minutos.
Trio – até 5 minutos

Categorias

Pré – 07 a 10 anos e 11 meses
Juvenil – 11 a 14 anos e 11 meses
Adulto – 15 a 17 anos e 11 meses
Sênior – A partir de 18 anos.
A idade do duo será a media aritmética da soma das duas idades dividido por dois;
A média das idades dos bailarinos define a categoria; 
Deverá ser considerada a idade que o participante estará no dia 16 de maio, último dia
do evento;
O bailarino não poderá dançar por duas escolas, nem duas vezes na mesma categoria e
gênero;
Proibido vídeos com nus;
As imagens dos participantes poderão ser utilizadas pela direção do evento para divulgação
de  acordo  com  a  autorização  prévia  do  participante  e/ou  responsável  legal  no  ato  da
inscrição, onde o envio validará sua inscrição, acompanhado do link do vídeo e o pagamento;
As autorizações estão disponíveis na plataforma.

Inscrições

Mostra competitiva e/ou oficinas

As inscrições e pagamentos devem ser efetuados através do link da plataforma:
https://dancadigital.com/cbddpb21, no período de 15/03/2021 a 30/08/2021.

Formas de pagamento:

Boleto Bancário
Cartão de Crédito

Valores

Mostra Competitiva

Variação ou Solo – R$ 50,00
Pa de Deux ou Duo – R$ 70,00
Pa de Trois ou Trio – R$ 90,00



Oficinas

01 Oficina R$ 30,00
02 Oficinas R$ 50,00
03 Oficinas R$ 70,00
04 Oficinas R$ 90,00
05 Oficinas R$ 110,00
06 Oficinas R$ 130,00
07 Oficinas R$ 150,00
08 Oficinas R$  170,00
09 Oficinas R$  190,00
10 Oficinas R$  210,00

Envio dos Vídeos

Os vídeos deverão ser postados no IGTV do Instagram do participante ou do seu responsável,
devendo marcar a Hashtag #cbddpb21 ;
O link do vídeo postado deverá ser informado no campo formulário no ato da sua inscrição;
Assim que o pagamento for confirmado o vídeo será enviado para os jurados efetuarem suas
avaliações.

Critérios de Classificação

1° Lugar notas de 9,0 a 10
2° Lugar notas de 8,0 a 8,9 (ou média inferior ao 1º Lugar)
3° Lugar nota de 7,0 a 7,9 (ou média inferior ao 2° Lugar)

Premiação

Certificado Digital de Participação para todos os participantes;
Isenções de taxas de Inscrição nos Festivais Parceiros para 2022;
Bolsa para o Summer do National Ballet Academy em 2022;

Premiação Especiais:

Melhor Bailarino….……………...R$ 200,00
Melhor Bailarina…………………R$ 200,00

Obs:  Os  valores  das  premiações  especiais  serão  pagos  por  meio  de  transferência
bancária na conta indicada pelo responsável, em até 30 dias após término do Festival.


