REGULAMENTO
III ENCONTRO DE INTERAÇÃO EM DANÇA – 2012

A coordenação do Encontro de Interação em Dança abre as inscrições
para a sua terceira edição. O evento visa o fomento e a produção artística de dança no
Estado da Bahia, oferecendo um espaço para a mostra de trabalhos coreográficos e
realização de oficinas de diversas linguagens em dança. O Encontro de Interação em
Dança está aberto aos diversos segmentos (solos, duos, trios, grupos) e estilos/estéticas
de dança (ballet clássico, jazz, moderno, contemporâneo, afro, regional, street dance,
dança do ventre, de salão, folclórica, instalação, performance, etc).
O III EIDan acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de abril de 2012, na cidade
de Valença, no Centro Cultural Olívia Barradas (Rua Maestro Barrinha – Graça,
Valença - BA, 45400-000, Telefone 75 3641-3594).
Performances e instalações deverão acontecer em espaços alternativos
indicados pela organização do evento, mediante contato prévio. Essas atividades
poderão acontecer desde o primeiro dia do III EIDan, conforme acordos entre
produção/coordenação do evento e artista interessado. Nos dias do evento, 21 e 22,
essas apresentações deverão acontecer uma hora antes do horário marcado para o início
das atividades no palco principal.
Poderão inscrever-se, artistas e produtores independentes, grupos,
companhias e coletivos artísticos da área de dança. Cada proponente pode inscrever até
03 (três) trabalhos de seu interesse, contanto que tenha(m) no máximo 07 minutos de
duração, bem como cenário e necessidades técnicas adaptáveis.
A coordenação do EIDan cederá aos participantes: espaço e estrutura
técnica (som e luz) para as apresentações, camarim e certificado de participação aos
artistas. As questões de iluminação serão coletivas.
Inscrição
As inscrições serão online estarão disponíveis de 13 março a 01 de abril,
impreterivelmente, e deverão ser feitas através do formulário de inscrição disponível na

página do EIDan no Movimento.org ou no grupo III Encontro de Interação em Dança
no Facebook (https://www.facebook.com/groups/189506931158823/).
Importante: Não serão consideradas inscrições após data de encerramento (domingo, 01
de Abril; até às 23:59h).
Observação:
Para apresentar trabalho no EIDan é necessário:
•

Preenchimento completo do formulário.

•

Disposição para os dias do evento.

•

Participação conjunta na mostra de abertura do evento. (A combinar)
Os grupos participantes serão comunicados através de e-mail

disponibilizado no ato de inscrição, para afinação de pendências: Cronograma, horários,
passagem do trabalho no palco, montagem de instalação e performance (caso sejam nos
dias do evento), organização/teste de luz e som, etc.
Em reunião a ser definida com os participantes, deverá ser entregue:
•

CD com a trilha sonora do trabalho coreográfico devidamente editado e
finalizado;

•

Ficha técnica atualizada;

•

Declaração de autorização de participação para menores de 18 anos.

Demais informações deverão ser enviadas para o e-mail do Encontro de Interação em
Dança (interacaoemdanca@gmail.com).

Valença, 13 de abril de 2012.
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