CHAMAMENTO PÚBLICO 2017
A Associação Projeto Brasileiro de Dança - APBD e a Companhia de Danças de Diadema, contempladas pelo
ProAC – Programa de Ação Cultural da Secretaria de Estado da Cultura de SP e Prêmio FUNARTE de Dança
Klauss Vianna tornam pública a abertura de inscrições para seleção da programação do 12º ABCDança.
O edital selecionará exclusivamente artistas, grupos, núcleos, coletivos e companhias de dança com trabalho
sediado nas cidades de Diadema, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá, Ribeirão
Pires, Rio Grande da Serra e São Paulo, por onde o evento poderá circular.
Serão aceitos espetáculos e intervenções públicas, nos formatos solos, duos, trios e grupos, oficinas e fóruns,
para público infantil, infanto-juvenil, adolescentes e/ou adulto. Os espetáculos serão apresentados em teatros
e/ou espaços alternativos.
O ABCDança 2017 acontecerá nos meses de abril, maio e junho de 2017.

MODALIDADES DE INSCRIÇÃO E VALORES
MODULO 1 – Apresentações: Espetáculos de grupos para teatros
Elenco: a partir de 4 pessoas
Duração: a partir de 40 min.
Valor bruto do cachê: R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

MODULO 2 – Apresentações: Intervenções de grupos para espaços alternativos
Elenco: a partir de 4 pessoas
Duração: a partir de 40 min.
Valor bruto do cachê: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)

MODULO 3 – Apresentações: Espetáculos solos, duos e trios para teatros
Elenco: até 3 pessoas
Duração: a partir de 15 min.
Valor bruto do cachê por apresentação: R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais)

MODULO 4 – Apresentações: Intervenções solos, duos e trios para espaços alternativos
Elenco: até 3 pessoas
Duração: a partir de 15 min.
Valor bruto do cachê intervenção: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)
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MÓDULO 5 - MOSTRA IVONICE SATIE
Elenco: número irrestrito
Duração: entre 10 min. a 15 min.
Valor bruto de ajuda de custo: R$ 800,00 (oitocentos reais)

A Mostra Ivonice Satie tem como objetivo a difusão e fruição de artistas independentes do ABCD Paulista, de
forma a incentivar o surgimento/fortalecimento de novos grupos e pesquisas em dança na região.
Serão selecionados artistas e grupos independentes das cidades de Diadema, Santo André, São Bernardo do
Campo, São Caetano do Sul, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra (exceto da cidade de São Paulo), que
tenham interesse em apresentar trechos/obras e/ou processos de criação em dança, com duração máxima de
15 min.
A Mostra Ivonice Satie convidará um ou mais artistas para mediar um bate-papo (apreciação crítica) das
apresentações.

MÓDULO 6 - Oficinas / Fóruns
Duração: a partir de 120 min. cada atividade
Valor bruto do cachê por oficina/fórum: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)

*Ao final de cada espetáculo, seus artistas deverão participar de um bate-papo informal com o público
presente.
*Na edição do ABCDança 2017, espetáculos, performances e/ou intervenções públicas que componham o
programa poderão receber uma reflexão crítica escrita ou em outra mídia a partir de autorização da curadoria
do evento.
*A programação dos espetáculos poderá contar com a participação de artistas convidados.

Período das inscrições: 23 de Janeiro a 03 de Março de 2017

Não serão aceitas inscrições posteriores à data limite.
As inscrições efetuadas para este edital implicam na aceitação das condições neste estabelecidas.
Em caso de dúvidas, entrar em contato através dos telefones:
(11) 99992-7799 / (11)94024-0496 / (11) 94024-0497/ (11)94029-9469
ou pelo e-mail: abcdanca@apbd.org.br
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COMO SE INSCREVER
*O artista da dança, grupo, núcleo ou companhia, deverá se inscrever para o 12º ABCDança acessando o link
http://www.ciadedancas.apbd.org.br/projetos_abcdanca.php, no qual terá acesso à Ficha de Inscrição (ANEXO
1) que deverá ser preenchida e enviada para o email abcdanca@apbd.org.br, junto ao material
complementar solicitado. O email deverá conter o título: INSCRIÇÃO ABCDança 2017.
*Cada artista, grupo, núcleo ou companhia de dança poderá se inscrever em mais de um módulo deste
chamamento. Em caso de mais de uma inscrição, para cada proposta de espetáculo, intervenção, mostra e/ou
fórum/oficina a ser inscrita, deve-se preencher uma Ficha de Inscrição e encaminhar em e-mails diferentes.
*Além do material via WEB mencionado acima, o artista da dança, grupo, núcleo, coletivo ou companhia deverá
enviar via CORREIO (Sedex, com Aviso de Recebimento), a FICHA DE INSCRIÇÃO impressa, DVD ou PEN
DRIVE contendo vídeo do espetáculo/intervenção (na íntegra) para cada proposta de espetáculo, intervenção
e/ou mostra pretendida; Porém, caso o interessado inscreva-se com mais de uma proposta, poderá enviar
todos os materiais em apenas 1 (um) envelope.
O endereço para envio é:
ASSOCIAÇÃO PROJETO BRASILEIRO DE DANÇA
INSCRIÇÃO ABCDança 2017
Rua Santa Clara, 378, Jardim Santa Rita
Diadema/SP
CEP: 09941-260

PARA ESPETÁCULO / INTERVENÇÃO / MOSTRA IVONICE SATIE
Enviar anexo ao e-mail:
1) Ficha de Inscrição (ANEXO 1) preenchida no itens 1 e 2 e salva em formato doc.word;
2) 03 fotos (em formato .jpg, com definição de no mínimo 300 dpis, dimensão mínima de 20cmx13cm e com
os devidos créditos;
3) Indicar na Ficha de Inscrição, link de vídeo do espetáculo (na íntegra), armazenado no youtube ou outra
plataforma virtual de compartilhamento de vídeos. Em caso de espetáculos inéditos, será permitido o envio de
gravação do ensaio na íntegra.
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4) Documento único salvo no formato doc.word contendo currículo do artista/grupo/núcleo/coletivo/cia;
mapa/rider de som; mapa/rider de luz e mapa de palco.
5) Clipping do artista/grupo/núcleo/coletivo/cia digitalizado e salvo em formato pdf, contendo material gráfico
de divulgação, matérias/críticas de jornais digitalizados ou extraídas de plataformas online com no máximo
10Mb.
Enviar por correio (via Sedex com Aviso de Recebimento)
1) Ficha de Inscrição (ANEXO 1) impressa, preenchida nos itens 1 e 2;
2) Mídia de DVD ou arquivo em pendrive contendo vídeo do espetáculo/intervenção (na íntegra) salvo em um
dos formatos a seguir: FLV, AVI, MPEG, MP4, WMV, MOV ou FLV. Em caso de espetáculos inéditos, será
permitido o envio de gravação do ensaio na íntegra.

PARA OFICINAS/FÓRUM
Enviar anexo ao e-mail:
1) Ficha de Inscrição (Anexo 1) preenchida nos itens 1 e 3 e salva no formato doc.word;
2) Currículo profissional, no formato doc.word;
3) 01 foto (formato .jpg, com definição de no mínimo 300 dpis, dimensão mínima de 20cmx13cm e com os
devidos créditos) da pessoa proponente atuando na orientação da oficina/fórum.

DA SELEÇÃO
*Cada proposta poderá ser selecionada para uma ou mais cidades/locais do ABCD Paulista, conforme decisão
da comissão.
*O resultado dos selecionados e suplentes será publicado dia 11 de Março na página do ABCDança no
Facebook https://www.facebook.com/abcdancaprojeto/ e no site da Companhia de Danças de Diadema
www.ciadedancas.apbd.org.br.
*Os selecionados para o 12º ABCDança deverão comparecer obrigatoriamente para uma reunião de
organização dia 18 de março, sábado, às 10h, no Centro Cultural Diadema - Rua Graciosa, 300 - Centro /
Diadema /SP. O não comparecimento acarretará na aceitação do grupo selecionado para a data proposta pelo
evento, caso contrário será desclassificado.
Em caso de desclassificação por qualquer que seja o motivo, a comissão seguirá o chamamento mediante a
lista de suplentes.
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*A seleção será realizada como uma comissão curadora composta por programadores das cidades envolvidas
no evento e a coordenação do ABCDança.

DA CONTRATAÇÃO
A contratação dos artistas, grupos, núcleos e companhias ocorrerá exclusivamente via REPRESENTAÇÃO
JURÍDICA e apresentação de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Na impossibilidade de realização da
contratação, resultará na chamada de uma proposta suplente.
Os casos omissos relativos ao presente chamamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora do
ABCDança 2017.

ABCDança 2017

www.abcdanca.apbd.org.br
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