
24ª QUINZENA DE DANÇA DE ALMADA
INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL
7 > 22 OUTUBRO 2016

18ª PLATAFORMA COREOGRÁFICA INTERNACIONAL

20 > 22 OUTUBRO 2016

A Companhia de Dança de Almada está a organizar a 24ª edição da Quinzena de Dança de Almada 
- International Dance Festival, e convida os coreógrafos individuais e/ou companhias profissionais a 
submeter os seus trabalhos para a apresentação na Plataforma Coreográfica Internacional.

A data limite para a  apresentação de propostas é o dia  11 de janeiro de 2016 (carimbo dos 
correios).

O júri fará a comunicação dos resultados até 17 de fevereiro de 2016.

1. CONDIÇÕES OFERECIDAS PELA ORGANIZAÇÃO

Gerais:

 A organização promoverá o evento, sendo responsável pela programação e divulgação dos 
espetáculos;

 A organização  providenciará  as  instalações  do  teatro  e  os  técnicos  necessários.  Para 
apresentações site specific (interior ou exterior), cada caso será tratado individualmente;

 Poderão haver limitações nos efeitos de luz,  embora seja assegurada toda a iluminação 
básica de palco.  Um máximo de 10 efeitos de luzes serão programados para cada 
peça;

 A organização não cobrirá despesas de viagem, transportes e/ou seguros;
 A organização não será responsável pela perda ou estrago do material de cenário;
 A data de apresentação será programada entre os dias 20 e 22 de outubro de 2016. Após a 

seleção,  os coreógrafos serão informados da data exata da apresentação,  com a maior 
brevidade possível;

 Aos coreógrafos selecionados pode ser proposta a realização de um workshop durante os 
dias de plataforma;

 O  projeto  selecionado  será  apresentado  apenas  uma  vez,  juntamente  com  outros 
coreógrafos e/ou companhias;

 Os autores dos projetos selecionados deverão assinar uma declaração cedendo os direitos 
de autor da peça, a entregar à organização;

 A organização convidará os coreógrafos a participar em todas as apresentações, eventos, 
debates, conferências e sessões especiais incluídas no Festival;

 A organização terá permissão para gravar e fotografar as apresentações e para usar trechos 
das peças (nunca mais de 3 minutos) para promoção, arquivo e fins educacionais.

Participantes internacionais:

 A  organização  providenciará  três  dias  (noites)  de  estadia  e  alimentação  (durante  a 
plataforma), para o(s) bailarino(s), coreógrafo ou o técnico das peças selecionadas, até um 
máximo de 4 pessoas por projeto.

 A organização providenciará  quartos duplos  para  grupos de dois  e  quatro  participantes. 
Quartos singles serão pagos pelos participantes.

 Caso  vivam  na  União  Europeia,  os  participantes  podem  solicitar  o  Cartão  Europeu  de 
Seguro  de  Doença.  Mais  informações  em  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?
catId=563&langId=en.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=563&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=563&langId=en


(NOTA  IMPORTANTE: São  apenas  considerados  participantes  pela  organização,  o(s) 
bailarino(s), coreógrafo  OU técnico. Por exemplo, se a peça selecionada for um solo, apenas 
serão pagas as despesas de um bailarino e do coreógrafo ou técnico, correspondendo a duas 
pessoas, e assim sucessivamente. 

Participantes que vivam em Portugal:
 A organização apenas providenciará o jantar, no dia da apresentação, para o(s) bailarino(s) 

e coreógrafo ou técnico das peças selecionadas.

2. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

Os projetos devem:  

 Ser apresentados por coreógrafos individuais ou companhias (máximo 2 propostas);
 Ser acompanhados do formulário de candidatura fornecido pela organização, devidamente 

preenchido.  Por  favor,  solicitar  o  formulário  através  de  e-mail  ou  fazer  o  download  em 
http://www.cdanca-almada.pt/festival-pt/candidaturas; 

 Ser  acompanhados  por  uma  gravação  em  vídeo  do  trabalho  completo (em  palco  ou 
estúdio).  Cada  vídeo (em DVD ou em endereço  eletrónico,  isto  é  youtube,  vimeo,  etc.) 
deverá conter apenas a peça proposta;

 Ser acompanhados de uma fotografia digital do trabalho (dimensão mínima, 1mb);
 Ser acompanhados de todos os documentos considerados importantes para a apreciação do 

projeto;
 Não exceder 20 minutos. Trabalhos mais longos que vinte minutos deverão ser adaptados 

ao tempo limite.

3. SELEÇÃO DAS PROPOSTAS
O Júri de Seleção aceitará as propostas com base em:

 Originalidade e qualidade do projeto;
 Qualidade da interpretação;
 Possibilidades de apresentação em termos de necessidades técnicas.

4. PROJETOS E/OU PEDIDOS DE INFORMAÇÕES 

Por favor enviar para:

COMPANHIA DE DANÇA DE ALMADA
morada: Rua Manuel de Sousa Coutinho, nº11, 2800-163 Almada 
telefone: +(351) 212 583 175
e-mail: quinzena@cdanca-almada.pt
www.cdanca-almada.pt/festival

http://www.cdanca-almada.pt/festival
http://www.cdanca-almada.pt/festival-pt/candidaturas
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