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

MOSTRA DE VÍDEODANÇA - 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  realizadores,  coreógrafos 
individuais e/ou companhias profissionais a submeter os seus trabalhos para a Mostra de 
Vídeodança.

A data limite para a apresentação de propostas é o dia 1 de fevereiro de 2016   (carimbo 
dos correios).

O júri de Seleção decidirá sobre a aceitação dos projetos até 30 de março de 2016.

1. Condições oferecidas pela organização

 A organização  irá  promover  o  evento,  sendo  responsável  pela  programação  e 
promoção das ações;

 A organização irá fornecer o espaço e condições técnicas para a apresentação dos 
vídeos selecionados;

 Os trabalhos serão exibidos a partir de DVD;

 Após a seleção estar concluída, os artistas serão informados sobre a data exata de 
apresentação dos seus vídeos;

 A organização  terá  permissão  para  gravar  e  fotografar  as  ações  e  para  usar 
excertos dos vídeos para promoção, arquivo e fins educacionais;

 Caso tenham a possibilidade de estar presentes, os autores serão convidados a 
participar nas apresentações.

2. Apresentação das propostas

Os projetos devem ser:

 Apresentados  por  realizadores,  coreógrafos,  companhias  de  dança  ou  outras 
instituições afins;

 Enviados em DVD, no formato mpeg4, avi ou mov, dimensão 16/9, Sistema Pal.;
 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;

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

apreciação do projeto;
 De duração igual ou inferior a 10 minutos.

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


3. Condições de apresentação

 Os autores  dos trabalhos selecionados terão de assinar  um documento  com a 
cedência dos direitos de autor para apresentação pública;

 A organização escolherá o local e hora de apresentação;

 Não são aceites trabalhos com duração superior a 10 minutos.

4. Seleção das propostas

Os trabalhos propostos serão selecionados por um júri especializado na área do vídeo 
e da dança, de acordo com os seguintes critérios:
 Qualidade técnica e artística do vídeo;

 Desenvolvimento do conceito;

 Qualidade performativa apresentada.

5. 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, Portugal
telefone: +(351) 212 583 175
e-mail: quinzena@cdanca-almada.pt
www.cdanca-almada.pt/festival
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