IV FESTIVAL DOS
CINCO MINUTOS
REGULAMENTO:
Acontecerá nos dias 30 de junho/12 às 20h e 01 de julho/12 às 16h no
Teatro da Praça numa promoção da Prefeitura Municipal de Araucária, por meio
da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo com o objetivo de incentivar as Artes
Cênicas no município.
1. Inscrições:
1.1.Período: 02 a 18 de maio de 2012
1.2.Local: Teatro da Praça
Rua São Vicente de Paulo, 1091 – Centro – Araucária - Pr
C.E.P. 83702-050
1.3.Informações:
Fone: 3901-5378
Fax: 3901-5213
teatrodapraca@hotmail.com ou www.araucaria.pr.gov.br
1.4.O regulamento e ficha de inscrição estarão disponíveis no site da Prefeitura
Municipal e no Teatro da Praça durante todo o período de inscrições. A
inscrição é gratuita;
1.5.A ficha de inscrição devidamente preenchida deverá ser entregue
pessoalmente no Teatro da Praça contendo obrigatoriamente todos os
campos preenchidos, fotos e cópia do texto (se for o caso);
1.6.A inscrição que não cumprir com o disposto no regulamento será eliminada.
2. Categorias:
2.1.Teatro (adulto – infantil);
2.2. Dança (adulto – infantil);
2.3.Circo (adulto – infantil);
OBS: Podem se inscrever artistas ou grupos amadores ou profissionais de
Araucária com apresentações de até 05 (cinco) minutos.
3. Seleção:

3.1.A seleção será realizada no dia 25 de maio/12, por profissionais de artes
cênicas da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;
3.2.O edital das apresentações selecionadas, com as respectivas datas e horários
de apresentação, estará disponível no Teatro da Praça e no site
www.araucaria.pr.gov.br a partir de 01 de junho/12.
4. Realização:
4.1. Os artistas e grupos selecionados poderão chegar no Teatro da Praça até
duas horas antes do início das apresentações, para ensaio e organização;
4.2. As apresentações selecionadas deverão acontecer rigorosamente nos
horários determinados pelo Teatro da Praça;
4.3. Todo e qualquer material cenográfico utilizado na apresentação, é de
responsabilidade do grupo e/ou artista e deve ser retirado ao término da
apresentação;
4.4. O Teatro da Praça não se responsabiliza pela perda de objetos pessoais ou
adereços cênicos;
4.5. Será oferecido certificado de participação para os grupos e artistas
selecionados;
4.6. Serão selecionadas até dez apresentações por profissionais de artes cênicas
da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;
4.7. O tempo de organização de adereços cênicos das apresentações não poderá
ultrapassar 02 (dois minutos);
4.8. Os artistas se responsabilizam pelo recolhimento de taxas do ECAD e SBAT
caso sejam necessárias;
4.9. Casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo.

FICHA DE INSCRIÇÃO
Recebido em ___/___/___.
DADOS DO GRUPO:
Nome do Grupo: ___________________________________________________________
Nome do Responsável pelo grupo: _____________________________________________
Endereço:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Fones:____________________________________________________________________
E-mail:___________________________________________________________________
Breve histórico do grupo:_____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
DADOS DA PERFORMANCE DE CINCO MINUTOS A SER APRESENTADA:
( ) Teatro adulto
( ) Dança adulto
( ) Circo adulto
( ) Teatro infantil
( ) Dança Infantil
( ) Circo infantil
Nome completo dos artistas: __________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Ficha técnica:
Texto:___________________________________________________________________
Direção:__________________________________________________________________
Direção Coreográfica:_______________________________________________________
Outros:___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Breve release (do que se trata) da performance:___________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Observação: Anexar fotos.
DECLARAÇÃO
Eu_________________________________________________________________
responsável pelo grupo_______________________________________________________
declaro estar ciente do regulamento do IV Festival dos Cinco Minutos do Teatro da Praça e
autorizo a Prefeitura Municipal de Araucária a fazer uso das imagens de minha pessoa e/ou
grupo em materiais publicitários do evento.
______________________________________________________
Assinatura do responsável pela inscrição.

