REGULAMENTO
OPEN CALL CURTAS DE DANÇA JOVENS CRIADORES
APRESENTAÇÃO
No âmbito das celebrações do mês da Dança, convidamos todos os jovens coreógrafos
e bailarinos a apresentarem os seus projetos neste Open Call até 31 de maio de 2019.

Em 2019, o Centro Cultural Malaposta irá dedicar o mês de julho às Curtas. Na sua
programação, pretende incluir 8 dias dedicados à Dança, com peças que não
ultrapassem os 30 minutos.

OBJETIVOS
Esta iniciativa tem como objetivo incentivar a criatividade e promover a originalidade
de artistas emergentes, proporcionando-lhes um espaço de apresentação público.

CANDIDATOS
Todos os jovens coreógrafos e bailarinos, maiores de idade, que tenham apresentado
publicamente no máximo 2 obras da sua autoria.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
As propostas devem ser enviadas para o Centro Cultural Malaposta através do correio
eletrónico dir.artistica.malaposta@gmail.com, contendo os seguintes elementos:
. Nome, contacto telefónico e endereço de correio eletrónico do responsável, maior de
idade;
. Nome, contacto telefónico e endereço de correio eletrónico do responsável;
. Nome do Artista/Coletivo e da Peça a apresentar;
. Sinopse;

. Cedência dos Direitos autorais das coreografias e músicas para a apresentação das
peças;
. Ficha artística e técnica;
. Necessidades técnicas;
. Imagens promocionais do projeto;
. Vídeos de outros trabalhos realizados anteriormente pelo concorrente;
. Indicação do número de elementos envolvidos e respetivos CV’s;
. Indicação do número de elementos envolvidos;
. Podem candidatar-se criadores de qualquer nacionalidade, desde que apresentem a
candidatura em português;
. A participação pode ser em termos individuais ou coletivos, formais e não formais,
desde que exista um representante do coletivo, que se responsabilize pelo mesmo;
. Cada candidato pode apresentar mais do que uma proposta;
. Os projetos artísticos a apresentar não precisam de ser estreias;
. As peças não poderão ultrapassar os 30 minutos.

CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO
. Cada um dos projetos selecionados será apresentado uma única vez, em data e hora a
definir entre 4 e 14 de julho de 2019 na Blackbox do CCM;
. Os projetos deverão ser adaptáveis às condições existentes no local de apresentação;
. Serão apresentados 2 projetos na mesma Sala e de forma sequencial;
. Apoio técnico na montagem e desmontagem;
. Divulgação do espetáculo incluída no plano de Comunicação do Centro Cultural
Malaposta;
. Os participantes receberão 70% da receita de bilheteira, excluindo os impostos (IVA) e
taxas (Comissões) de venda de bilhetes.

ENTREGA DAS PROPOSTAS

As propostas devem ser enviadas até às 23h59 do dia 31 de maio de 2019 para
dir.artistica.malaposta@gmail.com, indicando no assunto: “Open Call Curtas de Dança
Jovens Criadores”.

SELEÇÃO DOS PROJETOS
As propostas serão apreciadas pela Direção Artística do CCM, Manuela Jorge e Joana
Ferreira, entre 1 e 10 de junho de 2019.

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os grupos selecionados serão notificados por email no dia 11 de junho de 2019.
Apenas os grupos selecionados serão contactados.

DISPOSIÇÕES GERAIS
A Minutos Redondos e o Centro Cultural Malaposta não são responsáveis por eventuais
violações de direitos de propriedade intelectual, de direitos de autor e direitos conexos
em que possam incorrer as obras apresentadas pelos concorrentes.
A participação no open call presume a aceitação expressa das disposições contidas neste
Regulamento.

CALENDARIZAÇÃO
. Receção dos projetos: até 31 de maio de 2019;
. Seleção dos projetos: de 1 a 10 de junho de 2019;
. Divulgação dos resultados: 11 de junho de 2019;
. Apresentações: 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 e 14 de julho de 2019.

