FESTIVAL NACIONAL DE DANÇA BALLACE - 13ª EDIÇÃO
31 de maio à 3 de junho de 2018
Teatro Cidade do Saber – Camaçari / Bahia

CURSOS
O bailarino poderá fazer só 1 aula – R$ 40,00 / 2 aulas R$ 70,00 ou 3 aulas – R$ 100,00.
Será preciso, entretanto, discriminar na ficha abaixo a data x horário e aulas escolhidas
assinalando-as ou transcrevendo-as para as linhas.
31/5/2018 – QUINTA-FEIRA


9:00 – Clássico Avançado – Gisela Vaz (GO)



9:00 – Clássico Intermediário – Alice Arja (RJ)



9:00 – Jazz Juvenil - Caio Nunes (RJ)



9:00 – Contemporâneo – Tutto Gomes (PE)



10:30 – Clássico Intermediário – Gisela Vaz (GO)



10:30 – Clássico Avançado – Alice Arja (RJ)



10:30 - Jazz adulto – Caio Nunes (RJ)



10:30 – Danças Urbanas – Lucian Charada (CE)

01/06/2018 – SEXTA-FEIRA


9:00 – Clássico Avançado – Gisela Vaz (GO)



9:00 – Clássico Intermediário – Alice Arja (RJ)



9:00 – Jazz Juvenil - Caio Nunes (RJ)



9:00 – Contemporâneo – Tutto Gomes (PE)



10:30 – Clássico Intermediário – Gisela Vaz (GO)



10:30 – Clássico Avançado – Alice Arja (RJ)



10:30 - Jazz adulto – Caio Nunes (RJ)



10:30 – Danças Urbanas – Lucian Charada (CE)

www.ballace.com.br
curso@ballace.com.br
Whatsapp/Telefone (71) 99986-6036

02/06/2018 – SÁBADO

DIA DE FESTA!


9:00 - Audição Miami City Ballet – 9 a 12 anos (requer preenchimento de ficha específica e
taxa).


9:00 – Roda de conversa com Professores convidados e Jurados (Gratuito)


9:00 – Projetos Culturais – Janne Ruth (CE) (Gratuito)
Assessoria e consultoria
Como escrever o seu projeto: Objetivos, Justificativa, Plano de Trabalho, Plano de Mídia, Plano de
ação, Prestação de contas etc.
 9:00 - Aulão Danças Urbanas – GRATUITO - Lucian Charada (CE)

10:30 – Audição Miami City Ballet – 13 a 18 anos (requer preenchimento de ficha
específica e taxa).
 10:30 – Aulão Técnica Masculina – GRATUITO - Tutto Gomes (PE)

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA OS CURSOS
Forma de pagamento:
O pagamento das inscrições deverá ser feito via depósito bancário Identificado cujo comprovante
deverá ser enviado para o email curso@ballace.com.br
Banco Itaú Personalité - Agencia 7043 – Conta Poupança 09771-1/500
Em nome de ANNA CRISTINA GONÇALVES (CPF – 083 106 965/15)
Os casos de desistência deverão ser justificados pelos alunos até 28 de abril de 2018 à
organização do Ballace pelo e-mail ballace@ballace.com.br para serem analisados.
O cursista poderá ter direito a receber 50% do valor pago pelo curso.
A devolução será feita por depósito bancário.
Após 28 de abril de 2018 não haverá devolução de valores pagos, independente do motivo do
cancelamento da inscrição.
Cancelamento de curso/oficina
A organização do Ballace se reserva ao direito de cancelar turmas que não atinjam a quantidade
mínima de vagas ocupadas.
Os inscritos nos cursos e oficinas cancelados poderão optar pela transferência para outro (desde
que haja vagas disponíveis) ou a devolução do valor integral através de depósito bancário após o
evento.
Identificação
Todos os inscritos nos cursos e oficinas do Festival deverão assinar a lista de presença na
entrada da sala de aula.
Os certificados serão enviados para o email cadastrado na ficha de inscrição após o evento.
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