Ballace Kids
Mostra Comentada de Dança
Inscrições abertas - até 30 de junho de 2017
Regulamento:
Teatro Casa do Comércio – Salvador/Bahia
4 a 6 de agosto – sexta - sábado e domingo
Inscrições:
1. Enviar
para
o
ballace.promocoes.artisticas@gmail.com
Ficha de inscrição
Ficha de Comentário
Comprovante de pagamento

email:

Por dança e por aluno - R$ 50,00
Dois acompanhantes por escola– diretor ou professor
credenciados (gratuitos)
Depósito em favor de:
Anna Cristina Gonçalves
Banco Itaú
Agência 7043 – Conta Poupança 09771-1/500
CPF: 083.106.965-15
Ingressos: R$ 30,00 inteira e R$ 15,00 meia.
Após a inscrição, os dados não poderão ser alterados,
nem a taxa devolvida sob nenhum pretexto.
As apresentações não são competitivas.
Categoria x idade
Baby – 4 a 6 anos - (nascidos entre 2010 e 2008)
Infantil– 7 a 9 anos - (nascidos entre 2007 e 2005)
Infanto juvenil – 10 a 12 anos (nascidos entre 2004 e 2002)
Juvenil - 13 anos (nascidos entre 2001 e 2002)
Observação: Para conjuntos haverá uma tolerância de 20%
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de elementos, com idade superior ou inferior a categoria na
qual o grupo está concorrendo. No caso de ultrapassar esta
tolerância, a coreografia deverá se enquadrar na categoria
mais avançada.
Só deverão participar do Ballace Kids, crianças que não
dependam de acompanhantes
nos camarins, exceto
professores.
Tempo
Solo – até 1:30 para a faixa de 4 a 6 anos e
até 2:30 para as faixas de 7 anos em diante.
Duo – trio e quarteto– até 2:30
Conjunto – até 4 minutos
Modalidade
Variações de repertório
Clássicos de Repertório
Clássico Livre - Coreografias criadas para o nível dos
bailarinos,
seguindo as regras básicas da composição coreográfica.
Jazz
Estilo Livre - Mistura de técnicas e estilo

-
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