
O Festival Tápias foi um dos maiores festivais do 
gênero da nossa cidade, integrando o calendário 
de eventos culturais do Rio de Janeiro. Há 10 
anos interrompido, o festival volta como Festival 
de dança do Rio – TÁPIAS, desta vez, como uma 
das veias do Dança em Trânsito, evento anual, 
também idealizado e realizado pelo Espaço 
Tápias. Um festival humano que fomenta a dança, 
soma, promove intercâmbio e movimenta a 
cidade do Rio de Janeiro. 
 
Promovido pelo Espaço Tápias durante 22 anos, 
o festival iniciou sua trajetória em 1987, quando 
a cidade ainda se mostrava carente de iniciativas 
que fomentassem a dança e garantissem 
visibilidade a novos talentos.

Mostra destinada ao exercício da criatividade e 
da utilização do espaço cênico, o festival sempre 
incentivou a inovação e a correlação entre 
diferentes modalidades artísticas, lançando 
no circuito nacional e internacional inúmeros 
coreógrafos e companhias de dança. Em 2004, 
o festival abrangeu outras modalidades além da 
dança: Vídeos de Dança, Esquetes de Teatro, 
Música e Circo. Com isso, ao agregar intérpretes 
e criadores de diversas tendências artísticas, 
garantiu rica interação entre os segmentos.

O retorno  
do FESTIVAL DE 
DANÇA DO RIO 

– TÁPIAS
De 9 a 18 de 

agosto de 2019



O Festival de dança do Rio – TÁPIAS promove 
a troca de experiências entre profissionais e 
amadores, não somente do Rio de Janeiro, mas de 
todo o Brasil. Reafirma talentos já conhecidos e 
revela outros inéditos, dando novas perspectivas 
àqueles que idealizam a carreira artística. As 
fronteiras ampliam-se com as participações de 
artistas estrangeiros convidados, que além de 
participarem dos segmentos, integram o júri e 
conferem cursos apresentando-nos uma parcela 
do que se dança atualmente para além de nosso 
território.

Em 2019, não diferente das edições anteriores, 
o Festival de dança do Rio – TÁPIAS contará 
com a participação de nomes ilustres, a serem 
selecionados no primeiro trimestre de 2019, que 
se unem a outros tantos desconhecidos para 
realizar a programação arrojada e inovadora que 
o festival propõe em seu retorno.

Serão oferecidos prêmios, sempre como 
incentivo ao artista e suas novas produções, 
não somente em espécie, mas também como 
pauta em outros festivais, e a possibilidade de 
participar da programação do Dança em Trânsito 
- um festival internacional de dança para além 
dos teatros: Uma ocupação da Arte em Espaço 
Urbanos, que será realizado em 9 cidades do 
Brasil e em uma internacional.

Por fim, reconhecendo a arte como forma 
genuína de expressão e superação do homem, o 
festival marca sua contemporaneidade e o seu 
vínculo à realidade social.
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Compete à comissão organizadora 
fornecer todas as informações técnicas e 
artísticas sobre o festival

Os trabalhos coreográficos serão divididos nas 
seguintes etapas:

ETAPA I 
Infantil – até 8 anos; 

ETAPA II
Infanto juvenil – até 12 anos 
(com + de 80% entre 8 e 12 anos); 

ETAPA III 
Amador – a partir de 13 anos, 

ETAPA IV
Artistas independentes/novos talentos 

Os trabalhos coreográficos serão analisados por etapa, 
independentemente do segmento (clássico, clássico 
de repertório, jazz, dança contemporânea, sapateado, 
danças urbanas, danças populares, etc...) e do número 
de participantes (solo, duo, trio ou grupo).

Tempo máximo determinado para cada etapa:

ETAPA I – Até 4 min. 
ETAPA II - Grupo até 05 min. 
ETAPA III – Grupo até 10 min. 
ETAPA IV – Até 15 min. 

O festival aceitará todos os segmentos da dança. 

O grupo que não se encaixar em nenhum dos 
segmentos citados acima poderá se inscrever no 
segmento “verde”. 

DA 
COMISSÃO 

ORGANIZA-
DORA

DAS ETAPAS E 
SEGMENTOS DOS 

PARTICIPANTES

DAS APRESEN-
TAÇÕES

O Festival de dança do Rio – TÁPIAS será realizado na 
cidade do Rio de Janeiro, entre 9 a 18 de agosto de 
2019, como uma veia do Dança em Trânsito.

Cada grupo se apresentará no dia e horário abaixo 
determinados. O comitê artístico selecionará a 
quantidade máxima de trabalhos que caibam na 
duração das tardes/noites determinadas abaixo.

DIA 09/08, SEX - DAS 18:00 ÀS 23:00
ETAPA III - Apresentação dos trabalhos inscritos nos 
seguintes estilos: clássico de repertório, clássico, 
moderno, sapateado e danças populares.  

DIA 10/08, SÁB - DAS 14:00 ÀS 17:00
ETAPA I - Apresentação dos trabalhos inscritos nos 
seguintes estilos: clássico de repertório, clássico, 
moderno, sapateado e danças populares.  

DAS 18:00 ÀS 23:00
ETAPA II - Apresentação dos trabalhos inscritos nos 
seguintes estilos: clássico de repertório, clássico, 
moderno, sapateado e danças populares.  

DIA 11/08, DOM - DAS 14:00 ÀS 17:00
ETAPA I - Apresentação dos trabalhos inscritos 
nos seguintes estilos: jazz, danças urbanas, dança 
contemporânea e verde.  

DAS 18:00 ÀS 23:00
ETAPA II - Apresentação dos trabalhos inscritos 
nos seguintes estilos: jazz, danças urbanas, dança 
contemporânea e verde.  

DIA 12/08, SEG - DAS 18:00 ÀS 23:00
ETAPA III - Apresentação dos trabalhos inscritos 
nos seguintes estilos: jazz, danças urbanas, dança 
contemporânea e verde.  

DIA 13/08, TER
Noite de confraternização do DANÇA EM TRÂNSITO

DIA 14/08, QUA - DAS 21:00 ÀS 23:00 
ETAPA IV - Apresentação dos trabalhos inscritos nos 
seguintes estilos: clássico de repertório, clássico, 
moderno, sapateado e danças populares.  
   



DIA 15/08, QUI - DAS 21:00 ÀS 23:00 
ETAPA IV - Apresentação dos trabalhos inscritos nos seguintes estilos:
jazz, danças urbanas, dança contemporânea e verde.  
   
DIA 16/08, SEX - DAS 21:00 ÀS 23:00 
ETAPA IV - Apresentação dos trabalhos inscritos nos seguintes estilos:
jazz, danças urbanas, dança contemporânea e verde.  

DIA 17/08, SÁB  
16:00 - Tarde de premiação e apresentação dos vencedores das 
etapas I e II 
21:00 – Noite de premiação e apresentação dos vencedores das 
etapas IV e V

DIA 18/08, DOM  
FESTA DE ENCERRAMENTO

Não serão possíveis apresentações fora da ordem e do dia 
determinados pela coordenação.

Não serão permitidas apresentações com objetos que posam sujar o 
palco ou atingir a plateia.

O cenário e iluminação serão iguais para todos os grupos. Caso o 
participante faça uso de elementos cênicos simples, fica de sua 
inteira responsabilidade a montagem e desobstrução do palco.Todo 
objeto a ser usado em cena deverá ser comunicado à Coordenação, 
para avaliação junto à Comissão Organizadora do festival, até o dia do 
ensaio geral.

As apresentações acontecerão em um palco de aproximadamente 
11m de largura por 9m de profundidade, sem coxia lateral (modelo do 
palco em anexo).

As músicas deverão ser gravadas em pendrive ou em dispositivo que 
se conecte a um cabo P1.

A ordem do ensaio de palco será avisada posteriormente pela 
Comissão Organizadora. O grupo que não se apresentar no horário 
estipulado perderá a sua vez, e NÃO poderá fazer marcação de palco 
ou ensaio em outro horário ou dia. 

Os ensaios dos grupos de outros estados acontecerão no dia ou um 
dia antes da apresentação de cada grupo.

Cada participante terá duas vezes o tempo de duração 
de sua coreografia para o ensaio.

Cada grupo deverá ter um coordenador, que manterá 
contato com a Comissão Organizadora do festival, para 
o controle de entrada e saída de cena, e para qualquer 
dúvida que possa vir a surgir.

No momento da apresentação o coordenador deverá 
estar presente junto à cabine de som e luz.

Cada participante, seja individual ou grupo, 
deverá chegar uma hora antes da apresentação, 
impreterivelmente.

A ordem de entrada nos camarins obedecerá à ordem 
do espetáculo de cada dia.

O grupo é o único responsável legal pela liberação 
dos direitos da coreografia inscrita no festival, 
independentemente do segmento e etapa.

Todos os grupos devem observar atentamente os 
trabalhos escolhidos e a liberação dos direitos 
autorais.

A liberação deverá ser entregue pela coordenação de 
cada grupo à equipe organizadora do festival no dia do 
ensaio. 

A ficha de inscrição para o Festival de dança do Rio – 
TÁPIAS deverá ser preenchida sem rasuras e enviada 
por email, observando os itens abaixo.

_Deverá ser preenchida uma ficha para cada 
coreografia. 
_Após a entrega da ficha de inscrição preenchida à 
Organização do festival, os dados que nela constarem 
não poderão ser modificados em hipótese alguma.
_Cada concorrente deverá relacionar, na ficha 
de inscrição, os nomes de todos os bailarinos 

DOS DIREITOS 
AUTORAIS

DAS INSCRIÇÕES
Para Seleção



participantes, de um coordenador/iluminador e de um 
coreógrafo.  
_ As fichas rasuradas ou incompletas poderão ser 
desconsideradas.
_ A pré-seleção por link no Vímeo ou Youtube é 
obrigatória para todos os grupos.
Lembramos que o material requisitado de vídeo é 
apenas um demonstrativo. Não é necessário figurino 
e a filmagem poderá ser realizada em sala de ensaio, 
desde que o vídeo registre o trabalho que estará 
concorrendo.

O prazo de entrega do dossiê de inscrição é até o dia 
29 de março de 2019. 

PARA FAZER A INSCRIÇÃO, O GRUPO DEVERÁ 
ENVIAR:

_ A ficha de inscrição, preenchida corretamente;
_ Comprovante de pagamento da taxa de 80,00 
(oitenta reais) para cada coreografia inscrita/enviada. 
Uma vez paga, a taxa de inscrição não será devolvida.

O depósito da taxa deverá ser feito no

SANTANDER
agência 1404 
Conta corrente 13000662-7
CDPDRJ Centro de Documentação e pesquisa em 
Dança do Rio de Janeiro 
CNPJ 05 320 592 0001 42 

O comprovante do depósito deverá ser enviado, 
juntamente com a ficha de inscrição e o link para 
o trabalho no Vimeo, para o email festivaltapias@
espacotapias.com.br.

IMPORTANTE 
IMPORTANTE: Não haverá limite para o envio de 
coreografias; no entanto, cada coreografia deverá ser 
enviada em um email separado. O Assunto do email 
deve conter as seguintes informações: Nome do grupo, 
nome da coreografia, etapa e segmento.
Exemplo: 
XXX Cia. de Danças – Copélia – Etapa II – Clássico de  
repertório. 

O RESULTADO DA SELEÇÃO SERÁ DIVULGADO 
OFICIALMENTE NO SITE WWW.ESPACOTAPIAS.COM.BR, 
NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019.

Todos os inscritos receberão um email informando o 
resultado da seleção de cada coreografia até o dia 30 
de abril para participação no Festival de Dança do Rio 
– TÁPIAS.

Para inscrição da coreografia selecionada para 
participar do Festival de dança do Rio – TÁPIAS, cada 
grupo deverá responder ao email recebido com o 
resultado, enviando: 

_ Ficha de inscrição correta;
_ Uma foto 3x4 de cada participante com nome no 
arquivo, para confecção dos crachás, inclusive do 
coordenador, diretor e coreógrafo;
_ Uma foto do grupo, em alta resolução, para 
divulgação;
_ Autorização dos pais (em anexo) e xerox da cópia da 
certidão de nascimento para menores de 18 anos;
_ Taxa de inscrição por participante, a ser paga 
de acordo com a tabela abaixo, que dará a cada 
participante o direito a:

1.Ter livre acesso a todos os espetáculos,  
inclusive do Dança em Trânsito;
2.Ter acesso às exposições;
3.Participar das aulas de palco oferecidas antes de 
cada noite de apresentações;
4.Escolher um workshop gratuito (vagas limitadas) para 
participar;
5.Receber a camiseta do festival;

Grupo – a partir de 3 integrantes - R$50,00 por 
pessoa;
Duo - R$150 a dupla;
Solo - R$100;
Coordenador - R$30;
Diretor _ R$30
Coreógrafo _ ___ _

DAS INSCRIÇÕES
Dos Selecionados



O depósito da taxa deverá ser feito no 

SANTANDER
agência 1404 
Conta corrente 13000662-7
CDPDRJ Centro de Documentação e pesquisa em 
Dança do Rio de Janeiro 
CNPJ 05 320 592 0001 42

O comprovante do depósito deverá ser enviado, 
juntamente com todos os documentos citados, para o 
email festivaltapias@espacotapias.com.br.
A inscrição dos selecionados deverá ser realizada, 
impreterivelmente, até o dia 30 de maio de 2019.

Os trabalhos serão avaliados por um comitê formado 
por membros do meio artístico específicos dos 
segmentos de cada tarde/noite de apresentações.

No final de cada noite, logo após o espetáculo, serão 
convidados alguns dos coreógrafos, artistas ou 
diretores participantes daquela noite para um bate-
papo. O número de artistas convidados para o bate-
papo dependerá da necessidade e da avaliação do 
Comitê artístico. 

Caso o representante de um trabalho que seja 
selecionado não esteja mais presente, não 
nos responsabilizamos pelo resultado final. É 
extremamente importante a presença do artista no 
bate-papo.

O resultado de cada noite será divulgado no final do 
bate-papo.

Não caberá recurso quanto ao resultado apresentado 
pelo comitê artístico, que é soberano em suas 
decisões.

Cada trabalho receberá um comentário feito pelo 
comitê artístico.

Os grupos que não cumprirem as normas 
estabelecidas por este regulamento serão 
automaticamente desclassificados.

DAS 
APRESENTAÇÕES

No Festival de 
dança do Rio – 

TÁPIAS

Os trabalhos premiados em 1º, 2º e 3º lugar, receberão esculturas feitas 
especialmente para o “Festival de Dança do Rio – TÁPIAS”.

HAVERÁ PREMIAÇÕES ESPECIAIS PARA:

1. Melhor coreografia para cada Etapa (I, II, III e IV)

2. Melhor grupo geral (voto popular)

3. Melhor coreógrafo (geral)

4. Melhor bailarino e bailarina Etapa I 
(clássico de repertório, clássico, moderno e sapateado).

5. Melhor bailarino e bailarina Etapa II 
(clássico de repertório, clássico, moderno e sapateado).

6. Melhor bailarino e bailarina Etapa III 
(clássico de repertório, clássico, moderno e sapateado).

7.Melhor bailarino e bailarina Etapa IV  
(clássico de repertório, clássico, moderno e sapateado).

8.Melhor intérprete Etapa I 
(jazz, danças urbanas, dança contemporânea e verde).  

9.Melhor intérprete Etapa II  
(jazz, danças urbanas, dança contemporânea e verde).  

10.Melhor intérprete Etapa III 
(jazz, danças urbanas, dança contemporânea e verde).  

11.Melhor intérprete Etapa IV 
(jazz, danças urbanas, dança contemporânea e verde).

12.Bailarino/intérprete revelação

13.Trabalho coreográfico convidado para participar do Dança em Trânsito 2019, 
dia 18 de agosto.

Importante: A premiação do trabalho por voto popular será definida mediante o 
depósito dos votos em uma urna colocada no Teatro. Cada espectador, em função 
do ingresso adquirido, terá direito a um voto. 

Os prêmios especiais serão divulgados ao final de cada tarde ou noite de 
espetáculos. No dia da entrega dos prêmios, todos os premiados deverão estar 



presentes para receber seus prêmios, caso contrário, 
perderá o direito ao prêmio.

PRÊMIOS

Todos os prêmios serão definidos posteriormente, 
de acordo com as parcerias do FESTIVAL TÁPIAS, 
com exceção dos prêmios em dinheiro, que serão os 
seguintes:

A melhor coreografia da Etapa III  
receberá prêmio no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais).

O melhor trabalho coreográfico da Etapa IV 
receberá prêmio no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 
reais) e pauta para participação na edição 2019 do 
Dança em Trânsito, no dia 18 de agosto.

Na chegada, o coordenador de cada grupo deverá 
dirigir-se à sede do Festival do Rio – TÁPIAS, onde será 
recepcionado pela Comissão Organizadora do Festival.

As hospedagens oferecidas pelo festival abrigarão 
apenas os participantes inscritos no Festival de Dança 
do Rio – TÁPIAS.

Haverá limite de vagas para as hospedagens gratuitas e 
as vagas serão preenchidas de acordo com a chegada 
dos pedidos. Os demais terão uma taxa especial para 
se hospedarem em Hostel parceiro do Festival de 
dança do Rio – TÁPIAS: diária no valor de R$ 60,00 por 
pessoa de diária em apartamento duplo, com café da 
manhã incluído.

Os participantes que se hospedarem nos alojamentos 
gratuitos deverão trazer, obrigatoriamente, roupas de 
cama e banho.

A organização do Festival não fornecerá alimentação e 
transporte, mas, os alojamentos e o Hostel serão todos 
escolhidos perto do Metrô.

Os casos omissos serão julgados pela comissão 
organizadora de Festival.

Não caberá recurso judicial sobre o disposto neste 
regulamento.

DA RECEPÇÃO E 
HOSPEDAGEM

De grupos de 
outros estados/

países

Festival de dança 
do rio – TÁPIAS Número da inscrição:

nome do grupo e/ou 
companhia de dança: 

Ficha de Inscrição

telefone:

e-mail:

site:

segmento:

diretor:

coreógrafo:

coordenador:

nome da coreografia:

música e autores:

tempo de duração:

etapa: I II III IV

(para preenchimento da produção)
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release:

relação de participantes por ordem alfabética (nome completo e artístico):



DAS INSCRIÇÕES

A PRÉ SELEÇÃO EXIGE O ENVIO, ATÉ O DIA 30 DE MARÇO, DE:

1. 3 cópias do texto;
2. Ficha técnica da qual devem constar:

a) direção; b) elenco; c) autoria; d) coordenador;  e) figurino;
f) cenografia;

3. Proposta de montagem;

4. Uma foto 3x4 de cada participante com nome no verso, para a confecção de 
crachás, inclusive do diretor e do coordenador;

5. Comprovante de pagamento da taxa de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) por pessoa, 
que dará aos participantes o direito aos participantes a:

a) Ter acesso livre a todos os espetáculos, inclusive às noites do FESTIVAL DE DANÇA 
DO RIO - TÁPIAS, além de todos os espetáculos do Festival Dança em Trânsito que 
acontecem paralelamente;
b) Ter acesso às exposições;
c) Escolher um workshop gratuito (com vagas limitadas) para participar;
d) Receber a camiseta do festival.

Os esquetes inscritos no FESTIVAL DE ESQUETES DE TEATRO DO RIO - TÁPIAS 
poderão ser inéditos, publicados e/ou já terem sido apresentados em outros 
festivais.

DA SELEÇÃO

A seleção será feita pela direção artística do evento e consiste em duas etapas:

1ª ETAPA
Encerradas as inscrições (dia 31 de março de 2019), a direção artística do festival 
selecionará 30 trabalhos para a 2ª etapa. A lista com esses trabalhos pré-
selecionados será divulgada até o dia 15 de abril, no site: www.espacotapias.com.
br

2ª ETAPA
Os 30 trabalhos pré-selecionados serão convocados para realizar uma mostra 
do processo em andamento, apenas para a direção artística do festival, a ser 
realizada em junho de 2019 (datas e local a confirmar). Lembramos que esta 
apresentação é apenas um demonstrativo; não é necessário figurino nem 
cenário. É necessário que cada grupo entregue, na data da apresentação, uma foto 

O FESTIVAL DE ESQUETES DE TEATRO DO RIO - TÁPIAS 
O FESTIVAL DE ESQUETES DE TEATRO DO RIO - TÁPIAS será realizado na cidade do 
Rio de Janeiro, (Teatro a definir), entre 4 e 8 de agosto de 2019.

DA COMISSÃO ORGANIZADORA

Compete à comissão organizadora fornecer todas as informações técnicas e 
artísticas sobre o evento.

DA APRESENTAÇÃO

A noite de apresentação, composta por 8 Esquetes de Teatro, será realizada no dia 
8 de agosto de 2019, às 20h na Casa França-Brasil.

O Festival oferece os materiais e os operadores de luz e som, assim como os 
técnicos para ajudar na contra-regragem do material cênico. Todo objeto a 
ser usado em cena deverá ser comunicado à organização, para avaliação junto 
à comissão organizadora do Festival, e utilizado no dia do ensaio geral. As 
apresentações acontecerão em um palco de aproximadamente 10m de largura e 
9m de profundidade. A ordem das apresentações será estabelecida pela comissão 
organizadora. 

Cada esquete deverá respeitar o tempo máximo de 10 minutos; haverá penalização, 
caso algum concorrente ultrapasse 13 minutos.

Os 8 grupos selecionados para a noite de apresentação terão um ensaio geral 
no teatro em data próxima ao dia 8 de agosto, a ser definida pela comissão 
organizadora. 

A ordem do ensaio geral no palco será avisada posteriormente pela comissão 
organizadora e o grupo que não se apresentar no horário estipulado será 
desclassificado. Cada grupo terá o direito de ensaiar o dobro do tempo da 
apresentação, ou seja, 20 minutos exatos. 

Cada grupo deverá ter um coordenador, que manterá contato com a comissão 
organizadora do festival para o controle de entrada e saída de cena, e para qualquer 
dúvida que possa vir a surgir. No momento da apresentação, o coordenador deverá 
estar presente junto à cabine de som e luz.



Festival de 
esquetes de 

teatro – TÁPIAS Número da inscrição:
(para preenchimento da produção)

nome do grupo e/ou 
companhia de teatro: 

Ficha de Inscrição

telefone:

e-mail:

site:

segmento:

autor:

diretor:

coordenador:

tempo de duração:

etapa: I II III IV

do trabalho para divulgação do festival. A partir da análise dos 30 trabalhos, serão 
selecionados 8 para se apresentarem na noite do dia 8 de agosto, às 20h, no 
FESTIVAL DE ESQUETES DE TEATRO – TÁPIAS. 
O resultado será divulgado no dia 6 de agosto, no site www.espacotapias.com.br. 
A coordenação de teatro do festival convocará uma reunião, na qual será obrigatória 
a presença de um representante de cada grupo selecionado, podendo ser o 
coordenador, diretor ou um ator.

DA PREMIAÇÃO

Na noite do dia 8 de agosto, um comitê artístico previamente escolhido vai 
selecionar 3 esquetes de teatro, que se reapresentarão no dia 18 de agosto, 
dia de encerramento do Dança em trânsito, na casa França-Brasil. Neste dia 
anunciaremos o vencedor e os prêmios especiais, tais como melhor ator, atriz, 
diretor e esquete.

O 1º prêmio Esquete de Teatro do festival, escolhido pelo comitê artístico, 
receberá como prêmio a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais);

Os outros dois prêmios, para o 2º e o 3º colocados, serão no valor de R$ 1.500,00 
(hum mil e quinhentos reais) cada um.

A organização do Festival não fornecerá alimentação e transporte aos participantes.

Não caberá recurso judicial sobre o disposto neste regulamento.



release:

relação de participantes por ordem alfabética (nome completo e artístico):


