MOVIRIO FESTIVAL
FESTIVAL DE DANÇA, MOVIMENTO E ARTES DO RIO DE JANEIRO

FESTIVAL MÓ-VERÃO
EDIÇÃO DE VERÃO 2021

I – APRESENTAÇÃO DO FESTIVAL
A Fontinelle Criações Artísticas retoma a temporada do MOVIRIO, O Festival de
Dança, Movimento e Artes do Rio de Janeiro. Este ano, na sua primeira edição especial,
entre os dias, 27 de agosto à 26 de setembro, um evento com a essência carioca, que
conta com uma grande variedade de atividades artísticas, espalhadas pelas mais
diversificadas localidades da cidade do Rio de Janeiro e Niterói/RJ.
O MOVIRIO Festival, que já se tornou tradição na agenda cultural carioca,
apresenta anualmente uma série de eventos envolvendo as mais diversas práticas
artísticas — dança, teatro, música, circo, fotografia, cinema. E, nesta edição especial,
contará com a realização de Espetáculos de Cias. Profissionais, Mostra Competitiva,
Workshops, Intervenções Artísticas, Residência Artística, Exposição de Artes, Ação Ambiental e
outras tantas atividades.
www.moviriofestival.com

II - PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL
1. PARQUE LAGE
Rua Jardim Botânico, 414 - Jardim Botânico, Rio de Janeiro – RJ (Entrada Gratuita
para plateia)
▪

de 23 a 26 de setembro de 2021 (sexta a domingo) – Mostra Competitiva
INSCRIÇÕES PELO SITE www.moviriofestival.com
VER REGULAMENTO ABAIXO

2. TEATRO IMPERATOR
Rua do Dias da Cruz, 170 – Méier, Rio de Janeiro - RJ
▪

de 16 a 19 de Setembro de 2021 (quinta a domingo) – Workshops Diversos e Mostra
Competitiva
INSCRIÇÕES PELO SITE www.moviriofestival.com

3. CASA FRANÇA-BRASIL
Rua Visconde de Itaboraí, 78 - Centro, Rio de Janeiro - RJ
▪

em 21 de setembro de 2021 (terça--feira) – Mostra Especial de Vídeo-Dança (Gratuito)

4. TEATRO JOÃO CAETANO
Praça Tiradentes, s/n - Centro, Rio de Janeiro - RJ
▪

em 27 e 28 de agosto 2021 (sexta-feira e sábado)
MOSTRA N.O.C. (Mostra de Novos Olhares Coreográficos)
Verificar horários pelo site www.moviriofestival.com e pelas Redes Sociais
Ingressos pelo Sympla e bilheteria do teatro
INSTAGRAM: @moviriofestival – FACEBOOK: /moviriofestival

5. PRAIAS DO RIO - MUTIRÕES DE LIMPEZA: COCOTÁ, IPANEMA, PRAIA DA BICA
▪ em 12 de setembro de 2021
Verificar locais e horários pelo site www.moviriofestival.com e pelas Redes Sociais
INSTAGRAM: @moviriofestival – FACEBOOK: /moviriofestival

6. ESPAÇOS ABERTOS DO RIO - INTERVENÇÕES URBANAS
▪ de 26 de agosto a 26 de setembro de 2021
Verificar locais e horários pelo site www.moviriofestival.com e pelas Redes Sociais
INSTAGRAM: @moviriofestival – FACEBOOK: /moviriofestival

www.moviriofestival.com

REGULAMENTO DA MOSTRA COMPETITIVA
III – INSCRIÇÕES ONLINE PARA MOSTRA COMPETITIVA NO TEATRO
IMPERATOR E PARQUE LAGE

Mostra competitiva no Teatro Imperator, acontecerá nos dias 18 e 19 de setembro de
2021 (Categorias Infantil, Infanto e Juvenil);

Mostra competitiva no Parque Lage, acontecerá nos dias 25 e 26 de setembro de 2021
(adulto e profissional)

Todos os participantes de atividades do Festival Mó-Verão – MoviRio Festival
2021 deverão realizar seus cadastros individuais de participantes antes das inscrições em
atividades e eventos.

III.A) 1ª Etapa – Cadastro de Participantes (Pré-Cadastro)
Passo 1: Acessar o formulário de Cadastro de Participantes pelo link
https://forms.gle/ub4XseM9Fqn96bxW7 ou pelo link na Bio do Instagram (em PréCadastro) ou no site www.moviriofestival.com.
Passo 2: Preencher o formulário com as seguintes informações:
▪ Endereço de e-mail
▪ Nome Completo
▪ CPF
▪ Data de Nascimento
▪ Função / Atribuição do Participante
▪ Contato Telefônico
▪ Nome da Escola / Companhia / Grupo / Artista Independente
Passo 3: Um email automático será enviado para o endereço de e-mail cadastrado
logo após a finalização do cadastro.
Passo 4: A equipe MoviRio Festival irá verificar e validar as informações
cadastradas (Nome, CPF e Data de Nascimento).
SE AS INFORMAÇÕES NÃO PUDEREM SER VALIDADAS um email de aviso será
enviado para o endereço de e-mail cadastrado solicitando que se realize novamente o
cadastro do participante em questão, acessando mais uma vez o formulário de cadastro.

Passo 5: Um email de confirmação será enviado para o endereço de e-mail
cadastrado informando a efetivação do cadastro e o CÓDIGO MOVIRIO do participante
cadastrado

www.moviriofestival.com

III.B) 2ª Etapa – Inscrição das Apresentações/Coreografias da Mostra Competitiva
___________________________________________________________
O PREECHIMENTO DOS FORMULÁRIOS DE INSCRIÇÃO DEVE SER REALIZADO ATÉ 11/09/2021

___________________________________________________________
Todas as inscrições para apresentações/coreografias da Mostra Competitiva do Festival
Mó-Verão – MoviRio Festival 2021 deverão ser realizadas por meio do preenchimento do
formulário de inscrições online.
Todos os participantes da Mostra Competitiva do Festival Mó-Verão – MoviRio Festival
2021 deverão estar, previamente, cadastrados no Cadastro de Participantes (PréCadastro) antes das inscrições para as apresentações/coreografias (ver acima Item III.A - 1ª
Etapa).
A pessoa responsável pela inscrição das apresentações/coreografias da Mostra
Competitiva do Festival Mó-Verão – MoviRio Festival 2021 também deverá estar,
previamente, cadastrada no Cadastro de Participantes (Pré-Cadastro) antes das
inscrições para as apresentações/coreografias (ver acima Item III.A - 1ª Etapa).

___________________________________________________________
A LISTAGEM DOS PARTICIPANTES CADASTRADOS PODE SER CONSULTADA PELO LINK
https://www.moviriofestival.com/sim
___________________________________________________________

Passo 1: Acessar o formulário de Inscrição das apresentações/coreografias da
Mostra Competitiva Mó-Verão 2021 pelo link https://forms.gle/kWB5yfoUrBZaDPrR6 ou
pelo link na Bio do Instagram (em Inscrição da Mostra Competitiva) ou no site
www.moviriofestival.com.
Passo 2: Preencher o formulário com as seguintes informações:
▪ Endereço de e-mail do Responsável pela Inscrição
▪ CÓDIGO MOVIRIO do Responsável pela Inscrição
▪ Nome da Apresentação
▪ Categoria da Apresentação (ver abaixo Item III.D Categorias, Modalidades e Gêneros)
▪ Modalidade da Apresentação (ver abaixo Item III.D Categorias, Modalidades e Gêneros)
▪ Gênero da Apresentação (ver abaixo Item III.D Categorias, Modalidades e Gêneros)
▪ todos os CÓDIGOS MOVIRIO dos Bailarino/Participantes conforme Cadastro
de Participantes
Passo 3: Um email automático será enviado para o endereço de e-mail da pessoa
responsável pelas inscrições logo após a finalização da inscrição da apresentação.
Passo 4: A equipe MoviRio Festival irá verificar e validar as informações
preenchidas, identificar os participantes e apurar os valores relacionados.
www.moviriofestival.com

SE AS INFORMAÇÕES NÃO PUDEREM SER VALIDADAS um email de aviso será
enviado para o endereço de e-mail da pessoa responsável pelas inscrições solicitando
informações complementares e/ou que se realize novamente a inscrição da
apresentação de dança em questão, acessando mais uma vez o formulário de inscrição.

Passo 5: Um email de confirmação/atualização será enviado para o endereço de
e-mail da pessoa responsável pelas inscrições informando a efetivação da inscrição,
apresentando a lista de apresentações/coreografias já preenchidas para cada pessoa
responsável e o saldo de valores relacionados às inscrições já preenchidas.
Passo 6: A pessoa responsável pelas inscrições deverá responder ao email de
confirmação/atualização informando se prosseguirá com mais inscrições ou solicitando a
forma de pagamento para quitação dos saldos em aberto.
Passo 7: Um email de forma de pagamento será enviado para o endereço de email da pessoa responsável pelas inscrições contendo informações/métodos para
pagamento dos valores apurados.
Passo 8: Realizar o pagamento conforme orientações enviadas por email.
Passo 9: A equipe MoviRio Festival irá verificar a efetivação dos pagamentos.
Passo 10: Um email de quitação e conclusão será enviado para o endereço de email da pessoa responsável pelas inscrições informando a efetivação do pagamento, a
conclusão das inscrições das apresentações/coreografias listadas e outras informações
relacionadas às apresentações/coreografias.
Inscrição Concluída
___________________________________________________________
A LISTAGEM DOS PARTICIPANTES CADASTRADOS PODE SER CONSULTADA PELO LINK
https://www.moviriofestival.com/sim
___________________________________________________________
Observações Importantes sobre Inscrições e Participação
CADA CATEGORIA TERÁ O MÁXIMO DE DEZ APRESENTAÇÕES/COREOGRAFIAS INSCRITAS, QUE
SERÃO ALOCADAS DE ACORDO COM A ORDEM DE INSCRIÇÃO.
CASO ALGUMA CATEGORIA NÃO ATINJA O NÚMERO MÁXIMO DE INSCRIÇÕES, AS VAGAS SERÃO
REMANEJADAS PARA AS CATEGORIAS DE MAIOR PROCURA.

III.C) Documentação Necessária para Participantes da Mostra Competitiva
•
•
•

RG ou Certidão de Nascimento (cópia)
DRT (para profissionais) (cópia)
Autorização dos Responsáveis legais (para menores de idade) (cópia e original)
Baixar modelo de “Autorização do Responsável” pelo site www.moviriofestival.com

Após a conclusão das inscrições será enviado email contendo instruções sobre a entrega
da cópia da documentação será enviado para o endereço de e-mail da pessoa
responsável pelas inscrições.

www.moviriofestival.com

III.D) Categorias, Modalidades e Gêneros
Categorias:
▪
▪
▪
▪

INFANTIL (08 a 12 anos)
JUVENIL (13 a 16 anos)
ADULTO (a partir de 17 anos)
PROFISSIONAL (c/ Comprovação de Registro Profissional DRT)

Modalidade:
•
•
•
•
•
•
•
•

BALÉ NEOCLÁSSICO
BALÉ CLÁSSICO DE REPERTÓRIO
DANÇA CONTEMPORÂNEA
JAZZ
SAPATEADO
DANÇAS FOLCLÓRICAS
DANÇAS URBANAS
LIVRE

Gênero:
•
•
•
•
•

SOLO FEMININO
SOLO MASCULINO
DUO / PAS DE DEUX (NÃO É ACEITO GRAND PAS DE DEUX)
TRIO
GRUPO (A PARTIR DE 4 BAILARINOS)

Observações Importantes sobre Categorias, Modalidades e Gêneros
A CURADORIA DO FESTIVAL PERMITE A PARTICIPAÇÃO DE BAILARINOS COM IDADE
ESTABELECIDA EM OUTRA CATEGORIA, DESDE QUE O PERCENTUAL TOTAL DE INTEGRANTES DO
GRUPO SIGA AS SEGUINTES REGRAS:
a) PARTICIPAÇÃO DE BAILARINOS COM IDADE SUPERIOR A CATEGORIA: ATÉ 20% DE
BAILARINOS DA CATEGORIA ACIMA;
b) PARTICIPAÇÃO DE BAILARINOS COM IDADE INFERIOR A CATEGORIA: PERCENTUAL
ILIMITADO DE BAILARINOS DA CATEGORIA ABAIXO;
O TEMPO MÁXIMO DE DURAÇÃO DE CADA COREOGRAFIA SERÁ DE ACORDO COM O SUBGÊNERO,
EXCETO COREOGRAFIAS DE REPERTÓRIO.

a) Solos, Duos e Trios: 3 min
b) Grupos: 5 min

www.moviriofestival.com

III.E) Trilha Sonora das Apresentações/Coreografias/Coreografias
As músicas deverão ser enviadas para o e-mail: movirio@moviriofestival.com,
contendo o nome da apresentação/coreografia, o nome do grupo, escola ou cia., e o
nome da pessoa que atuará na cabine de som durante as respectivas
apresentações/coreografias. O responsável deverá ter em mãos pen drive contendo as
músicas.
ATENÇÃO: O NOME DO ARQUIVO DA MÚSICA DEVE SER O MESMO NOME DA COREOGRAFIA

III.F) Taxas de Inscrição das Apresentações/Coreografias da Mostra Competitiva
GÊNERO

VALORES

Solo / Variações
Duo / Pas de Deux
Trio
Grupo (a partir de 4 participantes)
Coreógrafo
Diretor e Professor (Responsável)

R$ 100,00
R$ 75,00 por pessoa
R$ 60,00 por pessoa
R$ 50,00 por pessoa
Isento
Isento

Observações Importantes sobre Taxas de Inscrição
▪

COREÓGRAFOS QUE ATUAM COMO BAILARINOS EM GRUPOS NÃO ESTÃO ISENTOS DE TAXA DE
INSCRIÇÃO POR APRESENTAÇÃO/COREOGRAFIA;

▪

ASSISTENTES (EXTRAS) PAGAM TAXA ÚNICA, INDEPENDENTE DO NÚMERO DE COREOGRAFIAS QUE
ESTARÃO A SERVIÇO: R$ 30,00 POR ASSITENTE; LIMITE DE 1 ASSITENTE POR CIA./ESCOLA DURANTE O
FESTIVAL

IV – AVALIAÇÃO E PREMIAÇÕES
Critérios de avaliação:
1º lugar - maior média acima de 9.
2º lugar - média imediatamente inferior ao 1º lugar e acima de 8.
3º lugar - média imediatamente inferior ao 2º lugar e acima de 7.
Observações:
▪
▪

EM CASO DE EMPATE NAS NOTAS, O PRESIDENTE DA MESA DOS JURADOS (ESCOLHIDO PREVIAMENTE
PELA CURADORIA DO FESTIVAL) SERÁ RESPONSÁVEL PELO DESEMPATE;
TODOS OS PARTICIPANTES RECEBERÃO CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO.

www.moviriofestival.com

V – PREMIAÇÕES ESPECIAIS
•

Melhor Escola:
Só concorrerá ao prêmio, as escolas que no mínimo estiverem inscritas em 3 três
modalidades diferentes;

•

Melhor Bailarino / Melhor Bailarina:
Para concorrer a este prêmio o bailarino deverá estar inscrito em 1 Solo + 1 Solo
ou duo/pas de deux ou grupo de diferente modalidade;
•

Mostra MoviRio 2022:
O Festival MOVIRIO irá eleger 10 trabalhos que mais se destacaram, na opinião
dos jurados e curadores e realizará a MOSTRA MOVIRIO 2022 em um teatro ainda a se
confirmar, com os trabalhos escolhidos.
• Bailarino/ Bailarino Revelação;
•

Bolsas de estudos;

VI - CONDUTAS E NORMAS PARA OS PARTICIPANTES DO MOVIRIO
VI.A) CREDENCIAMENTO
Os responsáveis dos grupos participantes (mostra competitiva, workshops, encontros de
dança, rodadas de negócios, baile de dança de salão) deverão fazer o credenciamento no local
que acontecerá a atividade (horário a confirmar com cada responsável das escolas).
Todas as CREDENCIAIS entregues pela organização do festival deverão ser conferidas pelo
responsável de cada grupo no ato da ENTREGA.
Em caso de perda da pulseira uma nova deverá ser adquirida mediante pagamento de
uma multa no valor de R$ 10,00.

VI.B) USO DE IMAGEM
No ato da inscrição e da participação no MOVIRIO, os participantes, automaticamente,
disponibilizam aos realizadores a captação e uso de imagens, e concede todos os direitos para
que os realizadores publiquem, comercializem ou façam a exposição dessas imagens em qualquer
veículo de comunicação, tendo como finalidade única e exclusivamente a promoção do Festival.

VI.C) HORÁRIO DE CHEGADA NO DIA DE COMPETIÇÃO
Os participantes com seus responsáveis deverão chegar ao local, impreterivelmente, 1h
antes do início das suas respectivas apresentações.

VI.B) CONCENTRAÇÕES DE CAMARINS
Todos os Participantes devem se adequar as regras de boas condutas, obedecendo assim
todas as normas e horários previamente anunciados pela Produção do Festival;
Os participantes que não estiverem presentes nos horários de apresentação
estabelecidos serão automaticamente desclassificados.
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VII - DISPOSIÇÕES GERAIS
Crítica a e/ou sugestões poderão ser encaminhadas à Comissão Organizadora pelo email
movirio@moviriofestival.com
Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela coordenação do evento.
Será obrigatório informar no momento de preenchimento da inscrição quais os elementos cênic
os que serão utilizados na apresentação,
não sendo permitidas Apresentações/Coreografias com utilização de:
(1) animais vivos;
(2) água;
(3) fogo;
(4) objetos que possam danificar e sujar o palco ou que venham a atingir a plateia;
Se algum participante utilizar algum objeto ou efeito que não estiver informado à organização d
o Festival, será desclassificado automaticamente.
Os coreógrafos deverão garantir que seus trabalhos tenham classificação etária livre, sob pena,
pois não serão aceitos trabalhos que propunham ou façam apologia a qualquer tipo de ato delit
uoso ou explore negativamente o preconceito, a pornografia e a intolerância, bem como aquele
s que impliquem ou ameaçam ou danifiquem o patrimônio público, privado ou pessoas físicas e
jurídicas.
Aquele bailarino ou participante que causar qualquer desordem no MOVIRIO será
desclassificado automaticamente.
Em caso de desistência do grupo, seja parcial seja integralmente pelos seus integrantes, cancela
mento, falta de dados ou documentos, os valores das inscrições não serão devolvidos.
Em caso de fraude, seja ela documental ou por falsificação de idade, o participante será desclas
sificado.

___________________________________________________________
AS REALIZAÇÕES DE TODOS DOS EVENTOS E ATIVIDADES DO FESTIVAL MÓ-VERÃO –
MOVIRIO FESTIVAL 2021 ESTÃO SUJEITAS AOS ADIAMENTOS E PRORROGAÇÕES
IMPOSTOS PELAS RESTRIÇÕES DE CIRCULAÇÃO DETERMINADAS PELOS ÓRGÃOS
GOVERNAMENTAIS COMPETENTES CONFORME OS CALENDÁRIOS DE SEGURANÇA
SANITÁRIA EM VIRTUDE DA COVID -19.
___________________________________________________________
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VIII – REGRAS DE SEGURANÇA SANITÁRIA PARA ESPAÇOS CULTURAIS 2021
Siga as recomendações de afastamento social estabelecidas pelo Governo do Estado do
Rio de Janeiro. Fique em casa se estiver gripado ou resfriado. Será um prazer receber
você numa próxima ocasião.
As pessoas que transitam por camarins, corredores e backstage devem respeitar o
distanciamento social de 1,5 m.
Use máscara todo o tempo, inclusive durante as apresentações.
Sempre siga as instruções de nossos funcionários.
Use a toalete antes do início do espetáculo. Lave bem as mãos e use álcool em gel.
Seja gentil e paciente.
Queremos que você tenha um momento especial em nosso festival.
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