FESTIVALINTERNACIONAL
DEARTESCÊNICAS& MÚSICA DEPERNAMBUCO

REGULAMENTO
PERÍODO DO EVENTO E CASAS DE ESPETÁCULOS PARTICIPANTES



De 09 a 31 de janeiro de 2018;
Teatro de Santa Isabel, Teatro Luiz Mendonça, Teatro Apolo, Teatro Hermilo Borba Filho, Teatro Capiba,
Teatro Marco Camarotti, Teatro Arraial e Teatro Barreto Júnior.

QUEM PARTICIPARÁ

Espetáculos inéditos de teatro e dança do estado de Pernambuco que estrearem até o dia 12 de agosto
de 2017, e que forem selecionados pela curadoria do Festival, respeitando o período de inscrição de 15 de
julho a 15 de agosto de 2017;

Espetáculos que irão realizar estreia entre 09 e 31 de janeiro de 2018, dentro do período do Festival,
respeitando o período de inscrição de 15 de julho a 15 de agosto de 2017;


Espetáculos de artes cênicas de outros estados e países convidados pela coordenação do JGE;


Espetáculos de teatro e dança que já estiveram em outras edições do Festival e shows musicais, desde
que convidados pela coordenação do JGE;

Os espetáculos que participarão da 24ª edição terão que ter, obrigatoriamente, no mínimo, 40
(quarenta) minutos de duração.
QUEM SELECIONARÁ


Três (03) comissões diferenciadas – de dança, teatro adulto e teatro para crianças – compostas cada uma
por personalidades de notório saber.

PRÊMIO APACEPE DE TEATRO E DANÇA
Concorrerão à premiação:


Todos os espetáculos de teatro e dança de Pernambuco selecionados pelas comissões do 24º JGE para
participar da grade de programação e convidados desta área pela coordenação do JGE, desde que sejam
estreias ou ainda não tenham participado da premiação.

OBSERVAÇÕES



Os espetáculos das academias de dança de Pernambuco não poderão concorrer à premiação, assim
como os espetáculos convidados de outros estados e países;
As montagens serão julgadas por sua apresentação dentro da programação do 24º Janeiro de Grandes
Espetáculos – Festival Internacional de Artes Cênicas & Música de Pernambuco.

PAGAMENTO DE CACHÊS



Os espetáculos de Pernambuco selecionados receberão um cachê de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por
apresentação;
Solos e duos receberão cachê de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por apresentação;
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O prazo de pagamento dos cachês está condicionado ao repasse dos recursos dos patrocinadores para o
Festival.

INSCRIÇÕES PARA ESPETÁCULOS QUE CUMPRIRAM TEMPORADA ATÉ 12 DE AGOSTO DE 2017




Formulário de inscrição disponível no site www.janeirodegrandesespetaculos.com;
Inserir 05 (cinco) fotos de cena do espetáculo em alta resolução (JPEG, 300dpi), no formato digital
(gravado em CD ou pendrive), com o crédito do(s) fotógrafo(s);
Anexar ainda o formulário de inscrição digitalizado e documentos extras que achar necessário para
melhor avaliação do espetáculo (projeto, clipping, críticas, etc...)

INSCRIÇÃO PARA ESPETÁCULOS QUE PRETENDEM ESTREAR DURANTE O 24º JGE




Preencher ficha de inscrição completa;
Descrever concepção de montagem;
Anexar currículo do grupo ou produtora.

ENDEREÇO PARA ENVIO DA INSCRIÇÃO
O material poderá ser entregue no endereço abaixo ou postado por SEDEX até o dia 15 de agosto de 2017:
APACEPE
Janeiro de Grandes Espetáculos – Festival Internacional de Artes Cênicas & Música de Pernambuco.
Rua Tupinambás, 737, Térreo, Santo Amaro, Recife – PE. CEP: 50.100-250.
IMPORTANTE









Informar no envelope a categoria do espetáculo (dança, teatro adulto ou teatro para crianças);
Os grupos de artes cênicas da Região Metropolitana do Recife serão responsáveis pelo transporte de
material e elenco;
Os grupos de artes cênicas vindos de outras cidades de Pernambuco poderão negociar o transporte de
material e elenco junto à coordenação do JGE, lançar proposta no formulário;
As montagens deverão se adequar às condições técnicas apresentadas pelos teatros (dados disponíveis
no site www.janeirodegrandesespetaculos.com);
Os grupos que enviarem inscrição sem um dos anexos citados acima, serão automaticamente
desclassificados;
Caso algum grupo seja impedido de realizar apresentações em alguma data específica no período de 09
a 31 de janeiro de 2018, favor especificar na ficha de inscrição;
Depois de selecionados, os grupos/produtores assinarão o Termo de Compromisso e deverão
apresentar a liberação do autor ou das entidades relacionadas ao direito autoral;
Qualquer situação atípica será analisada pela APACEPE.

RESULTADO DOS ESPETÁCULOS SELECIONADOS:
O resultado da seleção dos espetáculos locais será publicado no site www.janeirodegrandesespetaculos.com até
o dia 15 de outubro de 2017.
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