Regulamento Showcase 2017
Com o intuito de incentivar e fomentar a profissionalização de grupos de street dance do
Brasil, além do estudo e aperfeiçoamento de outras linguagens técnicas e corporais, o Rio H2K
lança em 2017 o seu primeiro formato de competição entre grupos.
O festival espera receber coreografias que apresentem uma proposta cênica com diferentes
ocupações espaciais, técnicas e linguagens. É de livre escolha do grupo usar um caminho entre
outras danças, mas a linguagem principal deverá ser Hip Hop e estilos correlatos.
O vencedor receberá um prêmio/fomento no valor de R$15 MIL que deverá ser usado para a
montagem de um espetáculo a ser apresentado no Rio H2K 2018.
I - Categorias
•

Não haverá divisão de categorias de acordo com a faixa etária dos participantes.

II - Modalidade
•

Mostra Competitiva.

III - Seleção
•
•
•
•
•

Deverá ser preenchido o formulário de inscrição, junto com o link do vídeo no
Youtube, até o dia 12/05/2017, no site do festival;
Os trabalhos enviados deverão ter no máximo 05 (cinco) minutos. Não haverá
tolerância de tempo;
A coreografia enviada deverá ser a mesma a ser apresentada no Festival, salvo
pequenas alterações;
O critério de seleção dos grupos é de total responsabilidade da direção do Rio H2K e
da banca julgadora, sendo esta soberana em suas decisões;
A divulgação dos grupos selecionados será feita no dia 17/05/2017 através do site
www.rioh2k.com.br e nas Redes Sociais do Festival.

IV - Inscrições
•

•

•

Para os selecionados, a formalização e pagamento da inscrição para o Rio H2K
Showcase deverão ser feitas até o dia 26/05/2017, com o preenchimento de todas as
informações solicitadas na ficha de inscrição. Não serão aceitas inscrições após essa
data;
A taxa de inscrição por dançarino será no valor de R$ 30,00 (trinta reais) por
coreografia a ser dançada. Caso o participante dance em mais de 1 grupo, ele pagará
por cada coreografia a ser dançada;
Não há limites para o número de integrantes em cada grupo (levando em consideração
que as dimensões do palco são 8m de largura x 6m de profundidade. Essa configuração
ainda pode ser alterada pela direção do Festival até a confirmação das inscrições);

•
•

•

•
•

O dançarino menor de 18 anos deverá levar documento de autorização dos pais.
O responsável deverá depositar, em conta a ser informada, o valor total do grupo até o
dia 26/05/2017. Após efetuado o depósito, o responsável deverá enviar o
comprovante de pagamento e nome do grupo para showcase@rioh2k.com.br,
impreterivelmente até o dia 27/05/2017.
Mesmo havendo enviado os comprovantes por email, ainda pelo mesmo endereço de
email (showcase@rioh2k.com.br), o responsável deverá anexar a trilha sonora da
coreografia (em formato MP3) que será usada na apresentação do grupo no Rio H2K
Showcase impreterivelmente até o dia 01/06/2017, sob a pena da sua inscrição ser
cancelada. Ou seja, muita ATENÇÃO: caso o responsável não envie a trilha sonora
com tempo máximo de cinco minutos (sem tolerâncias), no prazo descrito acima, a
inscrição vai ser automaticamente cancelada sem o reembolso do valor relativo às
inscrições;
Não serão aceitas inscrições após esta data, com o risco do grupo ser desclassificado;
Ao efetivar a inscrição, o grupo está automaticamente cedendo os direitos de imagem
e voz em tempo ilimitado para fins de divulgação do Festival, sem fins lucrativos.

V - Credenciamento

•

•

•

•
•

O credenciamento para o Showcase será feito no stand de credenciamento do Rio H2K
localizado na Cidade das Artes, no dia 16/06/2017 às 8:30h, logo antes da passagem
de palco que começa às 9h;
Os inscritos receberão pulseiras personalizadas do evento, de acordo com cada
segmento. As pulseiras serão entregues mediante a apresentação da carteira de
identidade original ou carteira de motorista original (os documentos necessariamente
precisam conter foto) e será retirada somente pelo coreógrafo ou responsável;
Os inscritos somente no Showcase não terão acesso aos workshops do evento. Para
ter acesso garantido às aulas, será necessária a apresentação da pulseira de
identificação do evento relativa ao passaporte;
Dançarinos com pulseiras violadas não terão acesso ao evento;
Mediante a perda ou violação do lacre da pulseira para o showcase, uma nova pulseira
será fornecida pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais);
ATENÇÃO: Não serão credenciados os dançarinos que não apresentarem a
documentação, ficando estes impossibilitados de participar do evento.

VI - Ensaios
•
•
•
•

As passagens de palco acontecerão na Cidade das Artes no dia 16/06/2017,
impreterivelmente das 9h às 11h;
Os horários de ensaio serão enviados por email após a divulgação dos grupos
selecionados;
A ordem de ensaio e apresentações será elaborada pela comissão organizadora do Rio
H2K;
O tempo máximo de ensaio será de 06 minutos por coreografia;

•

•

O grupo deverá estar no local das apresentações 1 hora antes do horário da sua
apresentação e 40 minutos antes do ensaio, para conferência de documentação. Se o
mesmo não estiver no horário estipulado, perderá sua vez, ficando impossibilitado de
ensaiar e se apresentar em outro horário;
Não serão executados testes de iluminação.

VII - Apresentações
•
•

•
•
•
•
•
•
•

As apresentações acontecerão no dia 16/06/2017 na Praça das Cidade das Artes;
A trilha sonora da coreografia que será usada na apresentação deverá ser enviada
impreterivelmente de acordo com a data comunicada acima, após o envio do
comprovante de depósito por email para: showcase@rioh2k.com.br;
Todos os grupos deverão chegar 1 (uma) hora antes do horário de início do Showcase
com pulseira de identificação e documento de identidade original;
Será permitido apenas o uso de elementos cênicos simples e de fácil transporte, sendo
que a colocação e retirada ficarão sob responsabilidade exclusiva do grupo;
Luz e som serão únicos e padronizados para todos os grupos;
Não será permitido nu no palco, uso de água e fogo, animais ou materiais inflamáveis;
Não é permitida a instalação de material elétrico sem prévia autorização do Festival;
Ao final das apresentações os jurados irão escolher o grupo vencedor do concurso;
A escolha do grupo vencedor é de total responsabilidade da banca julgadora, sendo
esta soberana em suas decisões, seguindo os critérios requisitados pelo Festival.

VIII - Premiação













O grupo será premiado com um investimento de R$15.000,00 (Quinze mil reais e zero
centavos) para montar um espetáculo;
Todo o investimento deverá ser investido diretamente na montagem do espetáculo;
O dinheiro da premiação será gerido pela produção do Rio H2K;
Para o recebimento dos recursos do prêmio o grupo vencedor deverá emitir uma nota
fiscal no valor total dos recursos repassados;
A estreia do espetáculo produzido deverá acontecer obrigatoriamente no Rio H2K
2018;
A primeira temporada do espetáculo não poderá contar com outro patrocinador;
O responsável pelo grupo assinará um contrato junto à direção do Rio H2K;
Cabe ao grupo vencedor a escolha de um operador de som, operador de luz e
bilheteiro (caso seja necessário). Todos os gastos de produção ficam a cargo do grupo;
O acordo realizado entre os integrantes do grupo é de total responsabilidade dos
mesmos;
Na arte gráfica do espetáculo deverá constar os créditos “Rio H2K apresenta“ e
“Realização Rio H2K”;
Ficará a cargo do Rio H2K incluir os seus Patrocinadores como “Apresentadores” do
espetáculo patrocinado;
Após a estreia proporcionada pelo festival, o grupo deverá manter a logomarca do Rio
H2K como “Realização” em tempo indeterminado.

IX - Dúvidas e Contato


Quaisquer dúvidas relativas ao Rio H2K 2017 e a este regulamento deverão ser
esclarecidas através do e-mail vemdancar@rioh2k.com.br

