
 

FESTIVAL DE DANÇA BACKSTAGE      

ON LINE 2020 

 

Objetivo: uma oportunidade para que todos se conectem com a dança de uma 

maneira diferente e interativa neste período de quarentena. Todo o evento será 

realizado em um ambiente 100% on-line, e a avaliação será realizada por uma 

banca de jurados. 

 

MODO DE PARTICIPAÇÃO -  COMPETIÇÃO 

 

1. COMPETIÇÃO 

A intenção é uma grande troca de cultura e arte. Bailarinos de todas as partes 

do Brasil irão competir dentro de suas categorias, gêneros e subgêneros. 

 

2. PARA AS INSCRIÇÕES DA COMPETIÇÃO: 

 

• As inscrições estarão abertas a partir do dia 01 de Setembro de 2020 até 

o dia 06 de Novembro de 2020.  

• Os vídeos deverão ser postados no Youtube. 

• Todas as inscrições são feitas através do site: Festival de Dança 

Backstage 

 

3. TAXA DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO  

O pagamento deverá ser feito mediante depósito bancário. Os dados bancários 

estarão disponíveis no site das inscrições no  Festival de Dança Backstage. 

Favor enviar o comprovante de depósito através do email: 

backstagefestivald@gmail.com. 

OBS: Após o depósito o valor não será devolvido sobre nenhum pretexto; 

 

4. ESPECIFICAÇÕES DE VÍDEO:  

 

• Todos os vídeos deverão ser postados no Youtube. O Link deverá estar 

aberto ao Público ou em modo “Não Listado” pois será através desse link 

https://www.festivalonline.com.br/evento2.php?id=103
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que a coreografia será transmitida no dia do Festival. * Formato HD 300 

MB. Favor inserir este link do vídeo na ficha de inscrição.  

• Os vídeos gravados dentro de casa deverão estar com o nome “In Lock” 

e os mesmos deverão estar nítidos, sem cortes e com o vídeo gravado na 

horizontal.  

• Já os vídeos pré-Gravados deverão estar com o nome “Vídeo Pré 

Gravado” e deverão ser gravações em palco ou em espaço alternativo 

(sala de aula, quadras esportivas e outros). 

• Os vídeos pré gravados não irão concorrer com os da categoria “In Lock” 

(sendo estes os vídeos gravados dentro de casa). 

• Todos os vídeos antes de postados no youtube deverão constar na ficha 

de inscrição o nome + “Vídeo Pré Gravado” ou “Vídeo In Lock”.  

•  Resolução HD 1280 x 720 px ou superior * FormatoMP4  

•  A gravação do vídeo deverá ser em plano aberto e contínuo (O vídeo 

deverá ser enviado sem cortes e sem edições)  

• Figurinos não serão obrigatórios com os vídeos gravados dentro de casa, 

somente com os vídeos pré-gravados.  

OBS: Os Jurados não serão obrigados a realizar comentários das 

coreografias devido ao tempo disponível do Festival Online. 

 

 

5. VÍDEOS COM OS ERROS A SEGUIR SERÃO PASSÍVEIS DE 

DESCLASSIFICAÇÃO:  

 

• Problemas técnicos de imagem ou som  

• Coreografias incompletas  

• Má qualidade do vídeo (Falhas que prejudiquem a visão dos jurados como 

muito longe ou muito próximo da câmera)  

• Iluminação que impossibilite a avaliação dos jurados  

• Tempo excedido ao pré-estabelecido.  

• Com referência ao Grupo de Dança/Escola, tal como legenda.  

• Vídeos que contenham qualquer tipo de legenda 

 

6. MODALIDADES: 

 

• CLÁSSICO DE REPERTÓRIO  

• CLÁSSICO LIVRE  

• ESTILO LIVRE  

• CONTEMPORÂNEO 

• JAZZ  

• DANÇAS POPULARES 

• DANÇAS URBANAS 

• DANÇA DE SALÃO 

• DANÇA DO VENTRE 



• SAPATEADO 

 

 

7. CATEGORIAS POR IDADE: 

 

• Baby – 4 a 6 anos e 11 meses 

• Infantil – 7 a 9 anos e 11 meses 

• Juvenil - 10 a 12 anos e 11 meses 

• Teen – 13 a 15 anos e 11 meses 

• Adulto - 16 a 20 anos e 11 meses  

• Avançado – 21 a 45 anos  

• Master – Acima de 45 anos  

 

OBS: Haverá tolerância de 30% de elementos com idade superior ou 

inferior à da categoria na qual o participante concorrerá. Caso ultrapasse 

esse percentual o grupo se enquadrará na categoria seguinte. Não será 

permitida a troca de categoria após encerrada a inscrição. Variações, pas-

de-deux e conjuntos de repertório são de livre escolha e devem respeitar o 

tempo da obra, época, estilo e figurinos adequados. Não serão permitidas 

apresentações de atos por inteiro. 

 

 

8. TEMPO: 

CATEGORIA BABY 

IDADE SOLO 
MASCULINO 

SOLO 
FEMININO 

DUO TRIO QUA CONJUNTO 

 
04 A 06 

anos 

 
2’’ 

 
2’’ 

 
2’’ 

 
2’’ 

 
3’’ 

 
3’’ 

 
CATEGORIA INFANTIL 

 

IDADE SOLO 
MASCULINO 

SOLO 
FEMININO 

DUO TRIO QUA CONJUNTO 

 
07 a 09 

anos 

 
3’’ 

 
3’’ 

 
3’’ 

 
3’’ 

 
4’’ 

 
4’’ 

 
CATEGORIA JUVENIL 

 

IDADE SOLO 
MASCULINO 

SOLO 
FEMININO 

DUO TRIO QUA CONJUNTO 

 
10 a 12 

anos 

 
3’’ 

 
3’’ 

 
3’’ 

 
3’’ 

 
5’’ 

 
5’’ 

 
 



CATEGORIA TEEN 
 

IDADE SOLO 
MASCULINO 

SOLO 
FEMININO 

DUO TRIO QUA CONJUNTO 

13 a 15 
anos 

 
3’’ 

 
3’’ 

 
3’’ 

 
3’’ 

 
5’’ 

 
5’’ 

 
 

CATEGORIA ADULTO 
 

IDADE SOLO 
MASCULINO 

SOLO 
FEMININO 

DUO TRIO QUA CONJUNTO 

 
16 a 20 

anos 

 
3’’ 

 
3’’ 

 
3’’ 

 
3’’ 

 
5’’ 

 
5’’ 

 
 

CATEGORIA AVANÇADO 
 

IDADE SOLO 
MASCULINO 

SOLO 
FEMININO 

DUO TRIO QUA CONJUNTO 

 
21 a 45 

anos 

 
3’’ 

 
3’’ 

 
3’’ 

 
3’’ 

 
5’’ 

 
5’’ 

 
CATEGORIA MASTER 

 

IDADE SOLO 
MASCULINO 

SOLO 
FEMININO 

DUO TRIO QUA CONJUNTO 

 
+ 45 anos 

 
3’’ 

 
3’’ 

 
3’’ 

 
3’’ 

 
5’’ 

 
5’’ 

 

 

 

 

9. TAXA DE INSCRIÇÃO: 

 

• Solo e Variações de Repertório: R$ 15,00 

• Duo: R$ 10,00 (por participante) 

• Trio: R$ 10,00 (por participante) 

• Quarteto: R$ 10,00 (por participante) 

• Conjunto: R$ 10,00 (por participante) 

OBS: A inscrição somente será considerada após o envio do comprovante de 

depósito para o e-mail: backstagefestivald@gmail.com junto a lista da (s) 

coreografia (s). No caso de desistência ou cancelamento de participação no 

festival por qualquer motivo, a taxa de inscrição não será devolvida. 

 



10. JURADOS:  

 

Os gêneros apresentados serão analisados por um corpo de jurados, 

profissionais do meio artístico da dança. Esses serão divulgados no Instagram: 

@backstage_fd 

As premiações se darão da seguinte forma: 

• 1º Lugar: Maior soma de pontos entre os jurados – Igual ou superior a 9,0 

• 2º Lugar: Segunda maior soma de pontos entre os jurados – igual ou 

superior a 8,0 

• 3º Lugar: Terceira maior soma de pontos entre os jurados – igual ou 

superior a 7,0 

 

OBS: Todos os participantes receberão um Certificado Digital de 

participação. 

 

 

PREMIAÇÕES ESPECIAIS:  

 

• Bolsas 100% e 50% Seminário Arte Minas 2021  

• Vaga para o Festival Livorno In Danza na Itália  

• Vaga para o Dança Conquista 2021 

• Vaga para o Festival Dança Sul Bahia 2021 

• Prêmio Melhor Coreógrafo – Isenção para os cursos do Intercâmbio 

Baiano de Dança 2021 

 

Ao receberem seus prêmios e contemplações, os vencedores se 

comprometem a compartilhar em suas redes sociais com fotos e vídeos 

marcando o @backstage_fd 

 

11. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:  

Para avaliação das coreografias, serão analisados os seguintes critérios:  

➢ Balé Clássico de Repertório:  

• Qualidade artística e técnica dos intérpretes;  

• Adequação das peças escolhidas para a faixa etária dos (as) 

bailarinos (as); 

• Fidelidade à versão proposta.  

 

➢ Demais Gêneros:  

• Qualidade artística e técnica dos intérpretes; 

• Estrutura coreográfica e criatividade;  

• Consistência no desenvolvimento do tema proposto; 

 

 



12. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:   

 

O resultado será divulgado ao final de cada sessão, no Instagram do 

@backstage_fd e no site do Festival de Dança Backstage. 

 

13. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

 

• Email: backstagefestivald@gmail.com  

• Siga nossa página @backstage_fd no Instagram.  

• Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.  

• O evento é de produção e direção do Studio de Dança Eliana Fonseca 

(Studio E), e por este motivo, o mesmo, só participará da Mostra Dança*. 

• USO DE IMAGEM: No ato da inscrição e da participação no Festival De 

Dança Backstage, 100% Online os participantes automaticamente 

deverão disponibilizar aos realizadores a captação e uso de imagens e 

concederem 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. O Festival não tem responsabilidade com relação 

a violação de direitos autorais. Os casos omissos deste regulamento 

serão resolvidos pela organização do Festival. Ao fazer a sua inscrição, o 

responsável pela Academia/Studio/Escola/Grupo de Dança está de 

acordo com todos os itens deste regulamento e responde por todos os 

bailarinos inscritos. 

 

• * MOSTRA DE DANÇA EXCLUSIVA STUDIO E (NÃO COMPETITIVA) 

Tem como principal objetivo oferecer um espaço alternativo para a apresentação 

das coreografias do Studio de Dança Eliana Fonseca que não competirão. 

 

 

https://www.festivalonline.com.br/evento2.php?id=103

