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Festival Internacional do CBDD Fortaleza – Seletivas Nacionais e Internacionais; 

O Festival do Conselho Brasileiro da Dança – CBDD acontece em todas as regiões do Brasil, 

proporcionando um importante intercâmbio, encontro de bailarinos nos quatro cantos do País, 

com o caráter educativo oferecendo formação, (workshop, masterclass’s, coaching de variações, 

aulas práticas e teóricas, audições para escolas importantes, palestras e competições de alto 

nível) envolvendo mestres de renomes no Brasil e no exterior, além de oferecer bolsas e vagas 

nas mais importantes escolas e seletivas nacionais e internacionais de Dança. 

 
Os Bailarinos participantes dessa Edição IV do Festival Internacional do CBDD Fortaleza – 

Seletivas Nacionais e Internacionais vão viver grandes emoções, experiências e crescimento 

que irão impactar em sua carreira de estudante de Dança. Vamos viver essa emoção? 

Esse ano de 2019 o Festival do CBDD vem com uma nova roupagem, repleto de novidades que 

vão proporcionar aos participantes passaportes paraoportunidades jamais oferecidas em um só 

festival. 

 
 

SELETIVAS: 

Festival de Jonville: Palco aberto, meia ponta e palco fechado para solos, duos e conjuntos 

 
Youth Grand Prix American – YAGP: Duos, trios e conjuntos sem a necessidade de envio de 

vídeos. Vagas direto para Nova Yorque. As variações de repertório concorrerão a vagas para a 

seletiva brasileira, com isenção de taxa de inscrição para bailarinos selecionados no CBDD. 

 
Pré-Seleção Fortaleza para Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. 

Obs: Informações no decorrer do regulamento sobre as seletivas. 

 
 

LOCAL E DATA DO FESTIVAL 

O Festival será realizado de 30 de abril a 05 de maio de 2019 no Cineteatro São Luiz e no 

Teatro RioMar Fortaleza. 

Dias 30 de abril e 01 de maio: Cineteatro São Luiz – Seletiva de Joinville 

De 02 a 04 de maio: Teatro Rio Mar Fortaleza; Seletiva CBDD 

Dia 05 de Maio: Cineteatro São Luiz; Seletiva CBDD 

 

 
INSCRIÇÕES 

As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site www.festivalcbddfortaleza.weebly.com 

O período da inscrição será de 25 de janeiro a18 de abril de 2019. As inscrições poderão 

encerrar previamente mediante o preenchimento de todas as vagas. 

http://www.festivalcbddfortaleza.weebly.com/
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DIVULGAÇÃO 

Entre os dias 08 e 12 de Abril serão divulgados a programação do evento. 

Entre os dias 22 e 26 de Abril serão divulgados os dias das apresentações de cada grupo, como 

também os horários de ensaios e início das apresentações diárias. 

 
 

CATEGORIAS 

O evento é destinado á todos os públicos e abrange as seguintes categorias: 

Baby: 4 a 7 anos e 11 meses 

Pré: 8 a 10 anos e 11 meses 

Juvenil: 11 a 13 anos e 11 meses 

Adulto: 14 a 16 anos e 11 meses 

Avançado: 17 a 39 anos e 11 meses 

Master de 40 anos em diante 

Obs: pas de deux e grand pas de deux - a partir do juvenil 

 

 
MODALIDADES E FORMATO 

O evento possui os seguintes formatos: 

Clássico livre, clássico de repertório, livre, contemporâneo, jazz, hip hop, sapateado, danças 

populares, dança do ventre, pas de deux, grand pas de deux e variação de repertório. 

As variações de repertório Baby e Pré femininas poderão ser apresentadas na meia ponta. As 

demais somente na ponta. 

 

TEMPO PARA COREOGRAFIAS 

É de extrema importância respeitar o tempo máximo permitido por apresentação, podendo o 

grupo ser desqualificado. 

Baby e Infantil: Solos e Duos 02 (dois) minutos | Trios 03 (três) minutos | Conjunto 04 (quatro) 

minutos. 

Juvenil, adulto, avançado e master: Solos e Duos 03 (três) minutos | Trios 04 (quatro) minutos | 

Conjunto 06 (seis) minutos– A partir de 4 pessoas 

Repertório Solos, PDD, GPDD e Grupos Tempo da Obra 

 
Observação: Para conjuntos haverá uma tolerância de 20% de elementos, com idade superior ou 

inferior a categoria na qual o grupo está concorrendo. No caso de ultrapassar esta tolerância, a 

coreografia deverá se enquadrar na categoria mais avançada. 
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TAXAS DE INSCRIÇÃO 

Variações de Repertório – 170,00por coreografia 

Solos – 180,00 

Duos 220,00por coreografia 

Trios 260,00por coreografia 

Pas de deux 230,00 por coreografia 

Grand pas de deux260,00por coreografia 

 

Conjuntos: 

1 Coreografia por participante – R$ 75,00 

2 Coreografia por Participante – R$ 100,00 

3 Coreografia por Participante – R$ 125,00 

Aumento de 25,00 por coreografia consecutivamente. 

 
OBS. Caso o diretor, ou coreografo esteja dançando, deverá ser pago a taxa como bailarino (a); 

Cada grupo receberá de 2 a 4 credenciais gratuitas, que irá depender da quantidade de turmas 

inscritas no evento. 

O grupo poderá também adquirir até 2 credenciais extras para assistentes. Cada credencial custa 

no valor de 80,00 e dará acesso aos bastidores e ao palco principal. 

 
FORMA DE PAGAMENTO - PACOTES 

Etapa 1 – Pagamentos efetuados no período de 25 de janeiro a 15 de março, desconto de 15% 

Etapa 2 – Pagamentos efetuados no período de 16 de março a 16 de abril, desconto de 8% 

Obs: Valores referente a seletiva do CBDD, não incluso Joinville 

 
PROJETOS SOCIAIS 

Etapa 1 – Pagamentos efetuados no período de 25 de janeiro a 15 de março, desconto de 20% 

Etapa 2 – Pagamentos efetuados no período de 16 de março a 16 de abril, desconto de 15% 

Obs: Valores referente a seletiva do CBDD, não incluso Joinville 

 
Taxas de inscrições não serão devolvidas caso o Grupo ou bailarino desista, não se 

apresente ou seja desclassificado. 

 
DADOS BANCÁRIOS 

O pagamento da Taxa deverá ser depositado até o dia 20 de abril de 2019 na seguinte 

conta: 

A.C.C.N Lima Produções LTDA 

CNPJ: 07.286.723/0001-48 

BANCO BRADESCO – 237 AGÊNCIA: 0758-7. CONTA: 2093-1 
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Após depósito, o responsável deverá enviar o comprovante de pagamento para o e-mail: 

festivalcbddfortaleza@gmail.com identificando a escola e coreografias. 

 

 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

1º Lugar Notas de 9,0 a 10 

2º Lugar Notas de 8,0 a 8,9 (ou imediatamente inferior ao 1º Lugar) 

3º Lugar Notas de 7,0 a 7,9 (ou imediatamente inferior ao2º Lugar) 

 
Os resultados serão apurados de acordo com as avaliações efetuadas pela  comissão julgadora 

em desempenho técnico, criatividade, musicalidade, figurino, conjunto da obra, cronometragem 

e fidelidade ao estilo para obras de repertório. Imediatamente após o final da última coreografia 

todas as notas serão contabilizadas em um sistema que efetuará o ranking dos participantes 

automaticamente, respeitando os critérios estabelecidos neste regulamento. 

A Comissão Julgadora Será composta por membros de expressão no meio artístico da dança, 

que serão responsáveis pela avaliação de cada trabalho atribuindo notas e comentários quando 

necessário. A ela também será dada autonomia para oferecer os prêmios especiais. A Comissão  

é instância superior no Festival e não caberão recursos sobre suas decisões. 

 
CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO 

Serão considerados desclassificados, os grupos ou escolas que apresentarem coreografias fora  

da categoria inscrita, plágios confirmados, coreografias de repertório inscritas em clássico livre 

ou vice-versa, idade fora da categoria e o que mais acontecer para o distúrbio das regras do 

evento. 

 
PREMIAÇÃO CONVENCIONAL 

Serão concebidos aos vencedores dos solos, duos e trios medalhas e aos conjuntos troféus. 

 
PREMIAÇÃO ESPECIAL 

 

12.000,00 EM PRÊMIOS 
 

Seletivas, prêmios especiais, prêmios em dinheiro, bolsas de estudos, isenções em taxas para 

festivais. 

 
Obs: A Premiação em dinheiro pode ser entregue no ato da premiação ou até em 30 dias após o 

final do evento em cheque ou deposito em Conta. 

 
VENDA DE INGRESSOS - PACOTES 

Ingressos para o Cineteatro São Luiz serão vendidos antecipadamente na Escola de Ballet 

Janne Ruth a partir do dia 08 de Abril de 2019 e durante os dias do Festival na Bilheteria do 

Teatro. 

mailto:festivalcbddfortaleza@gmail.com
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Ingressos para o RioMar Fortaleza - Os ingressos antecipados na bilheteria do teatro RioMar 

Fortaleza ou pelo site: www.teatroriomarfortaleza.com.br/Bilheteria.php 

 

VALORES DOS INGRESSOS 

1º lote: Até 20 de abril 

Cineteatro São Luiz – Meia R$ 25,00 e Inteira R$ 50,00 

Teatro Rio Mar Fortaleza –Meia – R$ 30,00 e Inteira – R$ 60,00 

 

2º lote: A partir de 21 de abril 

Cineteatro São Luiz – Meia R$ 30,00 e Inteira R$ 60,00 

Teatro Rio Mar Fortaleza – Meia – R$ 40,00 e Inteira – R$ 80,00 

 

PACOTES 

Teatro Rio Mar Fortaleza: 

Obs: Projetos sociais na compra de 20 ingressos ganha 10 cortesias. (1º e 2º lotes) 

 

 
CURSOS E MASTER CLASS’S 

O Festival oferecerá Cursos e Master Class’s com Mestres e Professores Convidados para os 

participantes e não participantes do evento. 

Os Valores para bailarinos participantes do evento terão variações entre R$ 50,00 a 80,00. 

Os Valores para bailarinos NÃO participantes do evento terão variações entre R$ 80,00 a 

120,00. 

Duração cada aula 1h30m e vagas entre 30 e 40 participantes 

 
Os Mestres e cursos e locais serão divulgados no site, facebook e instagram em fevereiro e 

Março; 

As inscrições serão realizadas somente na secretaria do evento, a partir das 9h da manhã do dia 

30 de Abril. 

O bailarino só poderá entrar na sala de aula com a credencial do festival. 

Todos os participantes receberão Certificados com chancela internacional; 

(Aceitamos Cartão de Crédito); 

http://www.teatroriomarfortaleza.com.br/Bilheteria.php
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A cada 10 coreografias inscritas na seletiva do CBDD de 02 a 05 de maio, ganhará dois cursos 

como cortesia e assim sucessivamente. 

 
Obs: Projetos Sociais - A cada 10 coreografias inscritas na seletiva do CBDD de 02 a 05 de 

maio, ganhará quatro cursos como cortesia e assim sucessivamente. 

 
ALOJAMENTO 

20,00 reais por dia por pessoa, lembrando que todos devem trazer colchonetes e roupas de Cama 

e banho, no alojamento tem cozinha e vocês podem utilizar. 

 
Para grupos e escolas do interior do estado e projetos sociais será R$ 10,00 reais por dia e por 

pessoa, lembrando que todos devem trazer colchonetes e roupas de Cama e banho, no 

alojamento tem cozinha e vocês podem utilizar. 

 

Não será liberado nenhum desconto para a Seletiva de Joinville, o pagamento dessa 

Inscrição já quita sua participação no Festival de Joinville, Palco Fechado, aberto e meia ponta; 

 
 

Descontos seletivas CBDD e Joinville - Todas as Coreografias Inscritas no Festival de 

Joinville, que também estiverem Inscritas no Festival do CBDD Fortaleza, terão 15% de 

descontos na primeira Etapa, de 25 de Janeiro a 15 de Março; 

Descontos seletivas CBDD e Joinville - Todas as Coreografias Inscritas no Festival de 

Joinville, que também estiver Inscrita no Festival do CBDD Fortaleza, terão 10% de descontos 

na segunda Etapa, de 16 de Março a 16 de Abril; 

NOVIDADES DO FESTIVAL INTERNACIONAL DO CBDD FORTALEZA 

SELETIVA PARA JOINVILLE – 30/04 E 01/05 

Uma das novidades é a Parceria do CBDD Internacional Fortaleza com o Festival Dança Brasil, 

que vai realizar seletiva para Festival de Joinville, serão seletivas separadas; 

Em Parceria com o Festival Dança Brasil, direção Ivan Grandi e Eleusa Lourenzone, 

realizaremos a seletiva para o Festival de Dança de Joinville; Para palco fechado, palco 

aberto e meia ponta. 

 

 
INFORMAÇÕES: 

A cada 1 (uma) coreografia inscrita para o CBDD Fortaleza, o grupo terá direito a inscrever 3 

(coreografias) para a seletiva de Joinville. 

O acesso para inscrições de Joinville será feita através do formulário de inscrições do CBDD. 

Os valores das inscrições de Joinville, como também o acesso ao regulamento poderá ser 

visualizado no site: www.festivaldancabrasil.com.br/ 

http://www.festivaldancabrasil.com.br/


 
 

 
OUTROS JOINVILLE 
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Os participantes receberão medalhas e troféus, o melhor Conjunto receberá o prêmio de R$ 

1.500,00. Além disso, serão oferecidas bolsas e isenções para World Ballet Competition - 

OPEN 2019 – SAO PAULO, BRAZIL. 

Coreografias inscritas nas Seletivas de Joinville e CBDD concorrerão a indicações de melhor 

grupo e melhores bailarinos para dançar no XIX FENDAFOR como convidado e com cachê. 

A competição do CBDD Fortaleza independe da seletiva de Joinville, o mesmo grupo ou 

bailarino pode ganhar nas duas competições como melhor grupo ou bailarino, e receber a 

premiação em dinheiro nas duas seletivas, como também bolsas e vagas para Festivais no Brasil 

e países do mundo. 

 
 

YAGP - YOUTH AMERICA GRAND PRIX 

De 2 a 5 de Maio, o Festival será seletiva para o YAGPYouthAmerica Grand Prix - 

escolhendo bailarinos participantes do CBDD para participarem da seletiva brasileira. Os 

bailarinos selecionados terão isenção da taxa de inscrição na Seletiva brasileira, que  deve 

ocorrer em São Paulo, em setembro de 2019. 

 
Conjuntos, Duos e Trios- Serão selecionados para a Final do YAGP 2020 em New York  

(sem a necessidade de passar por seletiva física ou por vídeo). 

 
Obs: Bailarinos solos, duos, trios e conjuntos selecionados ou não para o YAGP – 

AmericaGrand Prix, poderão ser convidados a dançar em importantes festivais como 

convidados, com ou sem cachê e estarão também disputando premiação em dinheiro e bolsas de 

estudo pra escolas nacionais e internacionais. 

 
Confira no Site do Festival as bolsas e vagas nacionais e internacionais para escolas, 

companhias e festivais que serão oferecidos. 

 
Pré-Seleção Fortaleza para Escola Bolshoi no Brasil 

Dia 01 de maio na Academia Tereza Passos (R. Monsenhor Bruno, 1550 – Meireles -(85) 3244- 

1290) 

O Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil realizará pré-seleção para novos alunos, para 

Dança Clássica. Os candidatos aprovados na pré-seleção estão selecionados para a etapa final 

dos testes em Joinville/SC, nos dias 18, 19 e 20 de outubro de 2019. Profissionais da Escola 

Bolshoi vão até a cidade que sediará a pré-seleção (Fortaleza). 

Os candidatos pré-selecionados farão a  etapa  final  em Joinville/SC  de 18  a  20  de  outubro 

de 2019. 

https://www.google.com.br/search?source=hp&amp;amp%3Bei=dxpDXLDxHdOf5OUP1a-3yAo&amp;amp%3Bq=Endere%C3%A7o%2BAcademia%2BTereza%2BPassos%2B&amp;amp%3BbtnK=Pesquisa%2BGoogle&amp;amp%3Boq=Endere%C3%A7o%2BAcademia%2BTereza%2BPassos%2B&amp;amp%3Bgs_l=psy-ab.3..0i22i30.2363.13877..36150...0.0..0.238.5240.0j30j3......0....1..gws-wiz.....0..35i39j0i131j0j33i22i29i30.G1upF0YJ8zM
https://www.google.com.br/search?source=hp&amp;amp%3Bei=dxpDXLDxHdOf5OUP1a-3yAo&amp;amp%3Bq=Endere%C3%A7o%2BAcademia%2BTereza%2BPassos%2B&amp;amp%3BbtnK=Pesquisa%2BGoogle&amp;amp%3Boq=Endere%C3%A7o%2BAcademia%2BTereza%2BPassos%2B&amp;amp%3Bgs_l=psy-ab.3..0i22i30.2363.13877..36150...0.0..0.238.5240.0j30j3......0....1..gws-wiz.....0..35i39j0i131j0j33i22i29i30.G1upF0YJ8zM
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As despesas de locomoção, hospedagem e alimentação são de responsabilidade do candidato. 

Chegada dos Candidatos as 8h00 para o credenciamento 

 
Início das aulas: 

De 9h às 10h30: Candidatos nascidos nos anos de 2005, 2006 e 2007; 

As 11h15: Candidatos nascidos nos anos de 2001, 2002, 2003 e 2004; 

As 14h30: Candidatos nascidos nos anos de 2008, 2009 e 2010. Essa audição será uma aula 

lúdica, visto que não há necessidades dos candidatos terem conhecimento algum em dança. 

 

Observações: 

As inscrições são realizadas através do site da Escola Bolshoi; 

Toda a pré-seleção é regida por um edital, o qual terá todas as informações para os candidatos. 

Os candidatos que não estão dentro dos pré-requisitos do edital, não poderão participar da pré- 

seleção; 

A pré-seleção é aberta para toda a comunidade; 

Cada candidato deverá efetuar o pagamento de inscrição no valor de R$ 25,00. Estarão isentos 

deste valor candidatos de Projetos Sociais através de comprovação. 

 
Demais situações serão analisadas pela coordenação, se necessário; 

O Bailarino (a) que participar da Audição do Bolshoi, não é obrigatório participar das Seletivas 

de Joinville e do CBDD, mas somente os que participarem das Competições do CBDD, de 02 a 

05 de Maio, poderão ganhar passagem aérea e ajuda de custo para alimentação e estadia do 

bailarino em Joinville – SC para a seletiva final. 

 
Escola do Ballet Bolshoi no Brasil – Av. José Vieira, 315 – Bairro América – Joinville-SC – 

CEP 89 204-110 - Fone: (47) 3422 4070 – www.escolabolshoi.com.br 

 

CBDD FISIO 

 
1. Do Serviço 

 
Os bailarinos dedicam-se integralmente a essa prática, muitas vezes sobrecarregando o sistema 

musculoesquelético. Por esses motivos vê-se que é necessária uma intervenção na saúde desses 

artistas. É preciso que o Fisioterapeuta use a ciência para educar, tratar e instruir as melhores 

maneiras de executar os movimentos (biomecânica) da dança de tal maneira que a função do 

indivíduo continue intacta mesmo depois dos complexos passos de dança. 

http://www.escolabolshoi.com.br/
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Dr Roberto Jorge Jr atua há sete anos na área de aprimoramento e prevenções de lesões em 

bailarinos. Criador do programa Grand Jeté Fisio. Para maiores detalhes acesse Instagram 

@robertojrfisio. 

Esse serviço irá auxiliar não somente em eventuais quadros álgicos [dores], contudo 

principalmente em técnicas que contribuam para um melhor desempenho muscular/articular em 

cada performance. 

2. Forma de Pagamento e Comprovante 

 
Plano de um atendimento: 50 Reais 

Plano de dois atendimentos: 80 Reais 

Plano de três atendimentos: 120 Reais 

Para se inscrever acesse o site https://festivalcbddfortaleza.weebly.com e preencha a sua ficha. 
 

Os Bailarinos deverão depositar o valor do plano na seguinte conta: 

 

Caixa Econômica Federal 

Roberto Jorge Junior 

Agencia: 1035 

Operação: 013 (poupança) 

Conta: 00204261-0 

O comprovante deverá ser enviado ao email robertojorgejunior@hotmail.com. 

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

o Haverá ensaios apenas para os conjuntos 

o Participantes devem estar no local do evento com no mínimo 1(uma) hora de antecedência e 

estarem prontos 30 (trinta) minutos antes de sua apresentação. 

o Serão permitidos elementos cênicos simples e práticos. O mesmo não poderá prejudicar a 

sequência do espetáculo. 

o A Escola que necessitar de Iluminação especialdeverá manter na cabine um responsável 

durante a apresentação de sua coreografia. 

o O participante deverá possuir um CD contendo exclusivamente a música de seu trabalho a 

ser apresentado ou em pen drive, e o mesmo deverá se dirigir a cabine do som com pelo 

menos 5 apresentações anteriores a sua para fazer a entrega deste material e acompanhar os 

técnicos de som e iluminação. Sua ausência isenta os técnicos de qualquer responsabilidade; 

https://festivalcbddfortaleza.weebly.com/
mailto:robertojorgejunior@hotmail.com
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o O grupo que não estiver pronto na hora de sua apresentação, NÃO TERÁ O DIREITO DE 

SE APRESENTAR. Salve que por problemas técnicos do evento. 

o O grupo que não comparecer no dia da sua categoria NÃO PODERÁ dançar em outro dia. É 

proibido o uso de animais nas apresentações, como também a utilização de materiais 

inflamáveis, qualquer líquido, papel picado ou qualquer outro tipo de objeto que possa 

atrapalhar ou atrasar os demais grupos; 

o As Escolas deverão dividir os camarins existentes que devem ser desocupados logo após as 

suas apresentações, de modo a serem utilizados de imediato pelo gruposubsequente; 

o A organização não se responsabiliza por objetos deixados no camarim ou dependências, 

sendo de inteira e exclusiva responsabilidade dos participantes. 

o O Grupo inscrito através do seu responsável legal se responsabiliza pelo pagamento dos 

direitos autorais das músicas e coreografias apresentadas pelo mesmo no Festival, não 

ficando nenhum ônus, de ordem econômica ou jurídica, para a Comissão Organizadora e 

demais entidades envolvidas. 

o A Comissão Organizadora do Festival não se responsabiliza por problemas de saúde que 

porventura algum participante venha a sofrer. 

o Não caberá recurso judicial sobre os artigos deste regulamento e também sobre as notas dos 

jurados, pois todos e quaisquer problemas devem ser resolvidos com a Comissão 

Organizadora do Festival. 

o A Comissão Organizadora é a instância superior do Festival no que diz respeito à estrutura, 

planejamento e organização, sendo assim qualquer dúvida, comentário ou sugestão oriunda 

deste regulamento ou do Festival será resolvida pela mesma. 

o Durante o Festival um representante da Comissão Organizadora estará disponível para o 

atendimento dos participantes bem como do público em geral. 

o Todas as notas e comentários serão entregues aos responsáveis dos grupos após o término do 

Festival. As Escolas que não estiverem presentes na premiação deverão entrar em contato 

com a organização para retirada do material; 

o A organização não envia por correio nenhum tipo de material. 

o Não será permitido o acesso aos camarins, coxia e cabine de som, bem como a livre 

circulação na entrada da bilheteria por participantes sem a devida identificação fornecida 

pela Comissão Organizadora. 

o Após sua inscrição, você receberá um e-mail confirmando o recebimento até 3 dias após 

efetuá-la 
 

Não será permitido FILMAR OU FOTOGRAFAR. O Evento será registrado pela equipe do 

CBDD Fortaleza. 

Informações complementares podem ser obtidas pelo e-mail festivalcbddfortaleza@gmail.com 

ou pelo telefone: 

(85) 98783-5372 / Mikeias Bruno 

mailto:festivalcbddfortaleza@gmail.com

