
	  	  	  	  	  	   	  
 

 

CTRL+ALT+DANÇA MÓVEL 
 

APRESENTAÇÃO 
 

O blog ctrl+alt+dança, a partir de DANÇA CARIOCA NA REDE – AÇÕES DE 

EXPANSÃO – um programa de difusão online da produção carioca em Dança 

ao longo do primeiro semestre de 2015 – abre convocatória para a iniciativa 

intitulada ctrl+alt+dança MÓVEL. 

 

ctrl+alt+dança MÓVEL envolve a produção de postagens exclusivas sobre 

companhias, grupos e/ou artistas cariocas de dança com 

espetáculos/trabalhos em circulação pela cidade do Rio de Janeiro. Inclui 

visita a bastidores, bate-papo com diferentes públicos e breves registros de 

ensaios e apresentações. 

 
Podem se inscrever companhias, grupos ou artistas solo que possuam um 

mínimo de 3 apresentações agendadas em teatros, espaços culturais e/ou 

alternativos na cidade do Rio de Janeiro no primeiro semestre de 2015. 

 

 



	  	  	  	  	  	   	  

 

1. DAS INSCRIÇÕES 
 

1.1. As inscrições são gratuitas e a cidade do Rio de Janeiro deve ser a 

principal base de trabalho dos grupos / artistas / companhias inscritos. 

 

1.2. As inscrições serão feitas exclusivamente online no período de 24/mar 

a 20/abr/2015, através do preenchimento de um formulário eletrônico 

disponível em http://goo.gl/forms/nEFyr14HBj.  

 

1.3. Cada grupo / companhia / artista deverá indicar um cronograma de 

apresentações (mínimo de 3) previsto em teatros, espaços culturais 

e/ou alternativos na cidade do Rio de Janeiro no primeiro semestre de 

2015. 

 

1.4. As apresentações indicadas por cada grupo / companhia / artista não 

precisam ser de um mesmo espetáculo/trabalho. 

 

1.5. Dar-se-á preferência a inscrições que apresentem declarações de 

confirmação de pauta em teatros, espaços culturais e/ou alternativos 

na cidade do Rio de Janeiro no primeiro semestre de 2015. 

 

 



	  	  	  	  	  	   	  

 

2. DA SELEÇÃO 
 

2.1. A comissão de seleção será constituída pelos artistas André Bern, Dally 

Schwarz e Raíssa Ralola. 

  

2.2. Serão selecionados 3 grupos OU companhias OU artistas, que possuam 

um mínimo de 3 apresentações agendadas em teatros, espaços culturais 

e/ou alternativos na cidade do Rio de Janeiro no primeiro semestre de 2015. 

 

2.3. Os critérios de seleção das propostas são: confirmação de pauta em 

teatros, espaços culturais e/ou alternativos na cidade do Rio de Janeiro no 

primeiro semestre de 2015; diversidade de áreas da cidade pelas quais o(s) 

trabalho(s) circulará(ão); além de um parágrafo escrito pelo grupo / 

companhia / artista inscrito, explicitando como a iniciativa ctrl+alt+dança 

MÓVEL pode contribuir em seu estágio atual de produção e difusão artística.  

 

2.4. Cada artista / grupo / companhia selecionado terá direito a 3 (três) 

postagens exclusivas no blog ctrl+alt+dança, a serem publicadas ao longo do 

primeiro semestre de 2015. 

 

 

 



 
 

 

2.5.  O conteúdo de tais postagens será desenvolvido com base em visitas a 

bastidores, conversas com o público presente em apresentações do grupo / 

companhia / artista, além de breves registros de ensaios e espetáculos.  

 

2.6. O conteúdo das postagens não estará sujeito à aprovação prévia dos 

grupos / companhias / artistas. 
	  	  	  	  	  	  	  

 

3. ENVIO DE CONFIRMAÇÕES DE PAUTA 
 

3.1. Os artistas / grupos / companhias que obtiverem declarações de 

confirmação de pauta em teatros, espaços culturais e/ou alternativos na 

cidade do Rio de Janeiro no primeiro semestre de 2015, e desejarem incluí-

las em suas inscrições, deverão enviá-las para o e-mail 

contato@ctrlaltdanca.com, com as palavras “inscrição ctrl+alt+dança 

MÓVEL” no campo de assunto. 

 

3.2. Os documentos devem ser enviados em arquivo PDF. 

 

 

 



 
 

 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
4.1. O ato da inscrição implica a plena aceitação das normas constantes da 

presente convocatória. 

 

4.2. As postagens produzidas no contexto da iniciativa ctrl+alt+dança MÓVEL 

passam a integrar o banco de dados do blog ctrl+alt+dança e podem ser 

utilizadas em futuras publicações virtuais.  

 

4.3. Todas as postagens serão replicadas nos perfis do blog ctrl+alt+dança 

nas redes sociais Facebook e Twitter.	  	  	  	  	  	   

 

4.4. Os grupos / companhias / artistas selecionados ficam cientes de que não 

farão jus a qualquer tipo de remuneração ou contrapartida financeira. 

 

4.5. Quaisquer outros esclarecimentos sobre esta convocatória podem ser 

obtidos através do e-mail contato@ctrlaltdanca.com. 

 

 

 

 



 

 

 

5. CRONOGRAMA 
 

Período de inscrições: 24/mar a 20/abr/2015 

Análise e seleção de inscrições: 21 a 23/abr/2015 

Divulgação dos grupos / companhias / artistas selecionados: 24/abr/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


