CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
FESTIVAL PALDO DO MUNDO
O UNITYGATE 2018, a decorrer em Lisboa e em Mafra, convida agora artistas individuais, empresas profissionais e / ou
grupos informais para apresentarem os seus trabalhos na Plataforma de Intercâmbio Cultural no Palco Mundo a decorrer no
Jardim do Cerco, em Mafra, noS dia 29 e 30 de setembro 2018. O Palco do Mundo é um Festival Multicultural de Dança e
Música do Mundo, ligado à natureza e sustentabilidade. Haverá stands de exposição, oficinas e shows performáticos em
equilíbrio com a natureza circundante.
Os stands funcionarão das 10h às 18h e serão realizados workshops durante esse período.
As apresentações finais acontecem das 10h às 16h30.
O prazo para entrega de propostas é: 1 de setembro de 2018 (data de envio por e-mail).
Os resultados serão comunicados em 15 de setembro de 2018
CONDIÇÕES OFERECIDAS PELA ORGANIZAÇÃO
•
A organização promoverá o evento e é responsável pelo cronograma e publicidade;
•
A organização fornecerá o espaço e os técnicos necessários para apresentações específicas do local.
•
É garantido suporte técnico básico para o som.
•
A organização não cobrirá despesas de viagem, transporte e / ou seguro;
•
A organização não será responsável pela perda ou dano de material;
•
Qualquer material promocional pode ser trazido e colocado no site.
•
Os artistas podem ser chamados a oferecer uma oficina durante os dias;
•
Os autores dos projetos selecionados devem assinar uma declaração dando os direitos autorais da peça à
organização;
•
A organização pode convidar coreógrafos / artistas para participarem de outras apresentações, eventos, debates,
conferências e sessões especiais incluídas no UNITYGATE.
•
A organização tem permissão para filmar e fotografar as apresentações e usar partes dela (nunca mais de 1 minuto)
para promover o evento, arquivo ou para fins educacionais.
A Organização assegura a montagem dos stands de exposição para artistas / entidades que desejam expor ou vender produtos
relacionados com a sustentabilidade multicultural / natural.
OS PROJETOS DEVEM:
•
ser submetido por coreógrafos individuais, empresas ou grupos informais (máx. 2 propostas);
•
ser acompanhado do formulário de candidatura fornecido pela organização, completamente preenchido e assinado.
Por favor, solicite o formulário por e-mail ou baixe-o em: http://unitygateplatform.com/
Se for uma Performance, os projetos devem:
•
ser acompanhado por um vídeo do trabalho proposto.
•
ser acompanhado por uma fotografia digital do trabalho (tamanho mínimo: 1M);
•
ser acompanhado por uma fotografia digital dos artistas (tamanho min: 1M);
•
ser acompanhado de documentos importantes para avaliar o projeto;
•
não exceda 10 minutos. Um trabalho mais longo deve ser adaptado à limitação de tempo.
Se for um Workshop, os projetos devem:
•
ser acompanhado por uma fotografia digital do trabalho (tamanho mínimo: 1M);
•
ser acompanhado por uma fotografia digital dos professores (tamanho mínimo: 1M);
•
ser acompanhado de documentos importantes para avaliar o projeto;
•
não exceda 50 minutos. Oficinas mais longas devem ser adaptadas à limitação de tempo.
Se for um Stand, os projetos devem:
•
ser acompanhado por uma fotografia digital dos produtos / serviços (tamanho mínimo: 1M);
•
ser acompanhado de documentos importantes para avaliar o projeto;
•
SELEÇÃO DE PROPOSTAS
O Painel de Seleção aceitará propostas baseadas em:
•
Legitimidade cultural e tradicional, bem como sua originalidade
•
estética contemporânea / holística;
•
Qualidade de interpretação e criação;
•
Requerimentos técnicos.
PARTICIPANTES INTERNACIONAIS
A organização fornece uma lista de lugares onde os candidatos podem ficar e se precisarem de alimentos, haverá parcerias
disponíveis para fornecer os melhores preços. A organização não oferece seguro de acidentes aos participantes. Se os
participantes moram na União Europeia podem solicitar o Cartão Europeu de Seguro de Saúde. Mais informações:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp catId = 563 & langId = en
Data:
Estou ciente das condições de participação e aceito-as.
(Assinatura)

(Por favor, envie o documento completamente preenchido)
ENVIO DE PROPOSTAS E / OU PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
unitygate.info@gmail.com | (+351) 914 891 616 • (+351) 919 443 462 • (+351) 912 248 775

