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COMPETIÇÃO	INTERNACIONAL	DE	DANÇA	–	10th	EDIÇÃO	
O	festival	tem	como	objetivo	 estimular	 e	 reconhecer	 os	 novos	 talentos	 da	 dança	mundial,	 como	dançarinos	 ou	 como	
coreógrafos.	O	evento	será	realizado	no	maravilhoso	e	grandioso	Teatro	Goldoni,	na	cidade	de	Livorno,	no	coração	da	
bela	 região	 da	 Toscana,	 numa	 posição	 estratégica	 próxima	 a	 cidades	 artísticas	 como	 Pisa,	 Lucca,	 Florença	 e	 Siena,	
facilmente	 acessíveis	 com	voos	 de	baixo	 custo	 com	empresas	 aéreas	 como	Ryanair,	 Easy	 Jet	 e	 outras.	 Todo	 ano	nos		
esperamos	milhares	de	participantes	de	toda	Europa,	USA,	México,	Brasil,	Rússia,	Japão	e	outros.	

	

PROGRAMA		
	

Sexta	feira,	7	Fevereiro:	as	14:00	Masterclass	no	Areadanza	com	jurados	internacionais.		
Sabado,	 8	 Fevereiro:	 no	 teatro	 Goldoni	 as	 14:00,	 competição	 das	 categoria	 "Baby"	 e	 “Infantil”,	 Composição	

Coreográfica	e	1vs1	desafio	contemporaneo	–	no	final	do	dia	cerimonia	de	premiações.			
Domingo,	9	Fevereiro:	no	teatro	Goldoni	as	10:00,	competição	para	as	categorias	 Juvenil,	 Junior,	Senior	–	no	final	do	

periodo	a	“Gala	dos	Finalistas”	em	seguida	a	cerimonia	de	premiações.	(P.S.:	Algumas	dessas	categorias	podem	ser	
movidas	 para	 dançar	 no	 sabado	 a	 tarde.	 Estas	 eventuais	 alterações	 serão	 informados	 tão	 breve	 ocorra	 o	
encerramento	das	inscrições	até	o	dia	20	de	janeiro	de	2020).	

Segunda	feira,	10	Fevereiro:	No	Areadanza,	a	partir	das	09:00	:	Audições	para	admissão	em	companhias	profissionais	e	
academias.	

	

REGULAMENTO	
ART.	1	:	DESCRIÇÃO	

A	competição	está	aberta	para	dançarinos	de	todos	os	países.	A	competição	é	proibida	para	todos	os	professores	e	
estudantes	do	Areadanza,	que	está	promovendo	a	competição.	As	falhas	a	respeito	do	regulamento,	poderá	levar	a	
exclusão	ou	desqualificação	da	final	da	competição.		
	

ART.	2	:	CATEGORIAS	E	MODALIDADES		
A	competição	está	dividida	em	3	seções:	
a)	COMPETIÇÃO	DE	DANÇA:	Ballet/Neoclássico	e	Moderno/Contemporaneo	–	peças	de	repertório	são	permitidos.		
SOLO	 –	 tempo	máximo	permitido	 de	 coreografia:	 3	minutos.	O	mesmo	bailarino	 poderá	 participar	 no	máximo	
duas	vezes	na	mesma	categoria.	

BABY	
Nascidos	2010-11-12	

INFANTIL	
Nascidos	2007-08-

09	

JUVENIL	
Nascidos	2005-06	

JUNIOR	
Nascidos	2003-04	

SENIOR	
Nascidos	antes	2002	

DE	 2	 A	 4	 PESSOAS	 –	 tempo	 máximo	 permitido	 de	 coreografia:	 4	 minutos.	 Os	 mesmos	 bailarinos	 poderão	
participar	no	máximo	duas	vezes	na	mesma	categoria.	No	máximo	25%	dos	bailarinos	podem	ser	mais	velhos	com	
no	máximo	1	ano	a	mais,	do	contrário	será	movido	para	categoria	de	idade	acima.		

BABY	
Nascidos	2009-2011	

INFANTIL	
Nascidos	2007-08	

JUNIOR	
Nascidos	entre	2003-2006	

SENIOR	
Nascidos	antes	2002	

GRUPOS	 –	 tempo	máximo	 permitido	 de	 coreografia:	 4	 minutos.	 Os	 mesmos	 bailarinos	 poderão	 participar	 no	
máximo	duas	vezes	na	mesma	categoria.	No	máximo	25%	dos	bailarinos	podem	ser	mais	velhos	com	no	máximo	1	
ano	a	mais,	do	contrário	será	movido	para	categoria	de	idade	acima.	

BABY	
Nascidos	2009-2011	

INFANTIL	
Nascidos	2007-08	

JUNIOR	
Nascidos	entre	2003-2006	

SENIOR	
Nascidos	antes	2002	

	 	 	

b)	COMPETIÇÃO	DE	COMPOSIÇÃO	COREOGRÁFICA:	somente	é	permitido	grupos	com	no	minimo	3	pessoas	e	não	
existe	divisão	por	idade.	Tempo	máximo	permitido	de	coreografia	de	6	minutos.	Nessa	modalidade,	os	coreógrafos	
devem	escolher	um	 tema	 (um	sentimento,	uma	crônica,	uma	história,	um	poema	ou	qualquer	outra	 ideia	neste	
sentido)	e	tentar	representar	da	melhor	forma	possível.	É	uma	grande	oportunidade	para	coreógrafos	mostrarem	
suas	ideias	e	criatividade,	utilizando	qualquer	estilo	de	dança.			
N.B.	:	Escolha	composição	coreográfica	se	a	peça	tem	uma	marca	puramente	comunicativa	e	conceitual.	Se	a	peça	
é	altamente	técnico,	é	indicado	apresentar	na	categoria	"Grupos"	na	modalidade	"Dança”.	
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c)	1vs1	DESAFIO	DE	 IMPROVISAÇÃO	CONTEMPORANEA:	é	 reservado	para	aqueles	que	 já	 se	 inscreveram	para	a	
competição.	Existem	2	faixas	etárias:	 Infantil	 (nascidos	entre	2012	e	2007)	e	Sênior	(nascidos	em	2006	ou	antes).	
Máximo	de	32	participantes	por	categoria	(os	registros	serão	fechados	quando	o	número	máximo	for	atingido.	O	
registro	ocorre	colocando	o	"X"	no	Mod	1	-	ver	ponto	4	do	regulamento).	Cada	desafio	dura	1	minuto	e,	no	início	de	
cada	 desafio,	 um	 tema	 e	 a	 música	 serão	 sorteados:	 eliminação	 da	 1ª	 fase	 (para	 cada	 grupo	 2	 pessoas	 serão	
escolhidas),	desafio	da	2ª	fase	1	vs	1	com	eliminação	direta,	com	júri	aberto	julgando	no	palco.	
		 	

ART.	3	:	PREMIAÇÕES	
Serão	 entregues	 medalhas	 artesanais,	 pratos	 e	 taças	 para	 os	 campeões	 de	 cada	 categoria	 e	 para	 o	 maior	
destaque	do	evento	teremos	o	troféu	LIVORNO	in	DANZA	2019	e	prêmio	em	dinheiro	de	300	€.	Teremos	também	
prêmios	 especiais	 como,	 talento	 do	 evento,	 prêmio	 da	 audiência	 e	 dos	 críticos,	 além	 de	 bolsas	 de	 estudos	
gratuitos	e	inscrições	grátis	para	eventos,	academias	e	centros	de	dança	importantes	de	todo	o	mundo.		

	 	

ART.	4	:	TERMOS,	DOCUMENTOS	E	INSCRIÇÕES	
O	registro	deve	ser	feito	até	dia	15	de	janeiro	de	2020.		
Por	EMAIL	a	info@livornoindanza.info	:	

• Mod.	1	(formulário	de	bailarinos	–	um	para	cada	escola)	
• Mod.	2	(formulario	de	coreografia	–	um	para	cada	coreografia)	
• Mod.	4	(Masterclass	–	um	para	cada	escola)	
• Cópia	do	pagamento	(faça	um	único	pagamento	em	nome	de	toda	escola/grupo,	referente	ao	total	das	

taxas)	
• Musicas	 (em	MP3.	Renomear	cada	arquivo	com:	NOME	DA	ESCOLA	–	TITULO	DA	COREOGRAFIA,	em	

caso	arquivos	grande	ou	quantidade	de	arquivos,	por	favor	use	o	www.wetransfer.com)		
Por	CORREIO	a	Livorno	in	Danza,	via	Ferraris	4G	–	57124	Livorno	(Italy)	:	

• Mod.	1	(formulário	de	bailarinos)	
• Mod.	3	(Liberação/Autorização	legal	de	imagem	–	uma	para	cada	bailarino)			
• Mod.	5	(Autorização	Médica	–	uma	para	cada	bailarino)	
	

VALORES	DAS	INSCRIÇÕES:	
Dança	(Ballet	e	Contemporâneo):		

		SOLO	80	€	(Em	caso	de	mais	solos	do	mesmo	bailarino,	a	2º	taxa	é	de	50	€)		
		DUO/TRIO/GRUPO	50	€	+	25	€	por	cada	bailarino.		

Composição	Coreográfica	100	€	+	25	€	por	cada	bailarino.	
1vs1	Desafio	de	Improvisação	Contemporânea	10	€	por	cada	bailarino.		
Todos	bailarinos	devem	pagar	5	€	como	cartão	de	registro	pessoal.	Pagamento:	Deve	ser	realizado	em	uma	única	
parcela	com	a	descrição:	nome	da	escola	de	dança	–	Livorno	in	danza	2019.	Por	favor	não	faça	pagamentos	para	
nomes	particulares	apenas	para	o	nome	do	evento.	A	conta	bancaria	é:	BIC/SWIFT	:	BAPPIT21T03	e	IBAN	:	IT93R	
05034	 13903	 000	 000	 002	 249	 de	 Cassa	 Risparmio	 Lucca	 Pisa	 e	 Livorno,	 pagável	 a	 Areadanza.	 Em	 caso	 de	
desistência	por	razões	não	imputáveis	da	organização	do	evento,	as	taxas	da	competição	não	serão	ressarcidas.	A	
organização	 se	 reserve	 ao	 direito	 de	 alterar	 ou	 cancelar	 o	 evento	 a	 qualquer	 momento,	 retornando	 a	 taxa	 de	
inscrição	caso	necessário.	Neste	caso,	os	competidores	não	poderão	esperar	nada	mais	da	organização	do	evento.	
Data	Limite	de	inscrição	é	15	de	Janeiro	de	2020.	
	 	

ART.	5	:	O	CONCURSO	
A	 competição	 será	 realizada	 no	 Teatro	 Goldoni.	 As	 categorias	 de	 Baby	 e	 Infantil	 e	 as	modalidades	 Composição	
Coreografica,	 bem	 como	 1vs1	 Desafio	 de	 Improvisação	 Contemporanea	 serão	 apresentadas	 uma	 unica	 vez,	 no	
sabado,	com	suas	devidas	premiações.	As	categorias	de	Juvenil,	Junior	e	Senior	serão	apresentadas	uma	unica	vez	
na	1º	 fase	 semifinal	 (programadas	para	acontecer	no	domingo	mas	por	motivos	excepcionais	podem	ocorrer	no	
sabado	sendo	 informadas	previamente)	e	caso	sejam	classificadas,	 irão	ser	apresentadas	novamente	na	Gala	dos	
Finalistas,	em	seguida	com	suas	premiações.	O	palco	possui	18	x	13	metros	com	4	cochias	de	cada	 lado	e	2%	de	
inclinação.	Não	serão	realizados	testes	ou	ensaios	no	palco,	mas	durante	os	intervalos	da	competição	os	bailarinos	
poderão	 visitar	 o	 palco.	 Para	 garantir	 um	 critério	 de	 avaliação	 justo,	 todos	 os	 desempenhos	 ocorrerão	 com	 luz	
branca.	No	Check-In	do	evento,	 todos	os	 lideres	do	grupo	 irão	 receber	pulseiras,	 programa	do	evento,	numeros	
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pessoais	dos	participantes	e	demais	 informações.	Cada	professor	deve	ter	em	caso	de	emergencia,	uma	copia	de	
cada	musica	somente	em	.MP3	no	Pen	Drive.	Equipamentos	que	possam	danificar	o	palco	ou	torna-lo	escorregadio,	
não	 serão	 permitidos.	 Para	 utilização	 de	 equipamentos,	 ferramentas	 ou	 objetos	 deve-se	 solicitar	 autorização	 da	
organização	antes	da	inscrição.	A	plateia	não	terá	permissão	para	aplaudir	para	que	não	influencie	na	decisão	dos	
jurados,	apenas	serão	permitidas	durante	a	realização	da	Gala	dos	Finalistas.	

	

ART.	6	:	JURADOS	E	CRITÉRIOS		
O	júri	é	composto	por	pessoas	do	mundo	da	dança	internacionalmente	famosas,	que	serão	publicadas	o	mais	breve	
possível	 em	 nosso	 site	 www.livornoindanza.info.	 As	 pontuações	 são	 exclusivamente	 realizadas	 por	 uma	 soma	
matemática	dos	votos	técnicos.	Para	que	seja	classificado	a	final	ou	ser	premiado,	é	necessário	alcançar	uma	nota	
entre	 60/100.	 O	 júri	 se	 reserva	 ao	 direito	 de	 escolher	 as	 premiações	 e	 premiados	 do	 evento.	 Toda	 avaliação	 e	
decisão	é	absolutamente	ética.	A	organização	irá	escolher	pessoas	entre	os	espectadores	para	eleger	o	“Prêmio	da	
Audiência”.		
	 	

ART.	7	:	ACCESSO	AO	TEATRO	E	INGRESSOS	
O	acesso	ao	palco,	bastidores	e	camarins	só	serão	permitidos	aos	bailarinos	e	coreógrafos	que	utilizarem	o	cartão	
de	identificação	pessoal,	recebido	durante	o	check-in.	Serão	disponibilizados	3	ingressos:	1)	Competição	Sábado	-	2)	
Competição	Domingo	-	3)	Gala	dos	Finalistas.	Ingressos	poderão	ser	adquiridos	on-line	a	partir	de	20	de	janeiro	de	
2020,	 seguindo	 as	 instruções	 que	 serão	 fornecidas	 por	 e-mail	 ou	 pelo	 nosso	 site	 www.livornoindanza.info.	 As	
aquisições	via	on-line	possuem	uma	pequena	taxa	de	conveniência.	
	 	

ART.	8	:	LEGALIZAÇÕES		
Os	organizadores	não	serão	responsáveis	por	danos	ou	lesões	que	ocorram	durante	o	evento	a	coisas	ou	pessoas.	A	
taxa	 de	 inscrição	 e	 o	 montante	 pago	 pelos	 serviços	 não	 serão	 devolvidos	 em	 caso	 de	 cancelamento	 (se	 ele	
depender	de	motivos	do	artista).	O	diretor	de	cada	grupo,	sob	a	sua	exclusiva	responsabilidade,	declara	que	todos	
os	 participantes	 tenham	 um	 bom	 estado	 de	 saúde	 para	 a	 aptidão	 física,	 certificada	 por	 um	 médico;	 que	 os	
participantes	 menores	 de	 idade	 obtem	 autorização	 dos	 pais	 ou	 tutores	 legais,	 e	 que	 os	 organizadores	 têm	 a	
permissão	para	usar	livremente	as	imagens	tiradas	durante	o	evento.		
	 	

ART.	9	:	VIDEOS	E	FOTOS	
Vídeos	e	 fotos	não	serão	permitidos,	são	estritamente	reservadas	as	empresas	oficiais	do	evento.	Fotos	e	vídeos	
podem	ser	adquiridas	imediatamente	no	hall	de	entrada	do	teatro.			

ART.	10	:	DIREITOS	LEGAIS	
O	formato	e	o	logotipo	do	evento	LIVORNO	in	DANZA	é	uma	marca	comercial.	Abusos	ou	copias	são	proibidas.	Para	
qualquer	disputa	legal,	a	jurisdição	será	em	Livorno.		
	

ART.	11	:	CONCLUSÕES	
A	organização	reserva-se	o	direito,	para	necessidades	especiais,	de	modificar	ou	cancelar	o	evento,	a	alteração	de	
qualquer	 horário	 programado,	 prêmios,	 categorias,	 modalidades,	 lugares	 e	 atividades	 mencionadas	 neste	
documento,	sem	quaisquer	obrigações	para	com	os	participantes,	que	serão	prontamente	informados.	Em	caso	de	
cancelamento,	todas	as	taxas	serão	ressarcidas.		


