
II Arabian Fest MS 

 

Regulamento - Concurso “II Arabian Fest MS” 

 

Local: Competições e Mostra - Auditório do Museu de Arte Contemporânea de Mato 

Grosso do Sul (MARCO) 

Rua Antônio Maria Coelho, 6000 – Carandá Bosque 

Noite de Gala - Jack Music Hall 

Rua Quinze de Novembro, 2090 – Jardim do Estados 

 

Informações Competição e Mostra:  

26 de Outubro de 2019 

Horário de Início: 18h. 

Previsão de Término: 22h30. 

 

Informações Noite de Gala: 

27 de Outubro de 2019 

Horário de Início: 19h 

Previsão de Término: 22h30  

 

I – OBJETIVOS 

 Possibilitar aos bailarinos, professores e coreógrafos o aprimoramento de sua 

arte através do intercâmbio com outras academias, grupos e linguagens e da avaliação 

criteriosa de profissionais experientes, valorizando a técnica e arte de cada bailarina.  

 

II - REGULAMENTO: 

Solicitamos observar atentamente as informações dos itens deste regulamento 

e repassar aos professores coreógrafos e bailarinos. 

 

III - INSCRIÇÕES:  01 de julho a 30 de setembro de 2019, ou até enquanto houver 

vagas. 

1- CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO: 

As escolas e grupos só serão considerados inscritos após o envio de todas as 

fichas preenchidas e do comprovante do pagamento das taxas pelo e-mail: 

dancapantanal@hotmail.com 

Alteração nas coreografias já inscritas serão aceitas somente até 01 de outubro 

de 2019. Não serão aceitas alterações no dia do Festival. 
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2- CANCELAMENTO DE INSCRIÇÕES  

Em caso de desistências ou cancelamento de participação no Festival (por 

qualquer motivo) a taxa de inscrição não será devolvida. 

 

IV - COMO INSCREVER-SE:  

INSCRIÇÕES: somente por e-mail: dancapantanal@hotmail.com 

As fichas devem ser preenchidas sem rasuras, uma para cada coreografia 

(mesmo repetindo os participantes). Não serão aceitas inscrições via fax, correio ou 

preenchidas a mão. 

Dados para pagamento de inscrição: 

Banco Santander – Agência: 4665 Conta Corrente: 13.003090-3 

Estúdio Pantanal em Dança Eirele ME 

CNPJ: 27.373.692/0001-70 

 Encaminhar por e-mail a ficha de inscrição devidamente preenchida, junto com 

o comprovante de pagamento.  

 

V – CATEGORIAS COMPETIÇÃO:  

 

SOLO 

CATEGORIA SEXO IDADE 

1- Livre Amador Feminino e 

Masculino 

a partir de 15 anos 

2- Livre Profissional Feminino e 

Masculino 

a partir de 20 anos 

3- Tribal Fusion Amador Feminino e 

Masculino 

a partir de 15 anos 

4- Tribal Fusion Profissional Feminino e 

Masculino 

a partir de 20 anos 

5- Clássica Amador Feminino e 

Masculino 

a partir de 15 anos 

6- Clássica Profissional  Feminino e 

Masculino 

a partir de 20 anos 

7- Folclórico Amador Feminino e 
Masculino 

a partir de 15 anos 

8- Folclórico Profissional Feminino e 

Masculino 

a partir de 20 anos 
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DUPLA 

9- Folclórica Feminino e 

Masculino 

a partir de 15 anos 

10- Clássica Feminino e 

Masculino 

a partir de 15 anos 

11- Livre Feminino e 

Masculino 

a partir de 15 anos 

12- Tribal Feminino e 

Masculino 

a partir de 15 anos 

GRUPO 

13- Folclórica Feminino e 

Masculino 

a partir de 15 anos 

14- Clássica Feminino e 

Masculino 

a partir de 15 anos 

15-  Livre Feminino e 

Masculino 

a partir de 15 anos 

16- Tribal Feminino a partir de 

15 anos 

a partir de 15 anos 

INFANTIL (Solo e Conjunto) 

17-  Livre Feminino 06 a 14 anos  

 

1- Solo Livre Amador 

Valor da Inscrição Competição: R$80,00. 

Tempo de apresentação máximo: 3 minutos. 

Esta categoria é destinada a bailarinas do sexo feminino e masculino, a partir de 15 

anos. 

Abrange a dança do ventre fazendo fusões com outros estilos de dança. 

Nesta categoria não devem se apresentar: Dança clássica ou Dança folclórica árabe. 

 

2- Solo Livre Profissional 

Valor da Inscrição: R$100,00. 

Tempo de apresentação máximo: 4 minutos. 

Esta categoria é destinada a bailarinas do sexo feminino e masculino, a partir de 20 

anos. 

Abrange a dança do ventre fazendo fusões com outros estilos de dança. 

Nesta categoria não devem se apresentar: Dança clássica ou Dança folclórica árabe. 
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3- Tribal Fusion Amador 

Valor da Inscrição: R$80,00. 

Tempo de apresentação máximo: 4 minutos. 

Esta categoria é destinada a bailarinas do sexo feminino e masculino, a partir de 15 

anos. 

Nesta categoria só poderá se apresentar: dança estilo tribal fusion e ATS. 

 

4- Tribal Fusion Profissional 

Valor da Inscrição: R$100,00. 

Tempo de apresentação máximo: 4 minutos. 

Esta categoria é destinada a bailarinas do sexo feminino e masculino, a partir de 20 

anos. 

Nesta categoria só poderá se apresentar: dança estilo tribal fusion e ATS. 

 

5- Solo Clássica Amador  

Valor da Inscrição: R$80,00. 

Tempo de apresentação máximo: 3 minutos. 

Esta categoria é destinada a bailarinas do sexo feminino e masculino, a partir de 15 

anos. 

Abrange apresentações de dança do ventre tradicional ou rotina clássica, permite a 

utilização de elementos cênicos.  

 

6- Solo Clássica Profissional  

Valor da Inscrição: R$100,00. 

Tempo de apresentação máximo: 4 minutos. 

Esta categoria é destinada a bailarinas do sexo feminino e masculino, a partir de 20 

anos. 

Abrange apresentações de dança do ventre tradicional ou rotina clássica, permite a 

utilização de elementos cênicos.  

 

7- Solo Folclórico Amador  

Valor da Inscrição: R$80,00 

Tempo de apresentação máximo 3 minutos. 

Esta categoria é destinada a bailarinas do sexo feminino e masculino, a partir de 15 

anos.  
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Abrange nessa categoria apresentações de dança folclórica oriental árabe nas 

seguintes modalidades: Dabke, Bastão tradicional, Pandeiro, Espada folclórica, 

Khalege, Dança Iraquiana, Jarro, Gawaze, Melea Laf, Shaabi, Mowashahat, dança do 

pescador, danças núbias, Hagalla, danças beduínas e demais danças típicas e 

populares de países do Oriente Médio. 

 

8- Solo Folclórico Profissional 

Valor da Inscrição: R$100,00 

Tempo de apresentação máximo 4 minutos. 

Esta categoria é destinada a bailarinas do sexo feminino e masculino, a partir de 20 

anos 

Abrange nessa categoria apresentações de dança folclórica oriental árabe nas 

seguintes modalidades: Dabke, Bastão tradicional, Pandeiro, Espada folclórica, 

Khalege, Dança Iraquiana, Jarro, Gawaze, Melea Laf, Shaabi, Mowashahat, dança do 

pescador, danças núbias, Hagalla, danças beduínas e demais danças típicas e 

populares de países do Oriente Médio. 

 

9- Dupla Folclórica 

Valor da Inscrição: R$70,00 por integrante. 

Tempo de apresentação máximo: 3 minutos 

Esta categoria é destinada a bailarinas do sexo feminino e masculino, a partir de 15 

anos. 

Abrange nessa categoria apresentações de dança folclórica oriental árabe nas 

seguintes modalidades: Dabke, Bastão tradicional, Pandeiro, Espada folclórica, 

Khalege, Dança Iraquiana, Jarro, Gawaze, Melea Laf, Shaabi, Mowashahat, dança do 

pescador, danças núbias, Hagalla, danças beduínas e demais danças típicas e 

populares de países do Oriente Médio. 

 

10- Dupla Clássica 

Valor da Inscrição: R$70,00 por integrante. 

Tempo de apresentação máximo: 3 minutos 

Esta categoria é destinada a bailarinas do sexo feminino e masculino, a partir de 15 

anos. 

Abrange nessa categoria apresentações de dança do ventre tradicional ou rotina 

clássica, permite a utilização de elementos cênicos.  

 

11- Dupla Livre  
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Valor da Inscrição: R$70,00 por integrante. 

Tempo de apresentação máximo: 3 minutos 

Esta categoria é destinada a bailarinas do sexo feminino e masculino, a partir de 15 

anos. 

Abrange todos os tipos de dança que concorrem juntas: indiana, flamenco, dança 

moderna, jazz, danças folclóricas, danças de rua, samba e fusões. 

Nesta categoria não devem se apresentar: Dança moderna árabe, Dança do Ventre, ou 

Danças folclóricas árabes. 

 

12- Duplas Tribal 

Valor da Inscrição: R$70,00 por integrante. 

Tempo de apresentação máximo: 3 minutos. 

Esta categoria é destinada a bailarinas do sexo feminino e masculino, a partir de 15 

anos. 

Nesta categoria só poderá se apresentar: dança estilo tribal fusion e ATS. 

 

13- Grupo Folclórico (4 a 10 integrantes) 

Valor da Inscrição: R$60,00 por integrante. 

Tempo de apresentação máximo: 5 minutos 

Categoria é destinada a bailarinos do sexo feminino e masculino, a partir de 15 anos. 

Abrange nessa categoria apresentações de dança folclórica oriental árabe nas 

seguintes modalidades: Dabke, Bastão tradicional, Pandeiro, Espada folclórica, 

Khalege, Dança Iraquiana, Jarro, Gawaze, Melea Laf, Shaabi, Mowashahat, dança 

do pescador, danças núbias, Hagalla, danças beduínas e demais danças típicas e 

populares de países do Oriente Médio. 

 

14- Grupo Clássica (4 a 10 integrantes) 

Valor da Inscrição: R$60,00 por integrante. 

Tempo de apresentação máximo: 5 minutos 

Categoria é destinada a bailarinos do sexo feminino e masculino, a partir de 15 anos.  

Abrange nessa categoria apresentações de dança do ventre tradicional ou rotina 

clássica, permite a utilização de elementos cênicos.  

 

15-  Grupo Livre (4 a 10 integrante) 

Valor da Inscrição: R$60,00 por integrante. 

Tempo de apresentação máximo: 5 minutos 
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Categoria é destinada a bailarinos do sexo feminino e masculino, a partir de 15 anos. 

Abrange todos os tipos de dança que concorrem juntas: indiana, flamenco, dança 

moderna, jazz, danças folclóricas, danças de rua, samba e fusões. 

Nesta categoria não devem se apresentar: Dança moderna árabe, Dança do Ventre, 

ou Danças folclóricas árabes. 

 

16- Grupo Tribal (4 a 10 integrantes) 

Valor da Inscrição: R$60,00 por integrante. 

Tempo de apresentação máximo: 5 minutos. 

Esta categoria é destinada a bailarinas do sexo feminino e masculino, a partir de 15 

anos. 

Nesta categoria só poderá se apresentar: dança estilo tribal fusion e ATS. 

 

17- Infantil  

• Solo Livre 

Valor da Inscrição: R$80,00 

Tempo de apresentação máximo: 3 minutos. 

Esta categoria é destinada a bailarinas do sexo feminino, de 06 a 14 anos. 

Abrange a dança do ventre fazendo fusões com outros estilos de dança, danças 

clássicas e danças folclóricas árabes. 

 

• Conjunto Livre 

Valor de Inscrição: R$60,00 

Tempo de apresentação máximo: 4 minutos. 

Esta categoria é destinada a bailarinas do sexo feminino, de 06 a 14 anos.  

Abrange a dança do ventre fazendo fusões com outros estilos de dança, danças 

clássicas e danças folclóricas árabes. 

 

VI – CATEGORIA MOSTRA*: 

 

SOLO  

Categoria SEXO IDADE INSCRIÇÃO 

Livre Feminino e Masculino a partir de 08 anos R$50,00 

Clássica Feminino e Masculino a partir de 08 anos R$50,00 

Folclórica Feminino e Masculino a partir de 08 anos R$50,00 

DUPLA  
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Folclórica Feminino e Masculino a partir de 08 anos R$40,00 

Clássica Feminino e Masculino a partir de 08 anos R$40,00 

Livre Feminino e Masculino a partir de 08 anos R$40,00 

GRUPO  

Folclórica Feminino e Masculino a partir de 08 anos R$30,00 

Clássica Feminino e Masculino a partir de 08 anos R$30,00 

Livre Feminino e Masculino a partir de 08 anos R$30,00 

* Vagas limitadas para a participação na Mostra de Dança. 

 

VI - REGULAMENTO PARA AS APRESENTAÇÕES  

 O PALCO mede 10m x 5m, não haverá marcação de palco. 

 

a) O diretor ou responsável pelo grupo deverá encaminhar por e-mail a música para 

cada coreografia a ser apresentada e testá-las junto ao técnico de som no dia da 

apresentação 2 horas antes do início do evento, evitando assim contratempos na 

apresentação. A Organização não se responsabilizará por possíveis falhas. A 

coreografia só será reapresentada se for constatado defeito no aparelho de som do 

Teatro. 

b) A cronometragem das coreografias será feita no dia e momento de cada 

apresentação. Se algum trabalho ultrapassar o limite máximo permitido poderá ter a 

sua apresentação desclassificada.  

c) Será obrigatório apresentar o documento de RG no dia da apresentação, caso a 

data de nascimento apresentada for diferente da ficha de inscrição preenchida, o 

candidato será desclassificado.   

d) Os recursos de som e iluminação serão os mesmos para todos os grupos.  

e) A utilização de som ao vivo só será permitida para apresentações que possuam 

recursos próprios e que não interfiram na estrutura de som do Festival, com o tempo 

máximo de 30 segundos para montagem e desmontagem dos equipamentos.  

f)  Não será permitido o uso de nus, velas acesas e fogo nas apresentações. 

 

VII – INGRESSOS: 

a) Valores do ingresso para a competição / mostra  

• Meia entrada para todos:  R$20,00. 

b) Valores do ingresso para a Noite de Gala 

• Valor único: R$30,00 

c) Para fazer a reserva: por telefone: 67 – 3211-2499 ou pelo e-mail: 

dancapantanal@hotmail.com 
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d) Depositar o valor total dos ingressos no Banco Santander - Agência 4665 - Conta Corrente 

13.003090-3. Em nome de Estúdio Pantanal em Dança Eirele ME e enviar comprovante por 

e-mail. Retirar os ingressos na bilheteria do Auditório no dia da apresentação. 

 

VIII - CENÁRIOS:  

  Os grupos deverão informar na ficha de inscrição os elementos cênicos 

que serão utilizados na apresentação.  

 O responsável deverá informar à coordenação do Festival o tipo e medida do 

cenário para obter a autorização de uso; não será permitido o uso de cenários que 

possam prejudicar a segurança dos bailarinos, a estrutura do Festival, causar danos à 

limpeza, ordem ou segurança do Teatro. Observar o tempo máximo de 30 segundos 

para montagem e desmontagem dos equipamentos.  

 

IX - CAMARINS:  

 Os Camarins serão de uso coletivo. Cada escola ou grupo deverá ter um assistente no 

camarim para acompanhar e entrada e saída, organizar o uso e cuidar dos pertences 

dos bailarinos.  

a) A entrada dos bailarinos nos camarins será liberada uma hora antes da sua 

apresentação. A ordem de entrada observará a ordem das apresentações no palco. 

b) Não é permitida a permanência do bailarino nas coxias ou camarins após a sua 

apresentação.  Os bailarinos deverão desocupá-los logo após suas apresentações, 

dando lugar ao grupo seguinte. 

c) O Diretor ou responsável pela escola ou grupo, deverá zelar pelo comportamento e 

bem-estar dos seus bailarinos cuidando para que haja um bom relacionamento com 

outros Grupos. A equipe do Arabian Fest deverá instruí-los para que não se 

manifestem com gritos quando um bailarino ou Grupo de uma outra Escola 

estiverem se apresentando no palco. A organização do evento irá instruir o Júri para 

que sejam penalizados os que descumprirem o regulamento. 

d) A Coordenação do Festival não se responsabilizará por OBJETOS DEIXADOS NOS 

CAMARINS, por possíveis incidentes ou acidentes ocorridos durante o Evento e por 

problemas médicos (embora sendo solidária) que possam ocorrer com os 

participantes.   

e) Acontecimentos que venham causar dano material ou moral a pessoas, à 

Coordenação, Corpo de Jurados ou funcionários poderão levar à desclassificação 

do grupo. Os problemas de ordem técnica deverão ser solucionados pelo 

representante da Escola junto a diretoria do evento. 
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NO DIA DA APRESENTAÇÃO 

A Escola ou Grupo deverá chegar ao Teatro impreterivelmente 1 hora antes do início do 

Festival e apresentar-se aos responsáveis pela organização do evento. 

X - COMPETIÇÃO: 

 As modalidades apresentadas serão avaliadas por uma banca de jurados 

composta por Profissionais de comprovada competência e expressão no meio da dança 

árabe. Os componentes da comissão julgadora não poderão ter nenhum vínculo 

profissional com os grupos que se apresentarem. 

 As três melhores bailarinas da categoria Solo Clássica Profissional, 

disputarão a final na Noite de Gala, com uma música de improviso escolhida pelos 

jurados. 

 

CRITÉRIOS PARA PREMIAÇÃO 

1º Lugar – 9,0 a 10 (maior média acima de 9,0) 

2º Lugar – de8 a 8,9 (maior média acima de 8,0) 

3º Lugar - de 7,0 a 7,9 (maior média acima de 7,0) 

 

Obs.: As notas acima são usadas como base para classificação. A premiação, de 

fato, será dada às maiores médias, em ordem decrescente, do 1º ao 3º lugar. Desta 

forma, mesmo atingindo a média para classificação, as menores notas não serão 

premiadas. 

 

  O desempate se dará sempre pela maior nota por modalidade e categoria. 

Somente quando houver notas exatamente iguais ou por decisão do Júri ficará 

estabelecido o empate. Ao aceitar as normas deste regulamento, os participantes 

estarão cientes de que não caberá recurso quanto ao resultado apresentado pela 

comissão julgadora, que é soberana em suas decisões. A coordenação do festival não 

aceitará reclamações em relação a este item. 

  

 

XI- PREMIAÇÃO: 

 A premiação no concurso acontecerá da seguinte maneira: 

a) Todos os participantes receberão certificados de participação ou de premiação. 

b) TROFÉU ARABIAN FEST MS - para os três primeiros colocados por cada categoria 

e em todas as modalidades. 
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c) PRÊMIOS EM DINHEIRO - todas as categorias e modalidades poderão concorrer às 

premiações em dinheiro.  

d) CONVITE PARA DANÇAR NA NOITE DE GALA – as 3 melhores bailarinas que 

competirem na categoria amador (clássica, folclórica e livre) e profissional (folclórica e 

livre), serão convidadas para se apresentar na Noite de Gala. 

e) RESULTADO – todos os resultados das categorias competidas, serão divulgados na 

Noite de Gala. 

 

R$100,00 Melhor Solo Amador 

R$200,00 Melhor Solo Profissional 

R$200,00 Melhor Dupla 

R$500,00 Melhor Grupo 

R$500,00 Bailarina Arabian Fest 

 

 Os grupos ou Escolas deverão ter no mínimo um representante presente na 

Solenidade de Premiação, caso contrário perderão o direito aos prêmios conquistados. 

Os troféus que não forem retirados no ato da premiação ficarão à disposição no Estúdio 

Pantanal em Dança entretanto, sua retirada será de responsabilidade exclusiva dos 

premiados. O Arabian Fest MS não enviará os troféus pelo correio. 

Ao inscrever-se no II Arabian Fest MS, os diretores e coreógrafos estarão 

concordando com todos os itens do regulamento, utilização do seu nome, imagem do 

seu Grupo ou bailarina (o) e som de voz para a divulgação do evento em toda e qualquer 

forma de mídia, inclusive pelo site e redes sociais do Festival e Estúdio Pantanal em 

Dança por tempo indeterminado, sem que isso traga qualquer ônus à organização. 

Os casos não constantes neste regulamento serão solucionados pela 

Organização do Festival.  

Não caberá recurso judicial sobre este Regulamento. 

 

XII – PROGRAMAÇÃO 

Data e Horário Evento Local 

26/10/2019 – 18h 1ª Noite de Competição Auditório do MARCO 

27/10/2019 – 19h Noite de Gala Jack Music Hall 

 


