REGULAMENTO
23 A 25 SETEMBRO 2022

Apresentação

2

Objetivos
O objetivo do Fórum Orienta e Festival Shimmie SP é realizar na cidade de São Paulo programação cultural intensa voltada
à arte, cultura e dança oriental árabe.
O evento visa promover aos praticantes e à população da cidade acesso à cultura e a disseminação do conhecimento,
além de:
* Desenvolvimento artístico para bailarinos amadores;
* Divulgação, promoção e formação para bailarinos profissionais;
* Acesso aos grandes profissionais brasileiros da atualidade, tanto em workshops quanto nos shows.
O evento será realizado nos dias 23 a 25 setembro de 2022, abrangendo:
* Apresentações de dança do ventre de variados estilos;
* Concursos de dança;
* Palestras sobre dança e cultura árabe;
* Desfiles de trajes de dança;
* Feira com produtos típicos da cultura árabe;
* Maratona de estudo
* Banca 20VER Dançar
* Show de gala
Justificativa
O Fórum Orienta e Festival Shimmie oferecerão um retorno muito positivo ao país e à comunidade artística nacional, uma
vez que sua realização proporcionará:
* Propiciará espaço para divulgação e promoção de trabalhos de artistas locais – dança, música, produtos típicos,
dentre outros, fomentando a produção cultural local e nacional;
* Promoverá o intercâmbio cultural, apresentando ao povo brasileiro uma arte e cultura tão distintas da nossa;
* Promoverá a formação artística, com oferta de oficinas, workshops e palestras;
* Criará meios para formação de público para a dança oriental e poderá revelar novos artistas e talentos nacionais;
* Criará espaço para discussão do fazer artístico.
Não menos importante, o projeto justifica-se também por sua riqueza cultural – a dança do ventre é uma dança milenar.
Há registros de sua existência desde o Antigo Egito, além da Babilônia, Mesopotâmia e Grécia, dentre outros. Apesar disso,
não encontra muitos espaços e projeção no Brasil ainda nos dias de hoje. A realização do Fórum criará um espaço para
isso – para que toda a comunidade conheça e se encante com esta arte datada de dias tão antigos, e que traz consigo
uma bagagem cultural imensurável.

Democratização de acesso
Para garantir a democratização de acesso à cultura, este evento concederá cotas de vagas de mostras e ingressos
gratuitos para a comunidade e/ou projetos sociais de ensino de dança e cultura árabe. Enviar projetos para aprovação com
o descritivo do projeto social para análise de nossa equipe no email: inscricao@festivalshimmie.com.br. Será um prazer ter
vocês conosco. Nosso palco espera pela sua arte.
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Programação completa

23 set
SEXTA

3

24 set
SÁBADO

25 set
DOMINGO

EM BREVE

MARATONA
DE ESTUDO

ESPAÇO
CULTURAL
PALCO VITRINE

TEATRO
2º ANDAR

MARATONA
DE ESTUDO

ESPAÇO
CULTURAL
PALCO VITRINE

TEATRO
2º ANDAR

9h às 17h

8h00 às 9h00

9h00 às 17h00

12h00 às 19h00

8h00 às 9h00

9h00 às 17h00

12h00 às 21h00

20VER
DANÇAR

ANA
CLAUDIA
BORGES

PALESTRA
GRATUITA

CONCURSOS

MAHAYLA
SHEY

PALESTRA
GRATUITA

CONCURSOS

Parte 4
Said na rotina
oriental

Temas em
breve

Banca
Esmeralda
Kahina

Parte 1
Entrada em
cena com o
véu

Temas em
breve

Grupo
Moderno
Grupo
Derbak

Grupo
Folclórico

Grupo
Fusão

Mahaila
el Helwa

Solo
Profissional
Fase 2

Grupo
Clássico
Grupo Show

9h00 às 20h00

12h00 às 19h00

9h15 às 10h15

9h00 às 20h00

12h00 às 21h00

DÉH
VIAN

PALCO
VITRINE

MOSTRAS

JONATHAN
LANNA

PALCO
VITRINE

MOSTRAS

Parte 2

Mostras
Solos
Duplas
Trios

Parte 5
Kawlya na
rotina oriental

Mostras
Solos
Duplas
Trios

Desenvolvimento
coreográfico e
intensidade no
taksim

EM
BREVE

Concurso
Dupla Moderna
Dupla Clássica
Solo Folcórico
Solo Semi
Profissional
Solo
Profissional

10h30 às 11h30

9h00 às 21h00

ESMERALDA
SAADEH

FEIRA
ORIENTAL

Parte 3
Técnicas de
quadril

Grupos

EXPOSITORES

Grupos

Concurso
Solo Juvenil
Dupla
Folclórica
Amador
Amador
Golden

20h00 às
22h00

SHOW
DE GALA
TAPETE
VERMELHO

10h30 às 11h30

9h00 às 21h00

GISELLE
BELLAS

FEIRA
ORIENTAL

Parte 6

Deslocamentos
para o grande
finale

21h00

EXPOSITORES

ENCERRAMENTO

20h às 22h

9h15 às 10h15
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Detalhamento horários

24

set . sábado

Categoria

PALCO TEATRO

Concursos e Mostras

4

Local: Teatro Eva Wilma - R. Antônio de Lucena, 146 - Tatuapé, São Paulo - SP
Qt vagas

Horário da categoria

Taxa antecipada

Grupo Moderno

15

12h30 às 13h50

valor por integrante

Grupo Derbak

10

14h30 às 15h20

valor por integrante

Grupo Fusão

15

16h00 às 17h20

valor por integrante

R$ 80,00

PALCO VITRINE

-

R$ 80,00

-

Participantes de concurso, a entrada para o dia da apresentação já está inclusa na sua inscrição.
Mostras (grupos a partir de
4 integrantes)

Categoria

Concursos e Mostras

-

R$ 80,00

48

12h às 19h

Entrada do evento . Valor válido para o público e mostras

R$ 150,00

R$ 200,00

R$ 50,00
meia entrada

R$ 60,00
meia entrada

No dia do evento

Qt vagas

Horário da categoria

Taxa antecipada

Dupla Moderna

10

11h00 às 12h00

valor por integrante

Dupla Clássica

10

13h10 às 14h10

valor por integrante

-

Solo Folclórico

10

14h50 às 15h55

R$ 160,00

-

Solo Semi Profissional

15

16h20 às 17h30

R$ 160,00

-

Solo Profissional - Fase 1

20

17h45 às 19h30

R$ 160,00

-

R$ 90,00

-

R$ 90,00

Participantes de concurso, a entrada para o dia da apresentação já está inclusa na sua inscrição.
BelllyKids

10

9h30 às 10h20

R$ 150,00

-

Mostras Solo / Dupla / Trio

46

9h00 às 20h00

R$ 150,00

R$ 200,00

R$ 50,00
meia entrada

R$ 60,00
meia entrada

Investimento

Entrada do evento . Valor válido para o público e mostras

MARATONA
DE ESTUDOS

No dia do evento

Professor

Tema

Horário

Ana Claudia Borges

Entrada em cena com o véu

8h às 9h

Déh Vian

Esmeralda Saadeh

Show de gala
Tapete Vermelho

Desenvolvimento coreográfico e
intensidade no taksim
Técnicas de quadril

9h15 às 10h15

10h30 às 11h30

R$ 199,00

Pacote promocional
com 6 aulas até
30 agosto
R$ 280,00
de 01 a 24 setembro

Horário

Valor

No dia do evento

20h00 as 22h00

R$ 50,00
meia entrada

R$ 70,00
meia entrada
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Detalhamento horários

25

set . domingo

Categoria

PALCO TEATRO

Concursos e Mostras

5

Local: Teatro Eva Wilma - R. Antônio de Lucena, 146 - Tatuapé, São Paulo - SP
Qt vagas

Horário da categoria

Taxa antecipada

No dia do evento

Solo Profissional - Fase 2

20

13h00 às 14h40

-

-

Grupo Folclórico

15

15h00 às 16h15

valor por integrante

R$ 80,00

-

Grupo Clássico

15

16h50 às 18h10

valor por integrante

R$ 80,00

-

Grupo Show

10

19h00 às 19h50

valor por integrante

R$ 80,00

-

Participantes de concurso, a entrada para o dia da apresentação já está inclusa na sua inscrição.
Mostras (grupos a partir
de 4 integrantes)

45

12h às 21h

Entrada do evento . Valor válido para o público e mostras

PALCO VITRINE

Concursos e Mostras

Categoria

R$ 200,00

R$ 50,00
meia entrada

R$ 60,00
meia entrada

Qt vagas

Horário da categoria

Taxa antecipada

No dia do evento

Solo Juvenil

10

9h30 às 10h30

R$ 160,00

-

Dupla Folclórica

10

11h30 às 12h30

valor por integrante

-

Amadora

15

13h00 às 14h20

R$ 160,00

-

Amadora Golden

15

16h30 às 17h50

R$ 160,00

-

R$ 90,00

Participantes de concurso, a entrada para o dia da apresentação já está inclusa na sua inscrição.
Mostras Solo / Dupla / Trio

46

9h00 às 20h00

Entrada do evento . Valor válido para o público e mostras

MARATONA
DE ESTUDOS

R$ 150,00

R$ 150,00

R$ 200,00

R$ 50,00
meia entrada

R$ 60,00
meia entrada

Investimento

Professor

Tema

Horário

Mahayla Shey

Said na rotina oriental

8h às 9h

Jonathan Lanna

Kawlya na rotina oriental

Giselle Bellas

Deslocamentos para o grand finale

R$ 199,00

9h15 às 10h15

Pacote promocional
com 6 aulas até
30 agosto

10h30 às 11h30

R$ 280,00
de 01 a 24 setembro
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20VER DANÇAR
data

23 setembro

vagas

15

local

em definição

nível

Todos os níveis

66
horário
investimento

9h às 18h
vide promoções abaixo

ESMERALDA

KAHINA

MAHAILA EL HELWA

Brasil . São Paulo

Brasil . São Paulo

Brasil . São Paulo

Dos objetivos
1. Que a praticante de Dança Oriental possa receber de profissionais renomados no mercado uma avaliação de seu
trabalho;
2. Não se trata de concurso ou Selos de qualidade, portando, não haverá colocações ou divulgação de avaliações;
Da inscrição
• Taxa de participação: Vide tabela abaixo
• Ao final de sua participação, a inscrita receberá: o arquivo online com a filmagem de sua dança e as avaliações
propriamente ditas;
Da apresentação - escolha a maneira que você deseja ser avaliada
1. Coreografia: a bailarina deverá escolher ou editar uma música para que a mesma tenha no máximo 4 minutos.
Esta modalidade deverá ser escolhida caso a bailarina queira submeter à banca uma coreografia.
2. Improviso: a bailarina receberá uma lista com 12 músicas para estudo, sendo que uma destas será tocada para sua
avaliação. A escolha da música será por sorteio, 5 minutos antes do início de sua apresentação. Para que o "efeito de
improviso" seja coerente, a bailarina não poderá ouvir a música após o sorteio.
Da avaliação
1. Profissionais que farão parte da banca Kahina, Mahaila el Helwa e Esmeralda;
2. Os requisitos observados pela banca serão:
• Entrada em cena, desenvolvimento cênico, musicalidade, técnica de quadril, habilidade para movimentos sinuosos e
ondulatórios, postura, expressão facial, uso do véu (se houver).
• Também haverá espaço para comentários sobre estes e outros itens que o profissional achar pertinente.
Do Registro
1. A apresentação será filmada EXCLUSIVAMENTE por nossa equipe e entregue via email para download do vídeo;
2. A participante poderá tirar fotos posadas com a banca, depois da avaliação;
3. O áudio do feedback pode ser gravado no celular da participante (sem vídeo).
Investimento

Descritivo
20Ver Dançar

Lote 1

Lote 2

promoção válida de
07 junho 2022
à 30 agosto 2022

promoção válida de
01 setembro 2022
à 23 setembro 2022

R$ 285,00

R$ 300,00
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77

Maratona de Estudos
data

24 e 25 setembro

horário

vagas

limitadas

local

HIBRIDO
Presencial: Teatro Eva Wilma - Rua Antonio de Lucena, 146 - Tatuapé
Online: Zoom

investimento

Ana Claudia Borges

Giselle Bellas

8h às 11h30
Vide promoções

Déh Vian

Esmeralda Saadeh

Jonathan Lanna

Mahayla Shey

Maratona de estudos especial Rotina Oriental

6 profissionais
6 temas
E além das técnicas estudadas você terá uma rotina oriental completa desenvolvida pelos 6 professores.
Venda somente de pacote completo
Vagas limitadas no presencial

PROGRAMAÇÃO

Você ainda terá acesso às aulas gravadas pelo período de 1 ano disponível no ShimmieOn

Professor

Tema

Ana Claudia Borges

Entrada em cena com o véu

Déh Vian

Desenvolvimento coreográfico e
intensidade no taksim

Esmeralda Saadeh

Técnicas de quadril

Mahayla Shey

Said na rotina oriental

Jonathan Lanna

Kawlya na rotina oriental

Giselle Bellas

Deslocamentos para o grand finale

Data

Horário

Investimento

8h00 às 9h00
24 setembro
Sábado

9h15 às 10h15
10h30 às 11h30
8h00 às 9h00

25 setembro
Domingo

R$ 199,00

Pacote promocional
com 6 aulas até
30 agosto
R$ 280,00
de 01 a 24 setembro

9h15 às 10h15
10h30 às 11h30
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CONCURSOS E MOSTRAS

CONCURSOS E MOSTRAS
data

24 e 25 setembro

99
horário

Sábado 9h às 20h
Domingo: 9h às 21h

Informações IMPORTANTES válido para todos os participantes
Objetivos
Os concursos promovidos pelo Festival Nacional Shimmie têm como objetivo promover aos praticantes de dança árabe a
cultura e a disseminação do conhecimento e do espirito esportivo.
NOVIDADE!!!
Todos os participantes das atividades do Festival Shimmie São Paulo 2022 receberão um Press Kit do evento já incluso na
taxa de inscrição.
O que é um press kit? Ele é um kit de boas vindas para o nosso festival. Além dos ingressos para as atividades adquiridas e
que você irá participar conosco, você receberá uma surpresa.
Como funciona para você receber este kit? Basta incluir no carrinho a quantidade de pessoas participantes na atividade
adquirida. Por exemplo: Se você for participar de um concurso solo, você deverá incluir apenas um presskit em seu carrinho.
Se o seu grupo for participar com 5 integrantes, você deverá incluir 5 presskits em seu carrinho.
Você irá efetuar o pagamento apenas do frete do envio do press kit para você. Mas fique tranquila! A Shimmie tem parceria
com os correios e o seu press kit chegará a um preço bem acessível. Tenho certeza que você vai amar essa novidade
Critério de avaliação dos concursos
Serão vencedoras as três concorrentes que alcançarem as maiores notas, respectivamente em 1º, 2º e 3º lugares.
No caso de categorias com quantidade menor que 3 concorrentes inscritos o critério de premiação será:
• coreografia com média entre 9 a 10 pontos – 1º lugar
• coreografia com média entre 8 a 8,9 pontos – 2º lugar
• coreografia com média entre 7 a 7,9 pontos – 3º lugar
• caso a média seja menor que 7 a coreografia apresentada não receberá premiação.
Entrada
Valor do Ingresso 2022

Taxa antecipada

No dia do evento

MEIA ENTRADA
Valor válido para participantes das mostras, administradores de
escolas e público acompanhante dos participantes do evento

R$ 50,00

R$ 60,00

ENTRADA INTEGRAL
Valor válido para o público que não estiver acompanhado de
participantes do evento

R$ 100,00

R$ 120,00

R$ 50,00
meia entrada

R$ 70,00
meia entrada

Show de Gala

Importante
Todos os participantes de mostra deverão adquirir o ingresso de entrada do evento separadamente. Valor antecipado de
meia entrada: R$ 50,00 (valor no dia R$ 60,00).
Os participantes de concursos, a entrada do evento já está inclusa na taxa de inscrição
Escolas e caravanas possuem desconto para compra de ingressos a partir de 15 unidades,
entrar em contato pelo WhatsApp 11 91559.1270 ou inscricao@festivalshimmie.com.br e solicite informações.
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PREMIAÇÕES CONCURSOS E MOSTRAS
data

24 e 25 setembro

horário

10
10
Sábado 9h às 20h
Domingo: 9h às 21h

PRÊMIOS PARA CONCURSO
GRUPO DESTAQUE
Será vencedor o grupo que atingir a maior pontuação geral no evento, válido para as categorias: Grupo Moderno, Grupo
Fusão, Grupo Folclórico, Grupo Derbak, Grupo Clássico e Grupo Show. Caso tenha empate será considerado vencedor
para efeitos da premiação o grupo com maior nota do requisito técnica, persistindo o empate com maior nota no quesito
musicalidade, assim por diante até chegarmos ao desempate:
1. Destaque nas redes sociais do Festival Shimmie 2022, Revista Shimmie e entrevista ao vivo no Instagram;
2. O grupo será convidado para se apresentar no Show de Gala do Festival Shimmie SP em 2023.
SOLO PROFISSIONAL
1. Destaque nas redes sociais do Festival Shimmie 2022, Revista Shimmie e entrevista ao vivo no Instagram;
2. Será contratada para ministrar 1 oficina no Festival Shimmie SP em 2023;
3. Será convidada para participar do Show de Gala do Festival Shimmie SP em 2023;
4. Pacote de aulas Dança do Ventre do Baladi Congress Bahia em 2023 (custos de deslocamento por conta da participante);
5. Pacote de aulas Dança do Ventre do Uai Fest - Belo Horizonte em 2023 (custos de deslocamento por conta da participante);
FINALISTAS DE CADA CATEGORIA
Troféu para os três primeiros colocados, fotos destaque nas redes sociais do Festival e Revista Shimmie.

PRÊMIOS PARA MOSTRA
PRÊMIO GRUPO DE OURO
Será escolhido pela curadoria do festival o grupo de mostra não competitiva que se destaque no conjunto: Técnica,
Desenvolvimento cênico e criatividade coreográfica.
1. Destaque nas redes sociais do Festival e Revista Shimmie
2. O grupo será convidado para se apresentar no Show de Gala do Festival Shimmie SP em 2023.
PRÊMIO SOLO DE OURO - PALCO VITRINE
Será escolhido pela curadoria do festival a mostra solo não competitiva apresentada no palco vitrine que se destacar no
conjunto: Técnica, Desenvolvimento cênico e criatividade coreográfica.
1. Destaque nas redes sociais do Festival e Revista Shimmie Destaque nas redes sociais do Festival e Revista Shimmie
2. Será convidada(o) para se apresentar no Show de Gala do Festival Shimmie SP em 2023.
PRÊMIO INCENTIVO A CULTURA PARA AS CARAVANAS
A organização do Festival Nacional Shimmie oferecerá para dois grupos (acima de 10 pessoas) que forem destaques:
1. Troféu - Maior caravana em número de bailarinos + acompanhantes;
2. Troféu - Maior caravana que vier do estado e/ou cidade mais distante de SP

PRÊMIOS PARA MOSTRA OU CONCURSO
PRÊMIO CARLOS CLARK DE MELHOR COREÓGRAFO
1. Será oferecido o 'PRÊMIO CARLOS CLARK' de melhor coreógrafo para a coreografia em grupo que se destacar no evento.
A curadoria do festival premiará a coreografia que tiver mais destaque no conjunto: Técnica, Desenvolvimento cênico e
criatividade coreográfica.
2. Será contratada para coreografar a abertura do Show de Gala do Festival Shimmie SP em 2023.
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MOSTRA NÃO COMPETITIVA
data

24 e 25 setembro

vagas

palco teatro
palco vitrine

Sábado
45 vagas
46 vagas

11
11
horário

Domingo
48 vagas
46 vagas

investimento

programação
R$ 150,00 antecipado
R$ 200,00 no dia do evento

Música
Livre
Música e Ficha
A Ficha de inscrição e a música (obrigatoriamente enviada em formato MP3) deverão ser enviadas até o dia
30 de agosto de 2022 via ficha de inscrição online.
O arquivo deve estar nomeado da seguinte forma: Mostra_dia_nome do grupo.mp3
* Recomendado levar pen drive com o arquivo único da música por segurança no dia do evento.
Dos participantes
1. Integrantes do sexo feminino, masculino ou misto, sem restrição de idade;
2. É permitida a participação em solos, duplas, trios ou grupos;
3. Tempo de apresentação: 4 minutos
Ingressos
O valor do ingresso para as mostras, público e/ou acompanhantes - Valor antecipado: R$ 50,00 meia entrada (valor no
dia R$ 60,00). Todos os integrantes de mostra deverão adquirir o ingresso separadamente.
PRESSKIT - NOVIDADE!!!
Todos os participantes das atividades receberão um Press Kit do evento já incluso na taxa de inscrição.
O que é um press kit? Ele é um kit de boas vindas para o nosso festival. Além dos ingressos para as atividades adquiridas
e que você irá participar conosco, você receberá uma surpresa.
Como funciona para você receber este kit? Basta incluir no carrinho a quantidade de pessoas participantes na atividade
adquirida. Por exemplo: Se você for participar de um concurso solo, você deverá incluir apenas um presskit em seu
carrinho. Se o seu grupo for participar com 5 integrantes, você deverá incluir 5 presskits em seu carrinho.
Você irá efetuar o pagamento apenas do frete do envio do press kit para você. Mas fique tranquila! A Shimmie tem parceria
com os correios e o seu press kit chegará a um preço bem acessível. Tenho certeza que você vai amar essa novidade.

Palco Vitrine

Apresentações de Solos, Duplas e Trios.

Palco Teatro

Apresentações de Grupos a partir de 4 integrantes.
Atraso
Em caso de atraso do grupo, este poderá ser encaixado de acordo com a possibilidade do evento, cabendo esta decisão
ao membro da equipe responsável pela ordem das apresentações.
No caso de indisponibilidade de comparecer ao evento, o valor da inscrição não será devolvido.

Mostra especial BellyKids . Sábado
1.

2.
3.

Destinado para solos, duplas, trios e grupos nos quais todos os seus integrantes tenham até 12 anos de idade. Não
se trata de competição. Ao final os participantes são chamados ao palco e recebem uma medalha de participação.
Música de até 5 minutos. Estilo livre
Obrigatório o envio de autorização de participação de pais e/ou responsáveis de menores de 12 anos
Solicitar a ficha via email: inscricao@festivalshimmie.com.br
O valor do ingresso para participantes do BellyKids - Valor antecipado: R$ 50,00 meia entrada (valor no dia R$
60,00). Todos os integrantes de mostra deverão adquirir o ingresso separadamente.
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Concurso . SOLO

PROFISSIONAL

data

24 e 25 setembro

vagas

20

12
12
horário
investimento

Informações abaixo
R$ 160,00

Serão duas fases, cada fase em um dia diferente

Dia

Atividade

Horário

Descrição

24 de setembro

Primeira Fase

17h45 às 19h30

As concorrentes apresentam uma rotina oriental

13h00 às 14h40

As concorrentes apresentam uma coreografia do tema
Tapete Vermelho - Filmes inspiradores

16h00

Prova escrita

25 de setembro

Segunda Fase

As participantes deverão chegar com 1h de antecedência do início da categoria e apresentar-se ao guichê de concurso para
assinar a súmula de presença.
São aptas a participar desta categoria:
• Bailarinas do sexo feminino, a partir dos 16 anos;
• Bailarinas e Profissionais atuantes no Mercado Profissional da Dança Árabe;
• Profissionais que possuem DRT (não-obrigatório) ou espaço próprio de dança ou franquia. Também bailarinas que
divulgam suas aulas em redes sociais e internet em geral;
• Bailarinas que se considerem aptas tecnicamente para concorrerem nesta categoria
Primeira Fase . 24SET SÁBADO
CLÁSSICO
Primeira Fase . 26SET SÁBADO
CLÁSSICO
A participante deverá apresentar uma
coreografia de Rotina Oriental
(música clássica) de duração máxima de
4 MINUTOS. A ordem de apresentação é a
ordem alfabética.
Requisitos avaliados
1. Técnica (riqueza e limpeza dos
movimentos executados);
2. Musicalidade (reconhecimento das
mudanças de humor na música,
identificação de ritmos e movimentos
adequados aos momentos da música);
3. Expressão corporal condizente com a
proposta coreográfica;
4. Desenvolvimento cênico;
5. Adequação ao tema (se foram utilizados
figurinos, movimentos e música
adequados à categoria),
Feedback dos jurados
No Festival Shimmie você recebe o feedback
(comentários da banca) através de áudios
de cada um dos jurados de sua categoria.
A(o) responsável (professora/coreógrafa)
receberá os arquivos através de Whatsapp
até o término do evento. Portanto não
deixe de informar na ficha de inscrição o
número do telefone celular do (a) professor/
coreógrafo (a).
Músicas
A Ficha de inscrição e a música
(obrigatoriamente enviada em formato
MP3) deverão ser enviadas até o dia 30 de
agosto de 2022 via ficha de inscrição online.
O arquivo deve estar nomeado da seguinte
forma:
Concurso_SoloProfissional_fase1_nome.mp3
e
Concurso_SoloProfissional_fase2_nome.mp3

Segunda Fase . 25SET DOMINGO
TAPETE VERMELHO - FILMES
As concorrentes deverão apresentar uma
coreografia de 4 MINUTOS. A ordem de
apresentação é a ordem alfabética.
Da apresentação
Compreensão do tema Tapete Vermelho para
este Concurso
1. Para esta categoria a participante deverá
apresentar coreografia baseada em trilhas
sonoras de filmes. O desenvolvimento da
coreografia poderá ser feito com base em
dança do ventre tradicional e/ou fusões;
2. O nome do filme deverá ser informado à
apresentadora do evento antes da entrada
em cena;
3. Serão permitidos acessórios para a
apresentação como fan veil, véu wings,
poil, snujs, pandeiros, dentre outros,
desde que estejam dentro do contexto do
número apresentado.
Requisitos avaliados
1. Técnica (riqueza e limpeza dos
movimentos executados);
2. Musicalidade (reconhecimento das
mudanças de humor na música,
identificação de ritmos e movimentos
adequados aos momentos da música);
3. Expressão corporal condizente com a
proposta coreográfica;
4. Desenho coreográfico (desenvolvimento
cênico);
5. Adequação ao tema (se foram utilizados
figurinos, movimentos e música
adequados à categoria).
Observações:
Em caso de atraso a candidata poderá se
apresentar apenas enquanto acontece a
categoria. Caso a mesma chegue após o
encerramento da categoria a participante
será desclassificada;

Prova Escrita
As concorrentes serão encaminhadas pela
nossa equipe para realização de prova
escrita, que constará de 10 (dez) questões
de múltipla escolha sobre os artigos da
Revista Shimmie referentes às edições
42, 43 e 44. Cada questão valerá 0,5 ponto
totalizando o máximo de 5 pontos possíveis.
Ingresso
Participantes de concurso, a entrada para o
dia da apresentação já está inclusa na sua
inscrição.
Da classificação:
TODAS as concorrentes participarão de
todas as fases. A nota final será a soma
simples das duas etapas (Primeira fase +
segunda fase + prova escrita). A maior nota
será a da concorrente que ficar em primeiro
lugar. Caso haja empate, o quesito técnica
será utilizado para desempate, seguido
de musicalidade e expressão (referentes
à primeira fase). Caso ainda perdure o
empate, a banca julgadora será reunida
novamente para decisão.
Premiação:
As três primeiras colocadas ganharão
troféu e terão entrevista publicada no
encarte especial sobre o Festival Nacional
Shimmie.
PARA A PRIMEIRA COLOCADA:
1. Ministrará 1 oficina no Festival Shimmie
SP em 2023;
2. A ganhadora irá participar do Show de
Gala do Festival Shimmie SP em 2023;
3. Pacote de aulas Dança do Ventre
do Baladi Congress Bahia em 2023
(custos de deslocamento por conta da
participante);
4. Pacote de aulas Dança do Ventre do Uai
Fest - Belo Horizonte em 2023 (custos de
deslocamento por conta da participante);

www.festivalshimmie.com.br | inscricao@festivalshimmie.com.br

Concurso . SOLO
data

24 setembro

vagas

10

FOLCLÓRICO

13
13
horário
investimento

Sábado 14h50 às 15h55
R$ 160,00

Música e Ficha
A Ficha de inscrição e a música (obrigatoriamente enviada em formato MP3) deverão ser enviadas até o dia
30 de agosto de 2022 via ficha de inscrição online.
O arquivo deve estar nomeado da seguinte forma: Concurso_SoloFolclore_nome da participante.mp3
* Recomendado levar pen drive com o arquivo único da música por segurança no dia do evento.
Ingresso
Participantes de concurso, a entrada para o dia da apresentação já está inclusa na sua inscrição.
PRESSKIT - NOVIDADE!!!
Todos os participantes das atividades receberão um Press Kit do evento já incluso na taxa de inscrição.
O que é um press kit? Ele é um kit de boas vindas para o nosso festival. Além dos ingressos para as atividades adquiridas e
que você irá participar conosco, você receberá uma surpresa.
Como funciona para você receber este kit? Basta incluir no carrinho a quantidade de pessoas participantes na atividade
adquirida. Por exemplo: Se você for participar de um concurso solo, você deverá incluir apenas um presskit em seu carrinho.
Se o seu grupo for participar com 5 integrantes, você deverá incluir 5 presskits em seu carrinho.
Você irá efetuar o pagamento apenas do frete do envio do press kit para você. Mas fique tranquila! A Shimmie tem parceria
com os correios e o seu press kit chegará a um preço bem acessível. Tenho certeza que você vai amar essa novidade.
Requisitos para inscrição
1. Bailarinas do sexo feminino a partir de 16 anos.
Da apresentação
1. Tempo da apresentação: 4 minutos;
2. Para esta categoria, é necessário que a apresentação seja com músicas árabes estilo folclórico seja ele de raiz ou
contemporâneo, podendo-se utilizar de instrumentos como jarros, bastões, bengalas, meleas, pandeiros, peneiras dentre
outros.
3. Serão admitidos os seguintes estilos: Racks al Assaya com ou sem bengala ou bastão, Ghawazee, Khaleege, Kawliya,
Dança Núbia, Baladi, Melea-laff, Fallaheen, incluindo jarro ou cesto, Pescadores, Tanoura, Dabke ou estilo de estudo e
pesquisa comprovada pela coreógrafa(o).
4. Não é permitido o uso de instrumentos musicais como Tabel, Nay, entre outros. Pandeiros e snujs podem ser utilizados
como acessório na apresentação, pelas bailarinas(os) solistas.
Observações
1. Para uso de objetos cênicos este deve ser colocado e retirado dentro do tempo da apresentação;
2. Em caso de atraso a candidata poderá se apresentar apenas enquanto acontece a categoria. Caso a mesma chegue após
o encerramento da categoria a participante será desclassificada;
3. Proibido: uso de fogo, companhia de músicos ao vivo, nudez ou vestimenta que seja imprópria para a classificação do
evento (Classificação Livre), animais ou qualquer item que fique no palco (papel picado, pétalas e outros).
Requisitos avaliados
1. Técnica (riqueza e limpeza dos movimentos executados);
2. Musicalidade (reconhecimento das mudanças de humor na música, identificação de ritmos e movimentos adequados aos
momentos da música);
3. Expressão corporal condizente com a proposta coreográfica;
4. Desenvolvimento cênico;
5. Adequação ao tema (se foram utilizados figurinos, movimentos e música adequados à categoria).
Feedback dos jurados
No Festival Shimmie você recebe o feedback (comentários da banca) através de áudios de cada um dos jurados de sua
categoria. A(o) responsável (professora/coreógrafa) receberá os arquivos através de Whatsapp até o término do evento.
Portanto não deixe de informar na ficha de inscrição o número do telefone celular do (a) professor/coreógrafo (a).
Premiação
Troféu para os três primeiros colocados. Destaque nas redes sociais do Festival e Revista Shimmie
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Concurso . SOLO

AMADOR

data

25 set . Domingo

vagas

15

14
14
horário
investimento

13h00 às 14h20
R$ 160,00

Música e Ficha
A Ficha de inscrição e a música (obrigatoriamente enviada em formato MP3) deverão ser enviadas até o dia
30 de agosto de 2022 via ficha de inscrição online.
O arquivo deve estar nomeado da seguinte forma: Concurso_SoloAmador_nome da participante.mp3
* Recomendado levar pen drive com o arquivo único da música por segurança no dia do evento.
Ingresso
Participantes de concurso, a entrada para o dia da apresentação já está inclusa na sua inscrição.
PRESSKIT - NOVIDADE!!!
Todos os participantes das atividades receberão um Press Kit do evento já incluso na taxa de inscrição.
O que é um press kit? Ele é um kit de boas vindas para o nosso festival. Além dos ingressos para as atividades adquiridas
e que você irá participar conosco, você receberá uma surpresa.
Como funciona para você receber este kit? Basta incluir no carrinho a quantidade de pessoas participantes na atividade
adquirida. Por exemplo: Se você for participar de um concurso solo, você deverá incluir apenas um presskit em seu carrinho.
Se o seu grupo for participar com 5 integrantes, você deverá incluir 5 presskits em seu carrinho.
Você irá efetuar o pagamento apenas do frete do envio do press kit para você. Mas fique tranquila! A Shimmie tem parceria
com os correios e o seu press kit chegará a um preço bem acessível. Tenho certeza que você vai amar essa novidade.
Requisitos para inscrição
1. Bailarinas do sexo feminino a partir de 16 anos até 35 anos.
2.  É considerada como bailarina amaradora aquela bailarina que:
• Não possua DRT;
• Não é proprietária de escola ou franquia.
• Alunas que se considerem aptas a participar desta categoria.
Da apresentação
1. Tempo da apresentação: 4 minutos;
2. Estilo da apresentação: a concorrente deverá se apresentar com música estilo clássica árabe, conhecidas também
como de rotina oriental árabe. É aceitável a performance com solos de percussão, desde que este não ultrapasse 1
minuto e meio da apresentação e seja da mesma música (não retirado de outra);
3. O participante que não se atentar a estas exigências terá 05 (cinco) pontos subtraídos da nota final.
Observações
1. Para uso de objetos cênicos este deve ser colocado e retirado dentro do tempo da apresentação;
2. Em caso de atraso do início da categoria a participante será desclassificada;
Caso a mesma chegue após o encerramento da categoria a participante será desclassificada;
3. Proibido: uso de fogo, companhia de músicos ao vivo, nudez ou vestimenta que seja imprópria para a classificação do
evento (Classificação Livre), animais ou qualquer item que fique no palco (papel picado, pétalas e outros).
4. Se ocorrerem casos comprovados de bailarinas profissionais estarem inscritas nesta categoria. A participante será
desclassificada, mesmo após o término do evento, e caso tenha obtido premiação o mesmo será cancelado.
Requisitos avaliados
1. Técnica (riqueza e limpeza dos movimentos executados);
2. Musicalidade (reconhecimento das mudanças de humor na música, identificação de ritmos e movimentos adequados
aos momentos da música);
3. Expressão corporal condizente com a proposta coreográfica;
4. Desenvolvimento cênico;
5. Adequação ao tema (se foram utilizados figurinos, movimentos e música adequados à categoria).
Feedback dos jurados
No Festival Shimmie você recebe o feedback (comentários da banca) através de áudios de cada um dos jurados de sua
categoria. A(o) responsável (professora/coreógrafa) receberá os arquivos através de Whatsapp até o término do evento.
Portanto não deixe de informar na ficha de inscrição o número do telefone celular do (a) professor/coreógrafo (a).
Premiação
Troféu para os três primeiros colocados. Destaque nas redes sociais do Festival e Revista Shimmie
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Concurso . SOLO

AMADOR GOLDEN

data

25 set . Domingo

vagas

15

15
15
horário
investimento

16h30 às 17h50
R$ 160,00

Música e Ficha
A Ficha de inscrição e a música (obrigatoriamente enviada em formato MP3) deverão ser enviadas até o dia
30 de agosto de 2022 via ficha de inscrição online.
O arquivo deve estar nomeado da seguinte forma: Concurso_SoloAmadorGolden_nome da participante.mp3
* Recomendado levar pen drive com o arquivo único da música por segurança no dia do evento.
Ingresso
Participantes de concurso, a entrada para o dia da apresentação já está inclusa na sua inscrição.
PRESSKIT - NOVIDADE!!!
Todos os participantes das atividades receberão um Press Kit do evento já incluso na taxa de inscrição.
O que é um press kit? Ele é um kit de boas vindas para o nosso festival. Além dos ingressos para as atividades adquiridas
e que você irá participar conosco, você receberá uma surpresa.
Como funciona para você receber este kit? Basta incluir no carrinho a quantidade de pessoas participantes na atividade
adquirida. Por exemplo: Se você for participar de um concurso solo, você deverá incluir apenas um presskit em seu carrinho.
Se o seu grupo for participar com 5 integrantes, você deverá incluir 5 presskits em seu carrinho.
Você irá efetuar o pagamento apenas do frete do envio do press kit para você. Mas fique tranquila! A Shimmie tem parceria
com os correios e o seu press kit chegará a um preço bem acessível. Tenho certeza que você vai amar essa novidade.
Requisitos para inscrição
1. Bailarinas do sexo feminino acima de 35 anos.
2.  É considerada como bailarina amaradora aquela bailarina que:
• Não possua DRT;
• Não é proprietária de escola ou franquia.
• Alunas que se considerem aptas a participar desta categoria.
Da apresentação
1. Tempo da apresentação: 4 minutos;
2. Estilo da apresentação: a concorrente deverá se apresentar com música estilo clássica árabe, conhecidas também
como de rotina oriental árabe. É aceitável a performance com solos de percussão, desde que este não ultrapasse 1
minuto e meio da apresentação e seja da mesma música (não retirado de outra);
3. O participante que não se atentar a estas exigências terá 05 (cinco) pontos subtraídos da nota final.
Observações
1. Para uso de objetos cênicos este deve ser colocado e retirado dentro do tempo da apresentação;
2. Em caso de atraso do início da categoria a participante será desclassificada;
Caso a mesma chegue após o encerramento da categoria a participante será desclassificada;
3. Proibido: uso de fogo, companhia de músicos ao vivo, nudez ou vestimenta que seja imprópria para a classificação do
evento (Classificação Livre), animais ou qualquer item que fique no palco (papel picado, pétalas e outros).
4. Se ocorrerem casos comprovados de bailarinas profissionais estarem inscritas nesta categoria. A participante será
desclassificada, mesmo após o término do evento, e caso tenha obtido premiação o mesmo será cancelado.
Requisitos avaliados
1. Técnica (riqueza e limpeza dos movimentos executados);
2. Musicalidade (reconhecimento das mudanças de humor na música, identificação de ritmos e movimentos adequados
aos momentos da música);
3. Expressão corporal condizente com a proposta coreográfica;
4. Desenvolvimento cênico;
5. Adequação ao tema (se foram utilizados figurinos, movimentos e música adequados à categoria).
Feedback dos jurados
No Festival Shimmie você recebe o feedback (comentários da banca) através de áudios de cada um dos jurados de sua
categoria. A(o) responsável (professora/coreógrafa) receberá os arquivos através de Whatsapp até o término do evento.
Portanto não deixe de informar na ficha de inscrição o número do telefone celular do (a) professor/coreógrafo (a).
Premiação
Troféu para os três primeiros colocados. Destaque nas redes sociais do Festival e Revista Shimmie
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Concurso . SOLO

SEMI PROFISSIONAL

data

24 set . Sábado

vagas

15

16
16
horário

investimento

16h20 às 17h30
R$ 160,00

Música e Ficha
A Ficha de inscrição e a música (obrigatoriamente enviada em formato MP3) deverão ser enviadas até o dia
30 de agosto de 2022 via ficha de inscrição online.
O arquivo deve estar nomeado da seguinte forma: Concurso_SoloSemiProfissional_nome da participante.mp3
* Recomendado levar pen drive com o arquivo único da música por segurança no dia do evento.
Ingresso
Participantes de concurso, a entrada para o dia da apresentação já está inclusa na sua inscrição.
PRESSKIT - NOVIDADE!!!
Todos os participantes das atividades receberão um Press Kit do evento já incluso na taxa de inscrição.
O que é um press kit? Ele é um kit de boas vindas para o nosso festival. Além dos ingressos para as atividades adquiridas
e que você irá participar conosco, você receberá uma surpresa.
Como funciona para você receber este kit? Basta incluir no carrinho a quantidade de pessoas participantes na atividade
adquirida. Por exemplo: Se você for participar de um concurso solo, você deverá incluir apenas um presskit em seu carrinho.
Se o seu grupo for participar com 5 integrantes, você deverá incluir 5 presskits em seu carrinho.
Você irá efetuar o pagamento apenas do frete do envio do press kit para você. Mas fique tranquila! A Shimmie tem parceria
com os correios e o seu press kit chegará a um preço bem acessível. Tenho certeza que você vai amar essa novidade.
Requisitos para inscrição
1. Bailarinas do sexo feminino a partir de 16 anos.
2.  É considerada como bailarina semi profissional aquela bailarina que:
• Está fazendo os primeiros shows com cachê;
• Atua como professora ou bailarina profissional com no máximo 2 anos de experiência;
• Não é proprietária de escola ou franquia;
• Alunas de nível intermediário ou avançado que se considerem aptas a participar desta categoria.
Da apresentação
1. Tempo da apresentação: 4 minutos;
2. Estilo da apresentação: a concorrente deverá se apresentar com música estilo clássica árabe, conhecidas também
como de rotina oriental árabe. É aceitável a performance com solos de percussão, desde que este não ultrapasse 1
minuto e meio da apresentação e seja da mesma música (não retirado de outra);
3. O participante que não se atentar a estas exigências terá 05 (cinco) pontos subtraídos da nota final.
Observações
1. Para uso de objetos cênicos este deve ser colocado e retirado dentro do tempo da apresentação;
2. Em caso de atraso do início da categoria a participante será desclassificada;
Caso a mesma chegue após o encerramento da categoria a participante será desclassificada;
3. Proibido: uso de fogo, companhia de músicos ao vivo, nudez ou vestimenta que seja imprópria para a classificação do
evento (Classificação Livre), animais ou qualquer item que fique no palco (papel picado, pétalas e outros).
4. Se ocorrerem casos comprovados de bailarinas profissionais estarem inscritas nesta categoria. A participante será
desclassificada, mesmo após o término do evento, e caso tenha obtido premiação o mesmo será cancelado.
Requisitos avaliados
1. Técnica (riqueza e limpeza dos movimentos executados);
2. Musicalidade (reconhecimento das mudanças de humor na música, identificação de ritmos e movimentos adequados
aos momentos da música);
3. Expressão corporal condizente com a proposta coreográfica;
4. Desenvolvimento cênico;
5. Adequação ao tema (se foram utilizados figurinos, movimentos e música adequados à categoria).
Feedback dos jurados
No Festival Shimmie você recebe o feedback (comentários da banca) através de áudios de cada um dos jurados de sua
categoria. A(o) responsável (professora/coreógrafa) receberá os arquivos através de Whatsapp até o término do evento.
Portanto não deixe de informar na ficha de inscrição o número do telefone celular do (a) professor/coreógrafo (a).
Premiação
Troféu para os três primeiros colocados. Destaque nas redes sociais do Festival e Revista Shimmie.
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Concurso . SOLO

JUVENIL

data

25 set . Domingo

vagas

10

17
17
horário
investimento

9h30 às 10h30
R$ 160,00

Música e Ficha
A Ficha de inscrição e a música (obrigatoriamente enviada em formato MP3) deverão ser enviadas até o dia
30 de agosto de 2022 via ficha de inscrição online.
O arquivo deve estar nomeado da seguinte forma: Concurso_SoloJuvenil_nome da participante.mp3
* Recomendado levar pen drive com o arquivo único da música por segurança no dia do evento.
Ingresso
Participantes de concurso, a entrada para o dia da apresentação já está inclusa na sua inscrição.
PRESSKIT - NOVIDADE!!!
Todos os participantes das atividades receberão um Press Kit do evento já incluso na taxa de inscrição.
O que é um press kit? Ele é um kit de boas vindas para o nosso festival. Além dos ingressos para as atividades adquiridas
e que você irá participar conosco, você receberá uma surpresa.
Como funciona para você receber este kit? Basta incluir no carrinho a quantidade de pessoas participantes na atividade
adquirida. Por exemplo: Se você for participar de um concurso solo, você deverá incluir apenas um presskit em seu carrinho.
Se o seu grupo for participar com 5 integrantes, você deverá incluir 5 presskits em seu carrinho.
Você irá efetuar o pagamento apenas do frete do envio do press kit para você. Mas fique tranquila! A Shimmie tem parceria
com os correios e o seu press kit chegará a um preço bem acessível. Tenho certeza que você vai amar essa novidade.
Requisitos para inscrição
1. Bailarinas do sexo feminino com idade entre 12 e 15 anos.
2. Obrigatório o envio de autorização de participação de pais e/ou responsáveis de menores de 16 anos
Solicitar a ficha via email: inscricao@festivalshimmie.com.br
Da apresentação
1. Tempo da apresentação: 4 minutos;
2. Estilo da apresentação: a concorrente deverá se apresentar a concorrente poderá se apresentar com músicas de rotina
oriental, modernas ou solos de derbake. Folclores e fusões não são permitidos para essa categoria;
Observações
1. Para uso de objetos cênicos este deve ser colocado e retirado dentro do tempo da apresentação;
2. Em caso de atraso do início da categoria a participante será desclassificada;
Caso a mesma chegue após o encerramento da categoria a participante será desclassificada;
3. Proibido: uso de fogo, companhia de músicos ao vivo, nudez ou vestimenta que seja imprópria para a classificação do
evento (Classificação Livre), animais ou qualquer item que fique no palco (papel picado, pétalas e outros).
Requisitos avaliados
1. Técnica (riqueza e limpeza dos movimentos executados);
2. Musicalidade (reconhecimento das mudanças de humor na música, identificação de ritmos e movimentos adequados
aos momentos da música);
3. Expressão corporal condizente com a proposta coreográfica;
4. Desenvolvimento cênico;
5. Adequação ao tema (se foram utilizados figurinos, movimentos e música adequados à categoria).
Feedback dos jurados
No Festival Shimmie você recebe o feedback (comentários da banca) através de áudios de cada um dos jurados de sua
categoria. A(o) responsável (professora/coreógrafa) receberá os arquivos através de Whatsapp até o término do evento.
Portanto não deixe de informar na ficha de inscrição o número do telefone celular do (a) professor/coreógrafo (a).
Premiação
Troféu para os três primeiros colocados. Destaque nas redes sociais do Festival e Revista Shimmie

www.festivalshimmie.com.br | inscricao@festivalshimmie.com.br

Concurso . DUPLA
data

24 set . Sábado

vagas

10

CLÁSSICA

18
18
horário
investimento

13h10 ás 14h10
R$ 90,00 por integrante

Música e Ficha
A Ficha de inscrição e a música (obrigatoriamente enviada em formato MP3) deverão ser enviadas até o dia
30 de agosto de 2022 via ficha de inscrição online.
O arquivo deve estar nomeado da seguinte forma: Concurso_DuplaClássica_nome da participante.mp3
* Recomendado levar pen drive com o arquivo único da música por segurança no dia do evento.
Ingresso
Participantes de concurso, a entrada para o dia da apresentação já está inclusa na sua inscrição.
PRESSKIT - NOVIDADE!!!
Todos os participantes das atividades receberão um Press Kit do evento já incluso na taxa de inscrição.
O que é um press kit? Ele é um kit de boas vindas para o nosso festival. Além dos ingressos para as atividades adquiridas
e que você irá participar conosco, você receberá uma surpresa.
Como funciona para você receber este kit? Basta incluir no carrinho a quantidade de pessoas participantes na atividade
adquirida. Por exemplo: Se você for participar de um concurso solo, você deverá incluir apenas um presskit em seu carrinho.
Se o seu grupo for participar com 5 integrantes, você deverá incluir 5 presskits em seu carrinho.
Você irá efetuar o pagamento apenas do frete do envio do press kit para você. Mas fique tranquila! A Shimmie tem parceria
com os correios e o seu press kit chegará a um preço bem acessível. Tenho certeza que você vai amar essa novidade.
Dos participantes
1. Integrantes (feminino, masculino ou misto), a partir de 13 anos;
2. Tempo de apresentação: 4 minutos
3. Obrigatório o envio de autorização de participação de pais e/ou responsáveis de menores de 16 anos
Solicitar a ficha via email: inscricao@festivalshimmie.com.br
Observações
1. Para uso de objetos cênicos este deve ser colocado e retirado dentro do tempo da apresentação;
2. Em caso de atraso a(o) candidata(o) poderá se apresentar apenas enquanto acontece a categoria. Caso a(o) mesma
(o) chegue após o encerramento da categoria a(o) participante será desclassificada(o);
3. Proibido: uso de fogo, companhia de músicos ao vivo, nudez ou vestimenta que seja imprópria para a classificação do
evento (Classificação Livre), animais ou qualquer item que fique no palco (papel picado, pétalas e outros).
Compreensão do estilo Clássico para este Concurso
Para esta categoria, é necessário que a apresentação seja realizada com músicas de rotina clássica oriental, conhecidas
como músicas clássicas. Somente o véu tradicional poderá ser utilizado nessa categoria como acessório cênico.
Requisitos avaliados
1. Técnica (riqueza e limpeza dos movimentos executados);
2. Musicalidade (reconhecimento das mudanças de humor na música, identificação de ritmos e movimentos adequados
aos momentos da música);
3. Expressão corporal condizente com a proposta coreográfica;
4. Desenho coreográfico (desenvolvimento cênico);
5. Adequação ao tema (se foram utilizados figurinos, movimentos e música adequados à categoria).
6. Sincronia e harmonia entre os integrantes
Feedback dos jurados
No Festival Shimmie você recebe o feedback (comentários da banca) através de áudios de cada um dos jurados de sua
categoria. A(o) responsável (professora/coreógrafa) receberá os arquivos através de Whatsapp até o término do evento.
Portanto não deixe de informar na ficha de inscrição o número do telefone celular do (a) professor/coreógrafo (a).
Premiação
Troféu para os três primeiros colocados. Destaque nas redes sociais do Festival e Revista Shimmie

www.festivalshimmie.com.br | inscricao@festivalshimmie.com.br

Concurso . DUPLA
data

24 set . Sábado

vagas

10

MODERNA

19
19
horário
investimento

11h00 às 12h00
R$ 90,00 por integrante

Música e Ficha
A Ficha de inscrição e a música (obrigatoriamente enviada em formato MP3) deverão ser enviadas até o dia
30 de agosto de 2022 via ficha de inscrição online.
O arquivo deve estar nomeado da seguinte forma: Concurso_DuplaModerna_nome da participante.mp3
* Recomendado levar pen drive com o arquivo único da música por segurança no dia do evento.
Ingresso
Participantes de concurso, a entrada para o dia da apresentação já está inclusa na sua inscrição.
PRESSKIT - NOVIDADE!!!
Todos os participantes das atividades receberão um Press Kit do evento já incluso na taxa de inscrição.
O que é um press kit? Ele é um kit de boas vindas para o nosso festival. Além dos ingressos para as atividades adquiridas
e que você irá participar conosco, você receberá uma surpresa.
Como funciona para você receber este kit? Basta incluir no carrinho a quantidade de pessoas participantes na atividade
adquirida. Por exemplo: Se você for participar de um concurso solo, você deverá incluir apenas um presskit em seu carrinho.
Se o seu grupo for participar com 5 integrantes, você deverá incluir 5 presskits em seu carrinho.
Você irá efetuar o pagamento apenas do frete do envio do press kit para você. Mas fique tranquila! A Shimmie tem parceria
com os correios e o seu press kit chegará a um preço bem acessível. Tenho certeza que você vai amar essa novidade.
Dos participantes
1. Integrantes (feminino, masculino ou misto), a partir de 13 anos;
2. Tempo de apresentação: 4 minutos
3. Obrigatório o envio de autorização de participação de pais e/ou responsáveis de menores de 16 anos
Solicitar a ficha via email: inscricao@festivalshimmie.com.br
Observações
1. Para uso de objetos cênicos este deve ser colocado e retirado dentro do tempo da apresentação;
2. Em caso de atraso a(o) candidata(o) poderá se apresentar apenas enquanto acontece a categoria. Caso a(o) mesma
(o) chegue após o encerramento da categoria a(o) participante será desclassificada(o);
3. Proibido: uso de fogo, companhia de músicos ao vivo, nudez ou vestimenta que seja imprópria para a classificação do
evento (Classificação Livre), animais ou qualquer item que fique no palco (papel picado, pétalas e outros).
Compreensão do estilo Moderno para este Concurso
Para esta categoria, é necessário que a apresentação seja com músicas árabes modernas. São permitidas desde as músicas
conhecidas como modernas (ex: Nancy Ajram, Amr Diab), até músicas tradicionais que foram modificadas (com toques
modernos, tecnos e remixadas, etc). Neste caso é importante que todo o conjunto (figurino, movimentos e coreografia)
também acompanhem essa modernização. Percussão pode ser apresentada, desde que num contexto moderno. Acessórios
são permitidos desde que estejam também no contexto moderno, exemplo: fan veil, véu wings, poil veil, dentre outros. Nesta
categoria NÃO ESTÃO INCLUSAS as fusões.
Requisitos avaliados
1. Técnica (riqueza e limpeza dos movimentos executados);
2. Musicalidade (reconhecimento das mudanças de humor na música, identificação de ritmos e movimentos adequados
aos momentos da música);
3. Expressão corporal condizente com a proposta coreográfica;
4. Desenho coreográfico (desenvolvimento cênico);
5. Adequação ao tema (se foram utilizados figurinos, movimentos e música adequados à categoria).
6. Sincronia e harmonia entre os integrantes
Feedback dos jurados
No Festival Shimmie você recebe o feedback (comentários da banca) através de áudios de cada um dos jurados de sua
categoria. A(o) responsável (professora/coreógrafa) receberá os arquivos através de Whatsapp até o término do evento.
Portanto não deixe de informar na ficha de inscrição o número do telefone celular do (a) professor/coreógrafo (a).
Premiação
Troféu para os três primeiros colocados. Destaque nas redes sociais do Festival e Revista Shimmie

www.festivalshimmie.com.br | inscricao@festivalshimmie.com.br

Concurso . DUPLA
data

25 set . Domingo

vagas

10

FOLCLÓRICA

20
20
horário
investimento

11h30 às 12h30
R$ 90,00 por integrante

Música e Ficha
A Ficha de inscrição e a música (obrigatoriamente enviada em formato MP3) deverão ser enviadas até o dia
30 de agosto de 2022 via ficha de inscrição online.
O arquivo deve estar nomeado da seguinte forma: Concurso_DuplaFolclorica_nome da participante.mp3
* Recomendado levar pen drive com o arquivo único da música por segurança no dia do evento.
Ingresso
Participantes de concurso, a entrada para o dia da apresentação já está inclusa na sua inscrição.
PRESSKIT - NOVIDADE!!!
Todos os participantes das atividades receberão um Press Kit do evento já incluso na taxa de inscrição.
O que é um press kit? Ele é um kit de boas vindas para o nosso festival. Além dos ingressos para as atividades adquiridas
e que você irá participar conosco, você receberá uma surpresa.
Como funciona para você receber este kit? Basta incluir no carrinho a quantidade de pessoas participantes na atividade
adquirida. Por exemplo: Se você for participar de um concurso solo, você deverá incluir apenas um presskit em seu carrinho.
Se o seu grupo for participar com 5 integrantes, você deverá incluir 5 presskits em seu carrinho.
Você irá efetuar o pagamento apenas do frete do envio do press kit para você. Mas fique tranquila! A Shimmie tem parceria
com os correios e o seu press kit chegará a um preço bem acessível. Tenho certeza que você vai amar essa novidade.
Dos participantes
1. Integrantes (feminino, masculino ou misto), a partir de 13 anos;
2. Tempo de apresentação: 4 minutos
3. Obrigatório o envio de autorização de participação de pais e/ou responsáveis de menores de 16 anos
Solicitar a ficha via email: inscricao@festivalshimmie.com.br
Observações
1. Para uso de objetos cênicos este deve ser colocado e retirado dentro do tempo da apresentação;
2. Em caso de atraso a(o) candidata(o) poderá se apresentar apenas enquanto acontece a categoria. Caso a(o) mesma
(o) chegue após o encerramento da categoria a(o) participante será desclassificada(o);
3. Proibido: uso de fogo, companhia de músicos ao vivo, nudez ou vestimenta que seja imprópria para a classificação do
evento (Classificação Livre), animais ou qualquer item que fique no palco (papel picado, pétalas e outros).
Compreensão do estilo Folclórico para este Concurso
Para esta categoria, é necessário que a apresentação seja com músicas árabes estilo folclórico seja ele de raiz ou
contemporâneo, podendo-se utilizar de instrumentos como jarros, bastões, bengalas, meleas, pandeiros, peneiras dentre
outros.
Serão admitidos os seguintes estilos
Racks al Assaya com ou sem bengala ou bastão, Ghawazee, Khaleege, Dança Núbia, Baladi, Shaabi, Melea-laff, Fallaheen
incluindo jarro ou cesto, Pescadores, Tanoura, Dabke ou estilo de estudo e pesquisa comprovada pela coreógrafa.
Não é permitido o uso de instrumentos musicais como Tabel, Nay, entre outros. Pandeiros e snujs podem ser utilizados
como acessório na apresentação, pelos bailarinos
Requisitos avaliados
1. Técnica (riqueza e limpeza dos movimentos executados);
2. Musicalidade (reconhecimento das mudanças de humor na música, identificação de ritmos e movimentos adequados
aos momentos da música);
3. Expressão corporal condizente com a proposta coreográfica;
4. Desenho coreográfico (desenvolvimento cênico);
5. Adequação ao tema (se foram utilizados figurinos, movimentos e música adequados à categoria).
6. Sincronia e harmonia entre os integrantes
Feedback dos jurados
No Festival Shimmie você recebe o feedback (comentários da banca) através de áudios de cada um dos jurados de sua
categoria. A(o) responsável (professora/coreógrafa) receberá os arquivos através de Whatsapp até o término do evento.
Portanto não deixe de informar na ficha de inscrição o número do telefone celular do (a) professor/coreógrafo (a).
Premiação
Troféu para os três primeiros colocados. Destaque nas redes sociais do Festival e Revista Shimmie

www.festivalshimmie.com.br | inscricao@festivalshimmie.com.br

Concurso . GRUPO
data

25 set . Domingo

vagas

15

CLÁSSICO

21
21
horário
investimento

16h50 às 18h10
R$ 80,00 por integrante

Música e Ficha
A Ficha de inscrição e a música (obrigatoriamente enviada em formato MP3) deverão ser enviadas até o dia
30 de agosto de 2022 via ficha de inscrição online.
O arquivo deve estar nomeado da seguinte forma: Concurso_GrupoClássico_nome do grupo.mp3
* Recomendado levar pen drive com o arquivo único da música por segurança no dia do evento.
Ingresso
Participantes de concurso, a entrada para o dia da apresentação já está inclusa na sua inscrição.
PRESSKIT - NOVIDADE!!!
Todos os participantes das atividades receberão um Press Kit do evento já incluso na taxa de inscrição.
O que é um press kit? Ele é um kit de boas vindas para o nosso festival. Além dos ingressos para as atividades adquiridas
e que você irá participar conosco, você receberá uma surpresa.
Como funciona para você receber este kit? Basta incluir no carrinho a quantidade de pessoas participantes na atividade
adquirida. Por exemplo: Se você for participar de um concurso solo, você deverá incluir apenas um presskit em seu
carrinho. Se o seu grupo for participar com 5 integrantes, você deverá incluir 5 presskits em seu carrinho.
Você irá efetuar o pagamento apenas do frete do envio do press kit para você. Mas fique tranquila! A Shimmie tem parceria
com os correios e o seu press kit chegará a um preço bem acessível. Tenho certeza que você vai amar essa novidade.
Dos participantes
1. Integrantes (feminino, masculino ou misto), a partir de 13 anos;
2. Número de integrantes: mínimo de 5 e máximo de 25;
3. Tempo de apresentação: 4 minutos
4. Obrigatório o envio de autorização de participação de pais e/ou responsáveis de menores de 16 anos
Solicitar a ficha via email: inscricao@festivalshimmie.com.br
Observações
1. Para uso de objetos cênicos este deve ser colocado e retirado dentro do tempo da apresentação;
2. Em caso de atraso a(o) candidata(o) poderá se apresentar apenas enquanto acontece a categoria. Caso a(o) mesma
(o) chegue após o encerramento da categoria a(o) participante será desclassificada(o);
3. Proibido: uso de fogo, companhia de músicos ao vivo, nudez ou vestimenta que seja imprópria para a classificação
do evento (Classificação Livre), animais ou qualquer item que fique no palco (papel picado, pétalas e outros).
Compreensão do estilo Clássico para este Concurso
Para esta categoria, é necessário que a apresentação seja realizada com músicas de rotina clássica oriental, conhecidas
como músicas clássicas. Somente o véu tradicional poderá ser utilizado nessa categoria como acessório cênico.
Requisitos avaliados
1. Técnica (riqueza e limpeza dos movimentos executados);
2. Musicalidade (reconhecimento das mudanças de humor na música, identificação de ritmos e movimentos adequados aos momentos da música);
3. Expressão corporal condizente com a proposta coreográfica;
4. Desenho coreográfico (desenvolvimento cênico);
5. Adequação ao tema (se foram utilizados figurinos, movimentos e música adequados à categoria).
6. Sincronia e harmonia entre os integrantes
Feedback dos jurados
No Festival Shimmie você recebe o feedback (comentários da banca) através de áudios de cada um dos jurados de sua
categoria. A(o) responsável (professora/coreógrafa) receberá os arquivos através de Whatsapp até o término do evento.
Portanto não deixe de informar na ficha de inscrição o número do telefone celular do (a) professor/coreógrafo (a).
Premiação
Troféu para os três primeiros colocados. Destaque nas redes sociais do Festival e Revista Shimmie

www.festivalshimmie.com.br | inscricao@festivalshimmie.com.br

Concurso . GRUPO
data

25 set . Domingo

vagas

15

FOLCLÓRICO

22
22
horário
investimento

15h00 às 16h15
R$ 80,00 por integrante

Música e Ficha
A Ficha de inscrição e a música (obrigatoriamente enviada em formato MP3) deverão ser enviadas até o dia
30 de agosto de 2022 via ficha de inscrição online.
O arquivo deve estar nomeado da seguinte forma: Concurso_GrupoFolclorico_nome do grupo.mp3
* Recomendado levar pen drive com o arquivo único da música por segurança no dia do evento.
Ingresso
Participantes de concurso, a entrada para o dia da apresentação já está inclusa na sua inscrição.
PRESSKIT - NOVIDADE!!!
Todos os participantes das atividades receberão um Press Kit do evento já incluso na taxa de inscrição.
O que é um press kit? Ele é um kit de boas vindas para o nosso festival. Além dos ingressos para as atividades adquiridas
e que você irá participar conosco, você receberá uma surpresa.
Como funciona para você receber este kit? Basta incluir no carrinho a quantidade de pessoas participantes na atividade
adquirida. Por exemplo: Se você for participar de um concurso solo, você deverá incluir apenas um presskit em seu
carrinho. Se o seu grupo for participar com 5 integrantes, você deverá incluir 5 presskits em seu carrinho.
Você irá efetuar o pagamento apenas do frete do envio do press kit para você. Mas fique tranquila! A Shimmie tem parceria
com os correios e o seu press kit chegará a um preço bem acessível. Tenho certeza que você vai amar essa novidade.
Dos participantes
1. Integrantes (feminino, masculino ou misto), a partir de 13 anos;
2. Número de integrantes: mínimo de 5 e máximo de 25;
3. Tempo de apresentação: 4 minutos
4. Obrigatório o envio de autorização de participação de pais e/ou responsáveis de menores de 16 anos
Solicitar a ficha via email: inscricao@festivalshimmie.com.br
Observações
1. Para uso de objetos cênicos este deve ser colocado e retirado dentro do tempo da apresentação;
2. Em caso de atraso a(o) candidata(o) poderá se apresentar apenas enquanto acontece a categoria. Caso a(o) mesma
(o) chegue após o encerramento da categoria a(o) participante será desclassificada(o);
3. Proibido: uso de fogo, companhia de músicos ao vivo, nudez ou vestimenta que seja imprópria para a classificação
do evento (Classificação Livre), animais ou qualquer item que fique no palco (papel picado, pétalas e outros).
Compreensão do estilo Folclórico para este Concurso
Para esta categoria, é necessário que a apresentação seja com músicas árabes estilo folclórico seja ele de raiz ou
contemporâneo, podendo-se utilizar de instrumentos como jarros, bastões, bengalas, meleas, peneiras e outros.
Serão admitidos os seguintes estilos
Said com ou sem bengala ou bastão, Ghawazee, Khaleege, Kawliya, Dança Núbia, Baladi, Shaabi, Melea-laff, Fallaheen
incluindo jarro ou cesto, Pescadores, Tanoura, Dabke ou outro de pesquisa comprovada pela coreógrafa. Não é permitido
o uso de instrumentos musicais como Tabel, Nay, entre outros. Pandeiros e snujs podem ser utilizados como acessório
na apresentação, pelos bailarinos.
Requisitos avaliados
1. Técnica (riqueza e limpeza dos movimentos executados);
2. Musicalidade (reconhecimento das mudanças de humor na música, identificação de ritmos e movimentos adequados aos momentos da música);
3. Expressão corporal condizente com a proposta coreográfica;
4. Desenho coreográfico (desenvolvimento cênico);
5. Adequação ao tema (se foram utilizados figurinos, movimentos e música adequados à categoria).
6. Sincronia e harmonia entre os integrantes
Feedback dos jurados
No Festival Shimmie você recebe o feedback (comentários da banca) através de áudios de cada um dos jurados de sua
categoria. A(o) responsável (professora/coreógrafa) receberá os arquivos através de Whatsapp até o término do evento.
Portanto não deixe de informar na ficha de inscrição o número do telefone celular do (a) professor/coreógrafo (a).
Premiação
Troféu para os três primeiros colocados. Destaque nas redes sociais do Festival e Revista Shimmie

www.festivalshimmie.com.br | inscricao@festivalshimmie.com.br

Concurso . GRUPO
data

24 set . Sábado

vagas

15

MODERNO

23
23
horário
investimento

12h30 às 13h50
R$ 80,00 por integrante

Música e Ficha
A Ficha de inscrição e a música (obrigatoriamente enviada em formato MP3) deverão ser enviadas até o dia
30 de agosto de 2022 via ficha de inscrição online.
O arquivo deve estar nomeado da seguinte forma: Concurso_GrupoModerno_nome do grupo.mp3
* Recomendado levar pen drive com o arquivo único da música por segurança no dia do evento.
Ingresso
Participantes de concurso, a entrada para o dia da apresentação já está inclusa na sua inscrição.
PRESSKIT - NOVIDADE!!!
Todos os participantes das atividades receberão um Press Kit do evento já incluso na taxa de inscrição.
O que é um press kit? Ele é um kit de boas vindas para o nosso festival. Além dos ingressos para as atividades adquiridas
e que você irá participar conosco, você receberá uma surpresa.
Como funciona para você receber este kit? Basta incluir no carrinho a quantidade de pessoas participantes na atividade
adquirida. Por exemplo: Se você for participar de um concurso solo, você deverá incluir apenas um presskit em seu
carrinho. Se o seu grupo for participar com 5 integrantes, você deverá incluir 5 presskits em seu carrinho.
Você irá efetuar o pagamento apenas do frete do envio do press kit para você. Mas fique tranquila! A Shimmie tem parceria
com os correios e o seu press kit chegará a um preço bem acessível. Tenho certeza que você vai amar essa novidade.
Dos participantes
1. Integrantes (feminino, masculino ou misto), a partir de 13 anos;
2. Número de integrantes: mínimo de 5 e máximo de 25;
3. Tempo de apresentação: 4 minutos
4. Obrigatório o envio de autorização de participação de pais e/ou responsáveis de menores de 16 anos
Solicitar a ficha via email: inscricao@festivalshimmie.com.br
Observações
1. Para uso de objetos cênicos este deve ser colocado e retirado dentro do tempo da apresentação;
2. Em caso de atraso a(o) candidata(o) poderá se apresentar apenas enquanto acontece a categoria. Caso a(o) mesma
(o) chegue após o encerramento da categoria a(o) participante será desclassificada(o);
3. Proibido: uso de fogo, companhia de músicos ao vivo, nudez ou vestimenta que seja imprópria para a classificação
do evento (Classificação Livre), animais ou qualquer item que fique no palco (papel picado, pétalas e outros).
Compreensão do estilo Moderno para este Concurso
Para esta categoria, é necessário que a apresentação seja com músicas árabes modernas. São permitidas desde as
músicas conhecidas como modernas, (ex - Nancy Ajram, Amr Diab), até músicas tradicionais que foram modificadas
(com toques modernos, tecnos agitadas, etc). Neste caso é importante que todo o conjunto (figurino, movimentos e
coreografia) também acompanhem essa modernização. Acessórios são permitidos desde que estejam também no
contexto moderno, exemplo: fan veil, véu wings, poil veil, dentre outros. Nesta categoria NÃO ESTÃO INCLUSAS as fusões
e/ou percussões.
Requisitos avaliados
1. Técnica (riqueza e limpeza dos movimentos executados);
2. Musicalidade (reconhecimento das mudanças de humor na música, identificação de ritmos e movimentos adequados aos momentos da música);
3. Expressão corporal condizente com a proposta coreográfica;
4. Desenho coreográfico (desenvolvimento cênico);
5. Adequação ao tema (se foram utilizados figurinos, movimentos e música adequados à categoria).
6. Sincronia e harmonia entre os integrantes
Feedback dos jurados
No Festival Shimmie você recebe o feedback (comentários da banca) através de áudios de cada um dos jurados de sua
categoria. A(o) responsável (professora/coreógrafa) receberá os arquivos através de Whatsapp até o término do evento.
Portanto não deixe de informar na ficha de inscrição o número do telefone celular do (a) professor/coreógrafo (a).
Premiação
Troféu para os três primeiros colocados. Destaque nas redes sociais do Festival e Revista Shimmie
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Concurso . GRUPO
data

24 set . Sábado

vagas

15

FUSÃO

24
24
horário
investimento

16h00 às 17h20
R$ 80,00 por integrante

Música e Ficha
A Ficha de inscrição e a música (obrigatoriamente enviada em formato MP3) deverão ser enviadas até o dia
30 de agosto de 2022 via ficha de inscrição online.
O arquivo deve estar nomeado da seguinte forma: Concurso_GrupoFusão_nome do grupo.mp3
* Recomendado levar pen drive com o arquivo único da música por segurança no dia do evento.
Ingresso
Participantes de concurso, a entrada para o dia da apresentação já está inclusa na sua inscrição.
PRESSKIT - NOVIDADE!!!
Todos os participantes das atividades receberão um Press Kit do evento já incluso na taxa de inscrição.
O que é um press kit? Ele é um kit de boas vindas para o nosso festival. Além dos ingressos para as atividades adquiridas
e que você irá participar conosco, você receberá uma surpresa.
Como funciona para você receber este kit? Basta incluir no carrinho a quantidade de pessoas participantes na atividade
adquirida. Por exemplo: Se você for participar de um concurso solo, você deverá incluir apenas um presskit em seu
carrinho. Se o seu grupo for participar com 5 integrantes, você deverá incluir 5 presskits em seu carrinho.
Você irá efetuar o pagamento apenas do frete do envio do press kit para você. Mas fique tranquila! A Shimmie tem parceria
com os correios e o seu press kit chegará a um preço bem acessível. Tenho certeza que você vai amar essa novidade.
Dos participantes
1. Integrantes (feminino, masculino ou misto), a partir de 13 anos;
2. Número de integrantes: mínimo de 5 e máximo de 25;
3. Tempo de apresentação: 4 minutos
4. Obrigatório o envio de autorização de participação de pais e/ou responsáveis de menores de 16 anos
Solicitar a ficha via email: inscricao@festivalshimmie.com.br
Observações
1. Para uso de objetos cênicos este deve ser colocado e retirado dentro do tempo da apresentação;
2. Em caso de atraso a(o) candidata(o) poderá se apresentar apenas enquanto acontece a categoria. Caso a(o) mesma
(o) chegue após o encerramento da categoria a(o) participante será desclassificada(o);
3. Proibido: uso de fogo, companhia de músicos ao vivo, nudez ou vestimenta que seja imprópria para a classificação
do evento (Classificação Livre), animais ou qualquer item que fique no palco (papel picado, pétalas e outros).
Compreensão do estilo Fusão para este Concurso
1. Estilo da apresentação: Para esta categoria o grupo deverá apresentar coreografias de dança do ventre fusionadas
com outro estilo. Lembrando que, entende-se que fusão contenha os seguintes elementos: música, dança e figurino.
Observação: a música pode ser fusionada ou apenas do estilo escolhido.
2. Serão admitidos os seguintes estilos: salsa, forró, samba, flamenco, tango ou outra fusão com pesquisa comprovadapela coreógrafa(o).
Requisitos avaliados
1. Técnica (riqueza e limpeza dos movimentos executados);
2. Musicalidade (reconhecimento das mudanças de humor na música, identificação de ritmos e movimentos adequados aos momentos da música);
3. Expressão corporal condizente com a proposta coreográfica;
4. Desenho coreográfico (desenvolvimento cênico);
5. Adequação ao tema (se foram utilizados figurinos, movimentos e música adequados à categoria).
6. Sincronia e harmonia entre os integrantes
Feedback dos jurados
No Festival Shimmie você recebe o feedback (comentários da banca) através de áudios de cada um dos jurados de sua
categoria. A(o) responsável (professora/coreógrafa) receberá os arquivos através de Whatsapp até o término do evento.
Portanto não deixe de informar na ficha de inscrição o número do telefone celular do (a) professor/coreógrafo (a).
Premiação
Troféu para os três primeiros colocados. Destaque nas redes sociais do Festival e Revista Shimmie
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Concurso . GRUPO
data

24 set . Sábado

vagas

10

DERBAK

25
25
horário
investimento

14h30 às 15h20
R$ 80,00 por integrante

Música e Ficha
A Ficha de inscrição e a música (obrigatoriamente enviada em formato MP3) deverão ser enviadas até o dia
30 de agosto de 2022 via ficha de inscrição online.
O arquivo deve estar nomeado da seguinte forma: Concurso_GrupoDerbak_nome do grupo.mp3
* Recomendado levar pen drive com o arquivo único da música por segurança no dia do evento.
Ingresso
Participantes de concurso, a entrada para o dia da apresentação já está inclusa na sua inscrição.
PRESSKIT - NOVIDADE!!!
Todos os participantes das atividades receberão um Press Kit do evento já incluso na taxa de inscrição.
O que é um press kit? Ele é um kit de boas vindas para o nosso festival. Além dos ingressos para as atividades adquiridas
e que você irá participar conosco, você receberá uma surpresa.
Como funciona para você receber este kit? Basta incluir no carrinho a quantidade de pessoas participantes na atividade
adquirida. Por exemplo: Se você for participar de um concurso solo, você deverá incluir apenas um presskit em seu
carrinho. Se o seu grupo for participar com 5 integrantes, você deverá incluir 5 presskits em seu carrinho.
Você irá efetuar o pagamento apenas do frete do envio do press kit para você. Mas fique tranquila! A Shimmie tem parceria
com os correios e o seu press kit chegará a um preço bem acessível. Tenho certeza que você vai amar essa novidade.
Dos participantes
1. Integrantes (feminino, masculino ou misto), a partir de 13 anos;
2. Número de integrantes: mínimo de 5 e máximo de 25;
3. Tempo de apresentação: 4 minutos
4. Obrigatório o envio de autorização de participação de pais e/ou responsáveis de menores de 16 anos
Solicitar a ficha via email: inscricao@festivalshimmie.com.br
Observações
1. Para uso de objetos cênicos este deve ser colocado e retirado dentro do tempo da apresentação;
2. Em caso de atraso a(o) candidata(o) poderá se apresentar apenas enquanto acontece a categoria. Caso a(o) mesma
(o) chegue após o encerramento da categoria a(o) participante será desclassificada(o);
3. Proibido: uso de fogo, companhia de músicos ao vivo, nudez ou vestimenta que seja imprópria para a classificação
do evento (Classificação Livre), animais ou qualquer item que fique no palco (papel picado, pétalas e outros).
Compreensão do estilo Derbak para este Concurso
1. Para esta categoria, é necessário que a apresentação seja com músicas percussivas/solos de derbake - tradicional
e/ou moderno.
2. Não é permitido apresentação com derbake ao vivo. Instrumentos como snujs ou pandeiros podem ser utilizados
pelas bailarinas.
Requisitos avaliados
1. Técnica (riqueza e limpeza dos movimentos executados);
2. Musicalidade (reconhecimento das mudanças de humor na música, identificação de ritmos e movimentos adequados aos momentos da música);
3. Expressão corporal condizente com a proposta coreográfica;
4. Desenho coreográfico (desenvolvimento cênico);
5. Adequação ao tema (se foram utilizados figurinos, movimentos e música adequados à categoria).
6. Sincronia e harmonia entre os integrantes
Feedback dos jurados
No Festival Shimmie você recebe o feedback (comentários da banca) através de áudios de cada um dos jurados de sua
categoria. A(o) responsável (professora/coreógrafa) receberá os arquivos através de Whatsapp até o término do evento.
Portanto não deixe de informar na ficha de inscrição o número do telefone celular do (a) professor/coreógrafo (a).
Premiação
Troféu para os três primeiros colocados. Destaque nas redes sociais do Festival e Revista Shimmie
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Concurso . GRUPO
data

25 set . Domingo

vagas

10

SHOW

26
26
horário
investimento

19h00 às 19h50
R$ 80,00 por integrante

Música e Ficha
A Ficha de inscrição e a música (obrigatoriamente enviada em formato MP3) deverão ser enviadas até o dia
30 de agosto de 2022 via ficha de inscrição online.
O arquivo deve estar nomeado da seguinte forma: Concurso_GrupoShow_nome do grupo.mp3
* Recomendado levar pen drive com o arquivo único da música por segurança no dia do evento.
Ingresso
Participantes de concurso, a entrada para o dia da apresentação já está inclusa na sua inscrição.
PRESSKIT - NOVIDADE!!!
Todos os participantes das atividades receberão um Press Kit do evento já incluso na taxa de inscrição.
O que é um press kit? Ele é um kit de boas vindas para o nosso festival. Além dos ingressos para as atividades adquiridas
e que você irá participar conosco, você receberá uma surpresa.
Como funciona para você receber este kit? Basta incluir no carrinho a quantidade de pessoas participantes na atividade
adquirida. Por exemplo: Se você for participar de um concurso solo, você deverá incluir apenas um presskit em seu
carrinho. Se o seu grupo for participar com 5 integrantes, você deverá incluir 5 presskits em seu carrinho.
Você irá efetuar o pagamento apenas do frete do envio do press kit para você. Mas fique tranquila! A Shimmie tem parceria
com os correios e o seu press kit chegará a um preço bem acessível. Tenho certeza que você vai amar essa novidade.
Dos participantes
1. Integrantes (feminino, masculino ou misto), a partir de 13 anos;
2. Número de integrantes: mínimo de 5 e máximo de 25;
3. Tempo de apresentação: 4 minutos
4. Obrigatório o envio de autorização de participação de pais e/ou responsáveis de menores de 16 anos
Solicitar a ficha via email: inscricao@festivalshimmie.com.br
Observações
1. Para uso de objetos cênicos este deve ser colocado e retirado dentro do tempo da apresentação;
2. Em caso de atraso a(o) candidata(o) poderá se apresentar apenas enquanto acontece a categoria. Caso a(o) mesma
(o) chegue após o encerramento da categoria a(o) participante será desclassificada(o);
3. Proibido: uso de fogo, companhia de músicos ao vivo, nudez ou vestimenta que seja imprópria para a classificação
do evento (Classificação Livre), animais ou qualquer item que fique no palco (papel picado, pétalas e outros).
Compreensão do estilo Show para este Concurso
1. Para esta categoria o grupo deverá apresentar coreografia baseada em trilhas sonoras de filmes. O desenvolvimento
da coreografia poderá ser feito com base em dança do ventre clássica, folclórica, moderna e/ou fusões;
2. O nome do filme deverá ser informado à apresentadora do evento antes da entrada em cena;
3. Serão permitidos acessórios para a apresentação como fan veil, véu wings, poil, snujs, pandeiros, dentre outros, desde
que estejam dentro do contexto do número apresentado.
4. O objetivo principal desta categoria é a utilização de cenografia e iluminação como elementos da composição
coreográfica. A coreógrafa do grupo deverá entrar em contato com a direção do evento e solicitar o mapa de luz, assim
como enviar as demais solicitações para a sua apresentação.
Requisitos avaliados
1. Técnica (riqueza e limpeza dos movimentos executados);
2. Musicalidade (reconhecimento das mudanças de humor na música, identificação de ritmos e movimentos adequados aos momentos da música);
3. Expressão corporal condizente com a proposta coreográfica;
4. Desenho coreográfico (desenvolvimento cênico);
5. Adequação ao tema (se foram utilizados figurinos, movimentos e música adequados à categoria);
6. Sincronia e harmonia entre os integrantes;
7. Uso dos elementos cênicos e iluminação.
Feedback dos jurados
No Festival Shimmie você recebe o feedback (comentários da banca) através de áudios de cada um dos jurados de sua
categoria. A(o) responsável (professora/coreógrafa) receberá os arquivos através de Whatsapp até o término do evento.
Portanto não deixe de informar na ficha de inscrição o número do telefone celular do (a) professor/coreógrafo (a).
Premiação
Troféu para os três primeiros colocados. Destaque nas redes sociais do Festival e Revista Shimmie
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OBSERVAÇÕES FINAIS

27
27

1. Ao fazer a inscrição no Fórum Orienta e Festival Nacional Shimmie todo e qualquer participante autoriza o uso de sua
imagem, sem qualquer ônus, a Revista Shimmie;
2. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo
território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e sem limite de tempo ou número de utilizações;
3. As fotos para uso na Revista Shimmie são de total escolha da Diretoria de Arte, não cabendo consulta prévia;
4. As notas e avaliações serão entregues na semana logo após o término das atividades do evento;
5. Nas categorias de concursos grupos só serão aceitas inscrições com mínimo de 5 integrantes.
6. Palco Vitrine será destinado apenas para apresentações de Mostra Solos, Duplas e Trios.
7. É vedado dentro do Festival Shimmie qualquer forma de discriminação em virtude de raça, sexo, cor, origem, condição
social, idade, porte ou presença de deficiência, por exemplo: blackface, transgêneros, etc
8. Se ocorrerem casos COMPROVADOS de injúria ou difamação ou quaisquer que firam o espirito esportivo e de respeito
a outro participante, o causador poderá perder o título que conquistou ou, no caso de participante de mostra, ele não
terá autorização para se apresentar ano seguinte;
9. Nos concursos, caso seja sugerido desclassificação por algum motivo, a decisão final é da equipe artística/técnica da
Revista Shimmie;
10. Qualquer situação que não esteja contemplada neste regulamento é de decisão magna da Direção da Revista Shimmie,
não cabendo recurso.

CONTATOS
1. inscricao@festivalshimmie.com.br – fichas e informações sobre a edição SP
2. Site: www.festivalshimmie.com.br
3. WhatsApp: 11 11 91559.1270 - Dúvidas e Inscrições com Ana Claudia Borges
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