
4º FESTIVAL MINEIRO DE POLE DANCE

Edital Seletiva Artística 2021

1. O EVENTO

O 4º Festival Mineiro de Pole Dance será transmitido no dia 26 de junho de 2021, pelo YouTube.

O evento será gravado previamente e editado pela equipe da organização. No dia 05 de junho de

2021 realizaremos as gravações presenciais para residentes da Região Metropolitana de Belo

Horizonte ou aquelus que possam se deslocar com segurança até uma casa localizada no

município de Nova Lima - MG. Para artistas residentes de outros estados e regiões, será

disponibilizado recurso para as gravações de suas performances com profissional e câmera

adequados. Todas as gravações deverão ser enviadas para a organização até o dia 06 de junho

de 2021.

Serão ao todo 16 performances selecionadas, divididas em quatro categorias: FLOW RASTEIRO,

FLOW AÉREO, CLASSIQUE e EXPERIMENTAL, sendo 4 selecionades para cada categoria.
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2. CATEGORIAS

Para TODAS as categorias:

a) o uso da barra estática, giratória ou ambas é OPCIONAL, a critério artístico de cada
participante;
b) podem participar artistas de diversos estilos e o uso de adereços, incluso salto alto é
OPCIONAL    (exceto para a categoria CLASSIQUE, que é obrigatório);
c) os critérios de seleção estão descritos no ITEM 3 deste edital;
d) não é permitido nudez (por normas do YouTube);
d) as apresentações podem ser individuais ou em duplas (desde que respeitadas as normas de
segurança contra covid-19 e seja alguém que more com você).

2.1. FLOW RASTEIRO

Essa categoria privilegia performances com foco em transições feitas no plano baixo (low flow) e
no chão (floorwork). Se fizer sentido na sua performance, as movimentações em plano aéreo
não necessariamente precisam ser descartadas, só não serão o foco aqui.

2.2. FLOW AÉREO

Essa categoria privilegia performances com foco em transições aéreas, embora as

movimentações em plano baixo e no chão não sejam descartadas.

2.3. CLASSIQUE

Essa categoria privilegia performances exóticas que trazem o lado mais sensual do pole dance. O

uso do salto é obrigatório.

2.4. EXPERIMENTAL

Essa categoria é voltada para quem já tem uma experiência considerável em pole dance e deseja

apresentar sua pesquisa mais recente. Aqui é o espaço para inovar, romper padrões, criar estilos.

Aqui você não é obrigade a nada, mas a gente espera ser surpreendida pela sua performance.

Topa o desafio?
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3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

a) Adequação da performance à categoria escolhida para inscrição

b) Conceito da apresentação: você não precisa necessariamente contar uma história, mas é
preciso que seu trabalho tenha um fio condutor.

c) Adequação ao tema e originalidade coreográfica: a concepção coreográfica deve ser
coerente ao tema proposto. Será também pontuada a criatividade/originalidade alinhada à
dificuldade da coreografia.

d) Expressividade e presença de palco: será observada a força de expressão facial e corporal,
tendo em vista a proposta coreográfica e sua capacidade de transmitir essa energia ao
público.

e) Coreografia: será observada a criatividade/originalidade alinhada à dificuldade técnica.

f) Musicalidade: será avaliada a sensibilidade musical de cada pole dancer por meio da
execução de seus movimentos em toda a performance.

g) Figurino: será avaliada a coerência da maquiagem, figurino e adereços extras com a intenção
da performance. O uso de sapatos e saltos é facultativo a cada artista, a depender do tema
da sua performance.

h) Diversidade nas vertentes de pole dance: pensando no público do evento, daremos
preferência para uma seletiva que contemple estilos diversos dentro do universo do pole
dance artístico.

i) Diversidade de gênero, raça, idade, temática e proposta criativa.

A ORGANIZAÇÃO DO 4º FESTIVAL MINEIRO DE POLE DANCE SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR
AS  CATEGORIAS EXISTENTES A DEPENDER DO MATERIAL ENVIADO PARA A SELETIVA DE VÍDEO.
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4. INSCRIÇÕES E SELETIVA

4.1. Para a realização da inscrição, preencher o formulário de inscrição disponível no link:

https://forms.gle/hPKcUUPfQkkNDyRo8 .

No link deverão ser enviadas as seguintes informações:

4.1.1 Dados Pessoais

4.1.2. Link de vídeo no YouTube, que deve seguir as seguintes regras:
- O vídeo deve ser publicado como aberto ou não-listado. O vídeo não pode ser publicado
como privado. Arquivos para download não serão aceitos.
- O vídeo deve ter até 3 minutos de duração. Vídeos que ultrapassarem esse  limite serão
cortados no minuto 3.
- Os vídeos devem ser gravados de forma contínua. Vídeos com cortes e edições  serão
desclassificados, exceto vídeos de uma performance única editados por  profissional de um
outro campeonato ou festival de pole.
- Os vídeos devem ser de boa qualidade para que os avaliadores possam avaliar o
desempenho de cada candidate.
- O título do vídeo deve conter o nome du candidate e a categoria a qual  se inscreve,
seguindo o exemplo: “Seletiva MINEIRO – YVONNE SMINK - EXPERIMENTAL”
- O vídeo enviado para a seletiva não precisa ser a mesma performance a ser apresentada
no Festival, mas é importante que seja no estilo da categoria inscrita.

4.1.3 Texto de apresentação da proposta artística

4.1.4. Fotos para divulgação nos nossos canais de comunicação.

4.1.5. Cópia do documento de identificação (RG ou Passaporte).

4.1.6. Cartão CNPJ (MEI ou empresa do qual seja sócio. Necessário comprovar que você
pode emitir nota fiscal pelo cachê de apresentação artística)

4.1.7. Declaração de concordância com o edital.

4.1.8. Autorização de uso de imagem e voz.
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4.2. Candidates podem ser de qualquer naturalidade.

4.3. Uma mesma pessoa pode se inscrever em mais de uma categoria. Nesse caso deve-se realizar

duas inscrições separadas, enviando  um vídeo para cada categoria a qual deseja participar.

4.5. Participantes deverão ter no mínimo 18 anos completos na data do evento para todas as

categorias.

4.6. Os vídeos serão avaliados pela curadoria do 4º Festival Mineiro de Pole Dance observando os

critérios de seleção descritos no item 3 deste edital.

4.7. A curadoria pode mudar us candidates de categoria caso julgue necessário.

4.8. A organização se reserva o direito de alterar as categorias existentes a depender do material

enviado para a seletiva de vídeo.

4.9. O resultado da seletiva será divulgado até o dia 14/05/2021.
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5. FINAL

5.1. Todos us artistas selecionades receberão um cachê de R$700,00 (setecentos reais) pela

performance, que será pago mediante apresentação de NOTA FISCAL por parte de cada artista.

Falha no envio da nota implicará em não pagamento do cachê.

5.2. As performances dus artistas selecionades residentes na Região Metropolitana de Belo

Horizonte, serão gravadas presencialmente no dia 05/06/2021, em uma residência localizada

no município de Nova Lima

5.3. Artistas selecionades de outras regiões, receberão um auxílio de R$400,00 (quatrocentos

reais), que deverá ser utilizado para contratar um profissional para realizar a gravação da sua

performance, devendo esse pagamento ser comprovado por meio de recibo simples. O

material de vídeo deverá ser enviado à organização do Festival Mineiro de Pole Dance até o dia

06/06/2021, impreterivelmente.

Us participante poderão utilizar esse valor para custear sua viagem à Belo Horizonte,

observando todas as recomendações vigentes de saúde e segurança em relação à pandemia

covid-19.

5.4. A duração de cada performance deverá ter de 3 a 6 minutos.

5.5. Neste ano não haverá juri. No entanto teremos um prêmio de destaque para cada categoria a

ser escolhido pelo público virtual.
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