OPEN CALL 2022
REGULAMENTO

PROMOTOR

Estão abertas as
candidaturas para as
Curtas de Dança 2022
até 02/10/2022
contacto e mais info
info@kale.pt . www.kale.pt/curtas

O Curtas de Dança é uma mostra de
trabalhos coreográficos de curta duração,
à semelhança do exemplo cinematográfico
curta-metragem, criado em 2016 pela
KALE Companhia de Dança, através do seu
projeto Armazém22.
O foco desta iniciativa é a apresentação
de objetos artísticos com uma forte
vertente laboratorial, onde o artista pode
experimentar os diferentes estádios da
sua criação em formato de apresentação
pública. O criador poderá fazer uso de
diferentes tipologias de espaço disponíveis
no Armazém22, sendo proposto um
ambiente mais tradicional, em black-box, ou
mais alternativos, utilizando espaços não
convencionais como o Foyer, Bar, Estúdio.
O Curtas de Dança defende um espaço de
maior liberdade performativa e onde artistas
emergentes podem afirmar a sua visão e
testar formatos enquanto intérpretes, criadores e pensadores da arte performativa.
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Artigo 1º
Disposições
Gerais

Artigo 2º
Entidades
Elegíveis

1.
O presente Regulamento tem por finalidade o
estabelecimento de regras e condições de participação
no projeto Curtas de Dança, edição nº7 2022, projeto
promovido pela KALE Companhia de Dança, estrutura
cofinanciada pela Direção-Geral das Artes para o triénio
2020-2022.

1.
Podem candidatar-se criadores de qualquer nacionalidade,
residentes em Portugal há pelo menos 6 meses;

2.
A presente convocatória contempla a seleção e apresentação de projetos artísticos para apresentação nos
dias 3 e 4 dezembro de 2022, no Armazém22, Vila Nova de
Gaia.

Artigo 2º
Formato
1.
O Curtas de Dança está aberto à apresentação de
diversos formatos de difusão pública, enquadrados
em duas categorias, a saber:
1.1 . Categoria A - projetos apresentados ao vivo
no Armazém22 - dança, performance.
1.2 . Categoria B - projetos em vídeo - documentário,
vídeo-dança.
2.
A Categoria A compreende um período de residência
artística técnica no espaço do Armazém22 entre 29
novembro e 2 dezembro com horário a ser compatibilizado
entre os criadores selecionados e a equipa Armazém22.
3.
A conter linguagem verbal, em caso de língua estrangeira,
deverá ter acompanhamento de tradução em folha de sala;
4.
A duração dos formatos não deverão
exceder os 20 minutos;

2.
A participação pode ser feita em termos individuais ou por
coletivos artísticos (formais ou informais), desde que a
candidatura seja apresentada por um representante desse
coletivo, que se responsabiliza pela mesma.
3.
Não se aplica limitação de número máximo de propostas.

Artigo 3º
Submissão de
propostas
1.
A candidatura deverá ser formulada
por modelo próprio disponibilizado aqui
https://forms.gle/iGdsgJ55kNewqi4B6
O formulário deverá ser preenchido na íntegra.
2.
O período de candidaturas decorre entre
1 de setembro a 2 de outubro de 2022;
3.
Os resultados são comunicados até dia 14 de outubro de
2022 diretamente aos candidatos, por correio eletrónico, e
difundido pelos meios de comunicação posteriormente.
4.
Os prazos referidos deverão ser rigorosamente
cumpridos, sob pena de exclusão.

Artigo 4º
Seleção
1.
Serão selecionados dois projetos para apresentação
de espetáculos e dois para apresentação de vídeo, nos
espaços disponibilizados pelo Armazém22. As informações
referentes aos espaços estão disponíveis nos anexos.
2.
Cada projeto selecionado fará duas apresentações, nos
dias 2 e 3 de dezembro de 2022, em horário a designar. O
alinhamento de apresentação das propostas e os espaços
de apresentação é decidido pela equipa do Armazém22.
3

Artigo 6º
Condições técnicas
e financeiras
1.
Cada projeto selecionado para apresentação no
Armazém22 recebe uma Bolsa de Criação no valor bruto
de 500.00,00€ (quinhentos euros) para apresentação
ao vivo e de 250.00€ (duzentos e cinquenta euros) para
apresentação de instalação vídeo. A Bolsa de Criação é
paga 100% após a apresentação, contra entrega de fatura.
2.
Quaisquer despesas decorrentes da elaboração e
submissão dos projetos são da inteira responsabilidade
dos candidatos.
3.
Os projetos em residência artística terão o apoio do
Armazém22, de acordo com o dossier técnico. O plano
de montagem, desmontagem e operação do espetáculo,
será acordado com a organização, após seleção dos
candidatos.
4.
As Declarações de Cedência de Direitos de Autor
são da responsabilidade do criador selecionado,
que deverá entregar antes da apresentação pública,
modelo a disponibilizar pela organização, assim como a
Classificação Etária emitida pela IGAC, se diferente de
maiores de 6 anos de idade.
5.
A organização responsabiliza-se pela obtenção da licença
de representação das apresentações públicas, que incluirá
o seguro de responsabilidade civil do espaço.
6.
É imperioso que os criadores selecionados possuam
seguro de acidentes pessoais, fazendo prova da respetiva
apólice, e se responsabilizem por quaisquer danos
pessoais decorrentes da sua atividade.

Artigo 7º
Contrapartidas
1.
As entidades beneficiárias do apoio autorizam a KALE
Companhia de Dança a utilizar os dados respeitantes
à atividade, cedendo de forma gratuita, incondicional e
perpétua os direitos de utilização da imagem e áudio,
captadas durante as atividades propostas, autorizando a
sua reprodução, divulgação, publicação, museologia ou
outros, qualquer que seja o formato ou suporte.
2.
As entidades beneficiárias do Apoio comprometem-se a
inserir em todos os materiais de divulgação das iniciativas
do projeto, e futuras apresentações, a menção “Apoiado
pelo projeto KALE Companhia de Dança / Armazém22”,
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acompanhada pelos logotipos a serem solicitados à
organização.

Artigo 8º
Critérios
de seleção
1.
A seleção dos trabalhos é feita por um júri composto
por elementos da KALE Companhia de Dança e um
convidado/a externo/a;
2.
Em 2022, o júri será composto por Joana Castro e
Gael Domenger (Kale Companhia de Dança) e
Joana Von Mayer Trindade;
3.
Os critérios de avaliação consistem na análise da proposta
conceptual, artística e técnica e da sua exequibilidade,
nomeadamente da adequação da proposta às condições
apresentadas pelos espaços de apresentação.

Artigo 9º
Dúvidas e
questões omissas
Quaisquer dúvidas de interpretação do presente
documento ou outras deverão ser comunicadas em tempo
útil através do endereço de correio eletrónico info@kale.pt.
A resolução de questões omissas é da inteira
responsabilidade da KALE Companhia de Dança sendo,
em caso de necessidade, comunicadas em tempo útil.

Artigo 10º
Disposição final
A Candidatura ao presente Concurso pressupõe a
aceitação incondicional do presente Regulamento.

Ficha Artística
KALE Cooperativa Cultural, Crl |
Kale Companhia de Dança |
Armazém 22
Direção Executiva & Artística:
Joana Castro
Gestão de Projeto & Planeamento:
Daniela Tomaz
Direção de Produção:
Maria Miguel Coelho
Assessoria de Comunicação
e Imprensa:
Joana de Belém
Design Gráfico:
José Pereira
Direção Técnica:
Joaquim Madaíl
Técnico de Palco:
Domingos Sousa
Redes Sociais e
Assistencia Produção:
Mayra Paolinelli
Frente de Casa:
Sónia Costa
Projeto apoiado pela
Direção-Geral das Artes /
Ministério da Cultura Portugal
Apoios:
Município de Gaia
Antena 2

MAIS INFO
INFO@KALE.PT
KALE.PT/CURTAS
PROMOTOR

ESTRUTURA COFINANCIADA

APOIOS

