
 Regulamento Mostra Menorah 

 
Para Participar: 
 
Só poderão participar da Mostra grupos ou artistas que estejam ligados a 
uma igreja evangélica e que apresentem uma carta de autorização pastoral 
de sua própria igreja. 
 
Para efeito de inscrição e participação, os candidatos deverão submeter-se a 
seleção prévia, através de DVD, com exceção dos grupos oficialmente 
convidados. 
 
Para a seleção envie os seguintes materiais: 
 
Para seleção do material, os grupos deverão enviar até o dia 31/12/2017. os 
seguintes materias: 
- Link Youtube do trabalho a ser apresentado. 
- Ficha de Inscrição da Menorah impressa. 
Enviar para: ciarhema@gmail.com 
 
Inscrição: 
 
O PREENCHIMENTO DA FICHA DE INSCRIÇÃO E AS INFORMAÇÕES 
FORNECIDAS À ORGANIZAÇÃO DO FESTIVAL RHEMA - EVANGELIZANDO 
COM ARTE, SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DE QUEM A PREENCHE. 
 
EM MODALIDADES: 
 
Teatro: 
- Monólogo: O tempo deverá ser, no máximo, 05 (cinco) minutos. 
- Montagem em grupo: (mínimo duas pessoas) O tempo deve ser, no 
máximo, 20 (vinte) minutos. 
- Jogral: O tempo deve ser, no máximo, 05 (cinco) minutos. 
 
Pantomima: 
- Solo: O tempo deverá ser de no máximo 05 (cinco) minutos. 
- Montagem em grupo: O tempo deve ser de no máximo 7 (sete) minutos. 
 
Dança: 
- Jazz 

- Ballet 
- Dança de Rua (Street Dance) 
- Dança Moderna e Contemporânea 
- Solos, duos e trios livres 
- Danças populares e de caráter (Dança Israelita, Country, etc...) 
 
 

 



O tempo de apresentação de cada coreografia deverá ser conforme 
descrito abaixo: 
-Solos livres ou clássicos: até 3 minutos. 
-Duos e Trios livres e clássicos: Até 5 minutos. 
-Coreografias em conjunto: Iniciante: até 5 minutos. 
-Intermediário e Avançado: Até 7 minutos. 
 
Não serão permitidas as apresentações com: 
Aves ou qualquer animal vivo; Plantas, água e fogo ou objetos que possam 
sujar o palco ou atingir a platéia (permitido velas com proteção) 
 
Cenário: 
Serão permitidos elementos cênicos simples e práticos; O grupo terá o 
tempo de 01 (um) minuto antes e 01 (um) minuto após a apresentação para 
a montagem e desobstrução do palco. O mesmo não poderá prejudicar a 
seqüência do espetáculo. 
 
Iluminação: 
A iluminação será básica em todas as apresentações. 
Cada equipe de artes, deverá ter um responsável pelo grupo na hora de sua 
apresentação na mesa de iluminação. 
 
Sonoplastia: 
 
Os participantes deverão trazer suas músicas ou trilhas em CD.  
Cada CD deverá conter somente a música ou a trilha a ser executada.  
Cada equipe de artes, deverá ter um responsável pelo grupo na hora de sua 
apresentação na mesa de som. 
A pendrive deverá ser etiquetada e entregue no minimo duas horas antes da 
apresentação do grupo ou artista na mesa de som da Mostra Menorah ao 
sonoplasta responsável. 
Não envie sua pendrive pelo correio. Entregue  pessoalmente na mesa de 
som no dia de sua apresentação. 
 
Horários: 
 
Cada participante ou grupo deverá chegar, impreterivelmente, 2 horas antes 
do horário de sua apresentação. Cada grupo deverá ter um coordenador a 
quem compete: 
- Organizar o uso dos camarins que serão coletivos. 
- Manter contato com a comissão de palco para controle de entrada e saída 
das apresentações. 
 
Camarins: 
A ocupação dos camarins está sujeita às seguintes condições: 
- Deverão ser desocupados logo após as apresentações de modo a poderem 
ser ocupados, de imediato, pelo grupo sub-seqüente. 
- A comissão organizadora não se responsabilizará por objetos deixados ou 
esquecidos no camarim. 
 



Ensaios: 
A ordem de ensaios de palco e de apresentação será elaborada pela 
Comissão Técnica do evento. 
 
Apresentações ao ar livre: 
Durante o evento haverá apresentações na cidade em praças, 
estabelecimentos comerciais, shoppings, e outros locais que julgarmos 
adequado. 
Todos os participantes da Mostra Menorah deverão se apresentar também 
nos palcos de rua, segundo a escala que a comissão de organização 
determinar. 
 
Espetáculos: 
Seleção de Espetáculos: 
Os espetáculos podem ser de Dança ou Teatro. 
Os espetáculos deverão ter no Maximo 30 minutos de duração. 
 
A seleção dos espetáculos é feita por meio de uma comissão composta por 
críticos de Dança e teatro e profissionais da área.  
Só poderão participar da Mostra grupos ou artistas que estejam ligados a 
uma igreja evangélica e que apresentem uma carta de autorização pastoral 
de sua própria igreja. 
Para efeito de inscrição e participação, os candidatos deverão submeter-se a 
seleção prévia, através de DVD ou link no Youtube, com exceção dos grupos 
oficialmente convidados. 
 
Os critérios básicos para a seleção são: 
- Originalidade; 
- Qualidade; 
- Inovação; 
- Ineditismo; 
- Fidelidade à conduta Bíblica. 
 
Para a seleção de Espetáculos, envie os seguintes materiais: 
 
Para seleção do material, os grupos deverão enviar até o dia 31/12/2018: 
- Email: Link Youtube 
- Ficha de Inscrição da Menorah impressa. 
 
IMPORTANTE: 
Os trabalhos que forem selecionados serão informados via e-mail. 
Após receber a confirmação, os grupos deverão enviar à organização do 
evento, no endereço acima, os itens a seguir: 
 
- Release: o texto para distribuição à imprensa deve ser enviado via e-mail. 
Não serão aceitos materiais impressos ou por fax. 
- Fotos: devem ser enviadas por e-mail, com alta resolução. Não serão 
aceitas fotos em papéis. 
 
 



Atenção: 
Os bailarinos e atores participantes precisam assinar um tremo de cessão de 
direitos de uso de imagem para veiculação de todas as imagens que forem 
feitas no evento sendo fotos ou vídeo, e também das que forem enviadas 
pela própria equipe para uso do Festival em quaisquer meios de 
comunicação. 
Projetos e materiais adicionais enviados para o Evangelizando com Arte não 
serão devolvidos. Caso estes materiais complementares não sejam recebidos 
num prazo de seis dias a contar a partir do recebimento da confirmação pela 
coordenação do evento. 
 
Aceitação do regulamento: 
 
A participação na presente Mostra implica na aceitação, sem reservas, de 
todos os artigos deste regulamento. 
Observação: 
 
Outras informações poderão ser obtidas pelos telefones (0xx 62) 98431 
1000 das 08:00h às 18:00h de segunda à sexta. 

 

  
	


