REGULAMENTO FESTIVAL SOLOS DE TEATRO DA BAHIA 2021 - Edição online
1 - Apresentação
1.1 - O Coletivo Duo em parceria com o Ovo Teatro e Afins realizam, no período de 22 a 29 de março de
2021, em plataformas virtuais, a 1a Edição do Festival Solos de Teatro da Bahia 2021 – Edição Online.
2 - Definição
2.1 - O Festival Solos de Teatro da Bahia 2021 - Edição Online é uma mostra estadual de peças teatrais no
formato de solos (inéditos ou não), para público adulto e infantojuvenil, em plataformas virtuais, selecionados
por uma curadoria.
2.2 - As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas de 15 a 31 de Janeiro de 2021 no site www.
festivalsolosbahia.com.br. O objetivo é selecionar espetáculos solos de teatro para compor a programação.
3 - Dos requisitos
3.1 - Podem inscrever-se companhias, produtoras, grupos e artistas independentes do Estado da Bahia.
3.2 - Os atuantes dos espetáculos devem possuir, no mínimo, 2 anos comprovados de atividade artística.
3.3 – A participação de menores de 18 anos só será permitida com a autorização do responsável legal e do
Juizado da Infância e Juventude da cidade onde eles residem.
4 - Direitos autorais e autorizações
4.1 - É de responsabilidade dos participantes:
a) Apresentar autorização das seguintes instituições, quando houver necessidade: SBAT (Sociedade
Brasileira de Autores), Abramus (Associação Brasileira de Música e Artes) e Ecad (Escritório Central de
Arrecadação e Distribuição), ou declarações dos próprios autores.
b) Apresentar autorização do fotógrafo responsável pelas fotos enviadas na inscrição, bem como as enviadas
posteriormente à organização do festival.
5 - Das inscrições
5.1 - As inscrições deverão ser realizadas do dia 15 de Janeiro de 2021 até às 23h59 do dia 31 de Janeiro
de 2021, exclusivamente pelo site oficial do festival pelo link: www.festivalsolosbahia.com.br.
5.2 - Podem se inscrever Pessoa Física, Pessoa Jurídica e MEI (Micro Empreendedor Individual);
5.3 - Cada proponente, deverá apresentar uma proposta de adaptação de seu espetáculo solo, fazendo assim
um híbrido entre as linguagens do teatro e do audiovisual. Caso o espetáculo já tenha sofrido tal adaptação ou
tenha sido criado/pensado atendendo a estes requisitos, não há necessidade de proposta de refilmagem.

5.4 - No ato da inscrição deverão ser anexados os seguintes materiais:
a) Link com vídeo do espetáculo na íntegra (vimeo ou youtube), com senha, quando houver; caso o espetáculo
seja inédito, disponibilizar vídeo do ensaio geral na íntegra, sem cortes ou edições;
b) Sinopse do espetáculo;
c) Ficha técnica do espetáculo;
d) Currículo do grupo ou artista;
e) Currículo do espetáculo, se houver;
f) Autorização de utilização do texto ou roteiro;
g) Três fotos com resolução mínima de 300 DPI, com o nome do espetáculo e crédito do fotógrafo; no caso
de espetáculo inédito, apresentar fotos do ensaio (estas fotos serão usadas no material gráfico do festival);
h) Autorização do fotógrafo para utilização das fotos enviadas na divulgação do festival;
i) Clipping com matérias e críticas, se houver;
j) Proposta de adaptação com as linguagens do teatro e do audiovisual. Atente-se ao Item 5.3.
IMPORTANTE! Os arquivos devem ser nomeados de acordo com o seguinte padrão:
Exemplo 1: Autorização uso de texto – Nome do espetáculo
Exemplo 2: Declaração Fotógrafo – Nome do espetáculo
5.5 - O grupo ou artista poderá inscrever mais de um espetáculo, sendo que cada inscrição deverá ser feita
separadamente. Apenas 1 espetáculo de cada grupo ou artista poderá ser selecionado.
5.6 – Serão automaticamente desclassificadas as inscrições preenchidas incorretamente, encaminhadas
sem os devidos anexos obrigatórios ou fora do prazo estabelecido.
5.7 - A Comissão Organizadora não se responsabilizará por inscrições não efetivadas por questões
particulares e/ou problemas técnicos dos proponentes ou de congestionamento na web.
5.8 - O proponente receberá um e-mail confirmando sua inscrição;
5.9 - É vetada a inscrição de espetáculos que tenham em sua ficha técnica integrantes envolvidos na equipe
do Festival.
6 - Das etapas de seleção
6.1 - O processo de avaliação das propostas inscritas acontecerá em três etapas, a saber:
• Etapa 1 - Triagem: verificação dos materiais recebidos até a data limite para inscrição;
• Etapa 2 - Curadoria: terá a atribuição de avaliar as propostas classificadas na Etapa 1;
• Etapa 3 - Contratação: Nesta etapa, o proponente classificado na etapa 2 será contatado, dentro do
prazo estipulado pela Coordenação do Festival. Para efetivar a contratação deverá encaminhar informações
adicionais de produção e enviar os documentos solicitados.
7 - Da Curadoria

7.1 - A Curadoria do Festival Solos de Teatro da Bahia 2021 - Edição Online será composta por 3 profissionais
da área das artes cênicas que irão selecionar, dentre os trabalhos inscritos, aqueles que participarão do
Festival;
7.2 - Serão selecionados 10 (dez) espetáculos solos, sendo 3 (três) de Salvador e Região Metropolitana e
7 (sete) do Interior do Estado.
7.3 – A Curadoria não terá a obrigatoriedade de justificar publicamente a sua escolha. A composição da
programação atenderá a critérios artísticos e técnicos do festival.
7.4 – O resultado da seleção será informado via e-mail oficial para o endereço eletrônico constante na ficha
de inscrição.
8 - Das responsabilidades da Comissão Organizadora do Festival Solos de Teatro da Bahia 2021 Edição Online
8.1 - Cada artista ou grupo selecionado receberá um cachê bruto no valor de R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais), relativo à adaptação do seu espetáculo, gravação e apresentação na programação do
festival;
8.2 - Em todos os pagamentos serão aplicadas as tributações vigentes.
8.3 - Caso haja cancelamento de participação por parte de algum grupo selecionado após contratação, o
mesmo será automaticamente impedido de se inscrever nas duas edições subsequentes do Festival.
9 - Das responsabilidades do grupo ou artista selecionado
9.1 - Cada grupo ou artista selecionado terá de entregar o arquivo de vídeo finalizado de seu espetáculo,
preferencialmente, no formato HD – 1920 x 1080, com a resolução mínima de 1280 x 720, e a imagem
no sentido horizontal, se filmado com o celular, com qualidade de som e com as devidas adaptações e
pensamento audiovisual sobre a obra;
9.2 - Toda logística de montagem, gravação e finalização do espetáculo é de responsabilidade do artista ou
grupo selecionado;
10 - Das disposições gerais
10.1 - O e-mail informado no ato da inscrição será o canal de comunicação entre a Coordenação do Festival
e o proponente.
10.2 - A simples inscrição no Festival Solos de Teatro da Bahia 2021 – Edição Online pressupõe a aceitação
e concordância com todos os termos do presente Regulamento.
10.3 - Os casos omissos neste Regulamento serão objetos de deliberação da Coordenação do Festival
Solos de Teatro da Bahia 2021 – Edição Online.
10.4 - Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail festivalsolosbahia@gmail.com.
Salvador, Bahia, 15 de Janeiro de 2021.
Coordenação do Festival Solos de Teatro da Bahia 2021.

