
X JORNADA DE DANÇA DA BAHIA 

CONVOCATÓRIA PARA O INVEX – INvente EXperimente 

 

1. OBJETO  

Seleção de artistas e grupos de dança para participar da ação INVEX – INvente Experimente, 

integrante da X JORNADA DE DANÇA DA BAHIA, no dia 18 de novembro de 2018, às 20h, na 

Sala do Coro do Teatro Castro Alves, em Salvador, Bahia. O INVEX tem como objetivo 

mobilizar e fomentar processos de criação coreográfica, bem como investigar os modos e 

peculiaridades, as estratégias e os desafios da criação em dança, e está destinado a trabalhos 

de jovens coreógrafos, professores e alunos acima de 14 anos. 

 

2. PRÉ-REQUISITOS  

Inscrições abertas a proponentes maiores de 18 (dezoito) anos, representando propostas de 

solos, duos, trios ou grupos de até 8 (oito) pessoas. 

O tempo das coreografias propostas deverá ser de até 7 (sete) minutos. 

 

3. INSCRIÇÕES 

As propostas poderão ser submetidas até o dia 10 de outubro, por meio de preenchimento de 

formulário disponível no site www.jornadadedanca.com.br. 

 

4. SELEÇÃO  

A seleção contemplará 10 (dez) trabalhos, divididos da seguinte forma: 

• 5 (cinco) vagas para grupos de até 8 (oito) pessoas 

• 3 (três) vagas para duos ou trios 

• 2 (duas) vagas para solos 

As propostas serão avaliadas por uma curadoria composta por 3 (três) integrantes. 

 

5. AJUDA DE CUSTO 

• Residentes em Salvador receberão uma ajuda de custo de R$ 400,00 (grupo) e R$ 200,00 

(solo, duo ou trio), pagos mediante apresentação de nota fiscal de pessoa jurídica 

eletrônica de bailarino(a). 

• Residentes em outros estados e interior da Bahia receberão 2 (duas) diárias para todos os 

seus integrantes em hotel, com direito a café da manhã. 

 

6. CRITÉRIOS DA SELEÇÃO  

• Adequação ao perfil do INVEX; 

• Análise em vídeo do trabalho do grupo. 

 

7. PERÍODO E CARGA HORÁRIA  

O INVEX acontece no dia 18 de novembro de 2018 (domingo), às 20h. Os(as) selecionados(as) 

deverão comprometer-se a participar do espetáculo e do ensaio geral, que acontecerá no 

mesmo dia, das 14h às 18h. 

 

8. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  

O resultado será divulgado no site e nas redes sociais da JORNADA DE DANÇA DA BAHIA e 

comunicado através dos e-mails dos selecionados, até o dia 15 de outubro de 2018. 

 

9. TERMO DE COMPROMISSO 

Após divulgação do resultado, os selecionados deverão enviar o termo de compromisso até o 

dia 19 de outubro de 2018 para o e-mail jornadadedanca@gmail.com. Após esta data, os 

suplentes serão convocados. 

http://www.jornadadedanca.com.br/
mailto:jornadadedanca@gmail.com

