
 

29° festival de dança de Nova Iguaçu 

Regulamento 2023 

De 29 de Junho a 02 de Julho de 2023 

(Locais: Top shopping e Academia Tereza Petsold.) 

Ações: 
 

1- Oficinas de danças;  
 

2- Mostra infantil; 
 

3- Concurso de dança;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1 - Oficinas de dança na Academia Tereza Petsold 
 

As oficinas serão no Sábado e Domingo de forma presencial na filial da ATP. 
 

            Local: TopShopping – 3º piso (em frente a CVC) 

 
Chegar meia hora antes, devidamente vestido para a aula. Vagas  limitadas a 15 
bailarinos por turma. 

 
Sábado 01/07 

 
- 10:00h = Ballet Clássico Inter/Avançado com Tereza Petsold  
 
- 12:00h = Contemporâneo Inter/Avançado com Felipe Padilha . 

 
- 16:00h= Danças Urbanas Inter. com Michell Baes 

 
 

Domingo 02/07 

 
-10:00h= Sapateado Inter/Avançado com Luciana Petsold  

 
-12:00h = Jazz Inter/Avançado com Washington Cardoso  

 
- 14:00h = Dança Ministerial com Rodrigo Guimarães 

 
 

• Valores/ Investimentos 
 

1 Curso = R$ 50,00 3 Cursos = R$ 110,00 
 

2 Cursos = R$ 80,00 4 Cursos = R$ 140,00 
 

- Preencha corretamente o formulário de inscrição para as oficinas, garantindo 
assim sua vaga que será por ordem de chegada da inscrição. Enviar a ficha 
para o email petsold@hotmail.com. 



 

2- Mostra Infantil/Infanto e Mostra Participantes no Top Shopping 

- Dias 01 e 02 de Julho, Sábado e Domingo, das 13h às 17h, no palco da praça de 
eventos do Top shopping (acesso B expansão), entrada franca. 

 
- As inscrições serão recebidas e catalogadas por ordem de chegada, obedecendo ao 
número limite de apresentações por dia. Vagas limitadas! 

 
- Duração máxima de cada coreografia: 
*Grupos: máximo de 4 minutos;  
*Solos, duos ou Trios: máximo de 3 minutos. 

 
O grupo deverá levar um Pen-drive em formato MP3 com a música da coreografia, 
levando um reserva como prevenção. Não será aceito sonorização por telefone. 

 

- Chegar uma hora antes do início para conferir sua música na técnica, evitando 
imprevistos. 

 

Valor da inscrição = R$ 150,00 (por coreografia). 
Valor da inscrição = R$ 100,00 (por solos). 
Valor da inscrição = R$ 120,00 (por duos e trios). 

 
- Para garantir sua vaga envie o formulário de inscrição e anexe o comprovante de 
pagamento no campo específico para o email= petsold@hotmail.com. 

 

- A inscrição será feita exclusivamente pelo site www.academiaterezapetsold.com.br 
(Preencher a ficha disponível para download e enviar juntamente com 
comprovante de depósito no email petsold@hotmail.com) 

 
Dados para pagamento: 
Banco CAIXA 
ECONOMICA 
Ag.1620  
C/c 1021-0 
Maria Tereza Petsold 
Cpf 711.578.247-49. 

 
- Prazo máximo de inscrição - 23/06/23, sujeito a disponibilidade de vagas. 

 
- A direção divulgará a relação com a ordem das apresentações a partir de 26/06/23. 
A partir desta data não haverá mais alterações nesta ordem. 

 

Na Mostra Infantil/Infanto  , o grupo poderá se inscrever como “participante” ou 
“concorrente”, cabendo ao seu diretor fazer essa opção. 

 
Haverá seleção pelos jurados dos 3 trabalhos que mais se destacarem na tarde. 
Eles receberão troféus de honra ao mérito ao final de cada tarde. 
A maior pontuação por categoria receberá R$300,00. 

 

Categorias 
• 3 a 7 anos - Grupo infantil (300,00) 

• 8 a 11 anos - Grupo infanto(300,00) 
- Tolerância de até 20% na diferença de idades, no caso de ser grupo 
c                           oncorrente, identificado mais que 20% o grupo será desclassificado. 

http://www.academiaterezapetsold.com.br/


 

3 - Concursos de dança no Top Shopping 

- DATA, HORÁRIO E LOCAL: Dias 29 e 30 de Junho  e 01 e 02 de Julho, das 17:30h às 
22h, no palco da praça de eventos do Top Shopping (acesso B expansão), entrada 
franca. 

 
- As inscrições serão aceitas até que sejam preenchidas todas as vagas          disponíveis por dia, 
obedecendo à ordem de recebimento das mesmas. 

 

Vagas limitadas! 
 

Art.1 - As coreografias podem concorrer nas seguintes modalidades 
 

1) Ballet Clássico de Repertório; 
 

2) Ballet Clássico Livre; 
 

3) Neoclássico; 
 

4) Moderno/Contemporâneo; 
 

5) Danças Urbanas; 
 

6) Jazz; 
 

7) Dança Livre; 
 

8) Sapateado; 
 

9) Danças Folclóricas / Dança de Salão. 
 

 

Art. 2 - O concorrente poderá se inscrever nas 
seguintes  categorias: 

1) Solo;* 
 

2) Duo / Pas de Deux / Trio; 
 

3) Grupos acima de 4 participantes.* 
 

* Amador ou Profissional 
 

1) Amador júnior - bailarinos entre 12 e 17 anos. 
 

2) Amador sênior - bailarinos acima de 18 anos. 
 

3) Profissional - 70% dos bailarinos com D.R.T 



 

Parágrafo único - Apenas para a modalidade Ballet de Repertório teremos a 
divisão pelas categorias: 

 
A) Junior - bailarinos entre 12 e 15 anos. 

 
B) Sênior - bailarinos entre 16 e 18 anos. 

 
C) Avançado - bailarinos acima de 18 anos. 

 

- Tolerância de até 20% na diferença de idades, no caso de ser grupo concorrente, 
identificado mais que 20% o grupo será desclassificado. 

 

 

Art. 3 - O diretor do grupo deverá preencher o formulário de inscrição anexando o 
comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

 
A comissão organizadora entrará em contato através do e-mail informado no 
formulário para confirmar sua inscrição. 

 

 

Art. 4 - As vagas por dia são limitadas por ordem de recebimento das inscrições. 
Não deixe para última hora! 

 

 

Art. 5 - Cada grupo deverá levar um diretor, coordenador ou coreógrafo para que 
esteja na técnica durante sua apresentação, orientando assim a equipe técnica do 
festival. Essa presença é obrigatória.  O responsável deverá estar na técnica duas 
coreografias antes de sua apresentação. 

 

Art. 6 - Não serão permitidas modificações significativas nos dados fornecidos no 
formulário de inscrição enviado. Qualquer alteração deverá ser comunicada à 
produção com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência à apresentação. 

 
 

Art. 7 - O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito através de depósito 
bancário ou transferência para a conta: 
DADOS PARA DEPÓSITOS BANCÁRIOS: 
Banco CAIXA 
ECONOMICA 
Ag.1620 
C/c 1021-0 
Maria Tereza Petsold 
     Cpf 711.578.247-49. 

 
 

Não serão devolvidas taxas já efetuadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Endereços de realização do festival: 

Academia Tereza Petsold 

Sede:Travessa Augusto Rodrigues, 125, Centro, Nova Iguaçu, cep 26.210-290. 

            

         Filial: TopShoping – 3º piso (em frete a CVC)- Rua Roberto Silveira, 540, Centro,  

          Nova Iguaçu. Cep 26210-210         

 

Top Shopping 

Rua Roberto Silveira, 540, Centro, Nova Iguaçu.   Cep 26210-210 

 

Academia Tereza Petsold 
 

Telefones: 21-2668-0208 / 21-2669-4152. 
 

www.terezapetsold.com 
 

petsold@hotmail.com 
 
 

Art. 8 - A mostra infantil e o concurso de dança no Top Shopping terão entrada 
franca. 

 
 

Art. 9 – O diretor deverá levar um Pen drive em formato mp3, com a música da sua 
coreografia gravada em alta qualidade e com bom volume para evitar distorções na 
reprodução. Deverá ter também um reserva para qualquer imprevisto. 

 
O grupo deve chegar uma hora antes do início da mostra competitiva para fazer o 
teste de som com a equipe técnica do festival. 

 
Não disponibilizamos cabos, adaptadores e etc., e em nenhuma hipótese será 
permitida a reprodução de áudio diretamente de aparelhos de telefone, computadores, 
tablets e afins que não sejam os equipamentos fornecidos pela produção do festival, 
ficando o grupo responsável pela perfeita gravação de suas faixas e boas condições 
dos pendrives, a fim de evitar transtornos e atrasos que prejudiquem o perfeito 
andamento do festival. 

 
 

Art. 10 – Não serão permitidas apresentações fora do dia e horário estipulado pelo 
festival. A ordem das apresentações estará disponível a partir de 26/06/23 na 
Academia Tereza Petsold. A partir desta data não haverá mais nenhuma alteração no 
roteiro de apresentações 

 
Art. 11 – O grupo ausente no horário estipulado pela organização para sua 
apresentação estará automaticamente desclassificado. Os camarins serão abertos 
uma hora antes do início das apresentações. 

http://www.terezapetsold.com/
mailto:petsold@hotmail.com


 

Art. 12 - O tempo máximo de duração da coreografia será de 4 minutos para 
grupos e      3 minutos para solos e duos e Trios. A tolerância é de 15 segundos. 

 
 

Art. 13 – A Mostra Infantil começa às 13h e mostra competitiva às 17h30min. Não 
serão tolerados atrasos, temos um cronograma a cumprir. Evite ser penalizado pelo 
regulamento. 

 
 

Art. 14 – Na Mostra Infantil, teremos tardes com modalidades variadas. Na mostra 
competitiva cada noite teremos as modalidades estipuladas pelo artigo 1 deste 
regulamento. 

 
 

PROGRAMAÇÃO COMPETIÇÃO 
 

- Quinta 29/06 Ballet repertório, Ballet livre e Neoclássico 
 

- Sexta, 30/06 Moderno/Contemporâneo, danças urbanas. 
 

- Sábado, 01/07 Jazz e dança Livre. 
 

- Domingo, 02/07 Sapateado,  danças Folclóricas/dança de Salão. 
 

- Os resultados serão fornecidos ao final de cada noite por modalidade assim como os 
indicados aos prêmios especiais que serão anunciados no domingo, 02/07, no final 
das competições. 

 

Art. 15 – A iluminação será padrão em palco aberto, não havendo possibilidade de 
operar luz. 
- Não serão aceitos cenários sem prévia autorização da organização. 

 

- Não será permitido uso de fogo, água, efeitos especiais, papel picado e etc., que 
prejudique o andamento do concurso, devendo o responsável pelo grupo solicitar 
autorização no ato da inscrição sob pena de ser impedido de usar efeitos em sua 
coreografia. 

 
 

Art.16 – As notas e comentários dos jurados serão entregues aos diretores dos grupos 
concorrentes ao final de cada noite quando haverá um saudável “papo com os 
jurados!”  
 
O jurado é soberano em sua nota. 

 
Art. 17 – Avaliação, notas e comentários obedecerão aos critérios estabelecidos pelo 
corpo de jurados. 



 

Art. 18 – Só haverá empate de notas iguais em todos os quesitos. 

 
- 1º lugar - maior nota entre 10 e 9 ou acima de 9. 

 
- 2º lugar - maior nota entre 9 e 8 ou acima de 8. 

 
- 3º lugar - maior nota entre 8 e 7 ou acima de 7. 

 

- O corpo de jurados pode deliberar por exceções. 
 

- O presidente do júri estará todos os dias de concurso para avaliar os Prêmios 
Especiais. 
 
 

 
Art. 19 – Ao final de cada noite serão anunciados os candidatos aos Prêmios 
Especiais. Serão premiados os 3 primeiros lugares de cada modalidade e haverá 
entrega dos troféus por noite. 

 
Prêmios especiais 

 
- Melhor bailarina do festival - R$ 1.000,00 

 
- Melhor bailarino do festival - R$ 1.000,00 

 
- Melhor coreógrafo do festival - R$ 1.000,00 

 

- Melhor grupo do festival - R$ 1.000,00 
 

- Maior pontuação por modalidade R$ 500,00 para cada modalidade.Total de 9 modalidades. 

 
 

Art. 20 – A organização do festival não se responsabiliza por pertences esquecidos ou 
extraviados durante o mesmo, especialmente nos camarins. Cuide de seus 
eletrônicos. 

 
 

Sejam bem vindos ao 29º FESTIVAL DE DANÇA DE NOVA IGUAÇU, Direção Tereza 
Petsold, evento pioneiro na região que há 29 anos vem promovendo encontros, amor 
à arte, fomento cultural, intercâmbio e qualidade de vida. 

 
 

Agradecemos pela sua participação! 

 
 

Att. Tereza Petsold. 
 

INCRIÇÕES PELO SITE OU ABAIXO NA FICHA EM ANEXO 
 

1- Anexo= Ficha de inscrição 
2- Anexo= Ficha oficinas 



 

 
 

ANEXOS 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Nome do Grupo:      

Direção:     

Telefone: Whatsapp:    

Endereço:     

Email:  Cidade/Estado:    
 

MI - MOSTRA INFANTIL 13h 

01/07 Sábado 

02/07 Domingo 

 
MC - CONCURSO DE DANÇA 17h30 

29/06 Quinta-feira (Ballet de Rep, Ballet Livre e Neoclássico) 

30/06 Sexta-feira (Moderno/Contemporâneo e Dças Urbanas) 

01/07 Sábado (Jazz e Dança Livre) 

02/07 Domingo (Sapateado e Danças Folclóricas/danca salão) 

 
CATEGORIA: 

Mostra Infantil:  INFANTIL Mostra Competitiva: AMADOR JUNIOR 

INFANTO  AMADOR SÊNIOR 

PROFISSIONAL 
 

*Ballet de Repertório: JUNIOR 

SÊNIOR 

AVANÇADO 

 

 

MODALIDADE : ( Modalidade escolhida):     

NOME COREOGRAFIA:    

NOME COREÓGRAFO:    

MÚSICA:___________________________- TEMPO (OBRIGATORIO)=   

 
SOLO:                                TRIO 

DUO: 

GRUPO: 

 

 
SOLISTA (IDADE OBRIGATÓRIA):______________________________  

BAILARINOS (IDADE OBRIGATÓRIA)=    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXOS 
 

FICHA OFICINA 
 

Nome do Aluno:      

Telefone: Whatsapp:    

Idade:     

Email:  Cidade/Estado:    
 

CURSO PRETERIDO: assinalar data e curso(s) escolhido(s) 

 
Sábado 01/07 

 
10:00h = Ballet Clássico Inter/Avançado com Tereza Ptsold                  

. 12:00h = Contemporâneo Inter/ Avançado com Felipe Padilha 

. 14:00h = Stiletto Inter com  

 16:00h= Danças Urbanas Inter com Michell Baes 

Domingo 02/07 

 
10:00h= Sapateado Inter / Avançado com Luciana Petsold  

12:00h = Jazz Inter /Avançado com Wasington Cardoso 

              16:00h = Dança Ministerial com Rodrigo Guimarães 

 
 

Valor Total:    
Comprovante de depósito (mandar por email: petsold@hotmail.com) 

 

PG CONFIRMADO (não preencher):   

mailto:petsold@hotmail.com

