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#CalendárioDasArtes - Leitura dramática, performances, contação de
histórias são algumas das opções de propostas em Teatro
Notícias
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O resultado final da produção artística premiada será entregue no formato de conteúdo digital,
registrados em vídeos.

A 8ª edição do projeto Calendário das Artes vai premiar 200 propostas artísticas nos diversos
territórios de identidade do estado que estimulem a produção, criação e fruição das artes através de
plataformas virtuais. Podem concorrer propostas inéditas nos seguintes segmentos: Artes Visuais,
Audiovisual, Circo, Dança, Literatura, Música, Teatro e Artes Integradas (propostas que envolvem
mais de uma destas áreas artísticas). Proponentes de Teatro tem algumas opções para apresentar.
São elas: apresentação de espetáculos teatrais; contação de histórias; performances artisticas;
leitura dramática; cenas curtas; mostra de espetáculos; teatro de animação; atividades de formação,
qualificação e capacitação na área teatral (inclusive técnica, como iluminação, sonorização, figurino,
maquiagem, cenografia, etc.); projetos que promovam a memória do teatro como micro-docs,
entrevistas e outras modalidades em vídeo gravado. Dentre outras propostas. Serão premiadas 28
propostas por Macroterritório da Bahia (6) - veja tabela aqui. De Salvador serão selecionadas 32
propostas. Ao total, 200 propostas serão selecionadas pela Fundação Cultural, disponibilizando
recursos de R$500 mil em todo edital. Cada proposta será premiada no valor de R$2.500. O
resultado final da produção artística premiada será entregue no formato de conteúdo digital,
registrados em vídeos que podem ser realizados com qualquer tipo de equipamento (celulares e/ou
filmadoras). Os mesmos serão publicados nas plataformas virtuais institucionais da Funceb
(Youtube, Redes Sociais), nas redes sociais da TVE, e em plataformas pessoais dos proponentes,
de modo a ampliar a divulgação artística. SERVIÇO
O que: Calendário das Artes 2020 - 8° Edição
Como: premiação de 200 propostas em Artes Visuais, Audiovisual, Circo, Dança, Literatura, Música,
Teatro e Artes Integradas.
Inscrições online: 13 de maio a 1ª de junho de 2020 (www.funceb.ba.gov.br) Gratuito ACESSE O
EDITAL!
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