INSCRIÇÃO

GRANDE PRÊMIO AMÉRICA LATINA DE BALLET
IV Competição Internacional de Ballet

PROCESSO DE INSCRIÇÃO
O Grande Prêmio América Latina de Ballet - GPAL, será realizado de 24 de setembro a 01 de
outubro de 2020, no Teatro Luxor, da cidade de Villa Carlos paz, Córdoba, Argentina.
PRIMEIRA ETAPA / Nova provisão por Coronavirus
Os interessados em participar devem enviar, antes do dia 01 de maio de 2020, um vídeo com
uma variação do repertório clássico, de uma Competição (do Gpal) ou otras, ou Festival
do ano 2019, três fotos com fundo branco: uma do perfil na 5ª posição, outra da frente
na 1ª posição e uma do perfil no 1º Arabesque. (ambas de corpo inteiro unicamente com
roupa de ensaio), anexando o pagamento da primeira parcela de US$ 30 (trinta dólares) para
o endereço de e-mail: gpal-competicion@danzamerica.org.
CANDIDATOS DO EXTERIOR
Os/as candidatos/as do exterior que queiram enviar seu vídeo, devem entrar em contato
com a Organização para obter informação sobre o pagamento da inscrição.
1. No início do vídeo deve haver uma placa com os seguintes dados:






Nome completo do participante
Idade e data de nascimento
Nome da Escola de Ballet e do/a professor/a responsável
Nome da variação

2. No dia 15 de junho de 2020, os nomes dos jovens que tiverem sido aprovados na
seleção serão publicados no site www.danzamerica/gpal-seleccionados/ , e, já
estarão convocados para participar.
3. A partir desse momento poderão selecionar (para apresentar na competição) uma
variação da lista de Repertório Clássico e uma Variação Contemporânea Oficial
(ver regulamento).
SEGUNDA ETAPA
Prazo de inscrição:
1. O candidato terá que confirmar sua participação antes de 1º de agosto de 2020, e
após a confirmação deverá preencher o formulário de inscrição que encontrará no
site: http://www.danzamerica.org/es/gpal-registracion/
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2. O formulário deve ser preenchido com a ajuda de seu professor responsável, já que
inclui espaços para preencher que são apenas do conhecimento do professor
/profissional. O formulário será rejeitado pela Organização se não tiver os dados
solicitados.
3. Deverão anexar ao formulário o pagamento da segunda parcela, USS $ 200 (duzentos
dólares), no caso de ser argentino, ou o "Certificado de Bolsa de Estudo", obtido na Préseleção no exterior, em que o candidato foi selecionado.
4. Tanto o DOCUMENTO de concessão e aceitação de bolsas de estudo quanto a
AUTORIZAÇÃO para participar, devem ser previamente assinados pelos pais ou
responsável do participante e anexados ao Formulário de Inscrição.
5. Candidatos do exterior que forem selecionados, entrem em contato com a Organização
para obter informações sobre o pagamento da inscrição:
gpalcompeticion@danzamerica.org

CREDENCIAMENTO
As práticas e/ou ensaios serão realizados no Hotel Los Sauces, localizado na esquina da rua
Liniers com Av. San Martin e no Palácio Municipal da Cidade de Villa Carlos Paz.
O participante deve se apresentar no Hotel Los Sauces, no dia 24 de setembro de 2020, às
08:00 horas, para receber a documentação da competição.
A presença do professor é obrigatória para receber sua credencial.
Os candidatos serão divididos em 3 categorias de acordo com a idade
 Categoria A: nascidos entre 24 de setembro de 2010 e 23 de setembro de 2007
 Categoria B: nascidos entre 24 de setembro de 2007 e 23 de setembro de 2004
 Categoria C: nascidos entre 24 de setembro de 2004 e 23 de setembro de 2001
A Competição se desenvolve em quatro etapas:
PRIMEIRA ETAPA
 Técnica Clássica
Os candidatos realizarão durante o processo da competição aula de Técnica Clássica escola Vaganova. Ela será observada e avaliada pelo júri na segunda-feira, 28 de
setembro.
SEGUNDA ETAPA
 Técnica Contemporânea
Os candidatos realizarão durante o processo da competição aula de técnica
contemporânea. Ela será observada e avaliada pelo júri na terça-feira, 29 de
setembro.
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TERCEIRA ETAPA
 Variação do Repertório Clássico
Os candidatos ensaiarão durante a competição a variação selecionada da lista oficial
da GPAL, a cargo do coach de repertório. Na terça-feira, 29 de setembro, 08:00 horas,
eles serão avaliados pelos jurados durante sua apresentação no palco do Teatro
Luxor.
Os áudios das variações clássicas de repertório serão enviados por e-mail pela
Organização imediatamente após 15 de junho. Nenhuma outra música será
autorizada. A versão da variação deve ser copiada de uma companhia de balé
reconhecida. Respeite a versão original escolhida. Evite adaptações.
QUARTA ETAPA
 Variação Contemporânea
Os participantes ensaiarão com os coreógrafos a Variação Contemporânea Oficial,
selecionada no vídeo. Na quarta-feira, 30 de setembro, às 08:00h serão avaliados
pelos jurados no palco do teatro Luxor.
A variação contemporânea oficial e o áudio correspondente serão enviados por e-mail
pela Organização imediatamente após 15 de junho.
A divulgação dos vídeos e o uso de tais variações fora da competição GPAL é
estritamente proibida
ATENÇÃO: todos os participantes podem competir em paralelo no Concurso Danzamérica.
GALA DE FINALISTA
Os participantes, selecionados para a FINAL, mostrarão novamente as variações clássica e
contemporânea perante o júri, no dia 03 de outubro, quando serão selecionados os
vencedores do GPAL, e também será feita a entrega das bolsas de estudo.
A Gala dos Finalistas se realizará no Teatro Luxor no dia 1º de outubro às 21h.
MÚSICA



A música oficial, das variações clássica e contemporânea, será enviada após a seleção
dos candidatos no dia 15 de junho. Somente as versões musicais oficiais do GPAL
serão permitidas, nenhuma outra música será autorizada.



O candidato não apresentará seus áudios, a música ficará a cargo da Organização.

INFORMAÇÃO TÉCNICA
1- As dimensões do palco são 10 x 12 metros, com linolium.
2- A iluminação é de planta fixa, luz branca e / ou colorida sem efeitos de luz.
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Villa Carlos Paz está localizada a 40 Km da Cidade de Córdoba (Capital).
Solicite Remis (táxi) a: Lu.p.sa Transporte. Tel: +54 9 3541 64-8437
E-mail: transporte_lu.p.sa@hotmail.com

PRAZOS DE INSCRIÇÃO
1. Valor da primeira parcela, ANTES DE 1º DE MAIO, em dólares: US$ $ 30 (trinta
dólares) para seleção por vídeo. Esse valor não é reembolsável para o candidato
não selecionado. Lembre-se de anexar o comprovante de pagamento ao envio do
vídeo.
2. Valor da segunda parcela, ANTES DE 1º DE AGOSTO, em dólares: US$ 200
(duzentos dólares), para a inscrição. Valor não reembolsável em caso de não
participar. Lembre-se de anexar o comprovante de pagamento ao formulário de
inscrição.
Os candidatos selecionados em países estrangeiros devem anexar o certificado recebido no espaço em
que o formulário solicita como comprovante de pagamento.

Banco Macro
Titular: ORGANIZACIÓN DANZAMÉRICA.
Conta Corrente em Dólares Nº 231109479021136
Nº CBU 2850311820094790211364
CUIT: 30-71014919-0
Participantes do Exterior
Entre em contato com GPAL para receber instruções para o pagamento das taxas.
Em caso de dúvida entre em contato com:
Gran Premio América Latina de Ballet - GPAL
gpal-competicion@danzamerica.org
www. danzamerica/gpal-informacion/
WhatsApp: +54 911 3250-4451
WhatsApp: +54 9351 522-4071

