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6º MOSTRA CALDAS DE ARTES  E TEATRO DE RUA, ÁGUAS SERRAS CARIRI 2019  

Dias: 06,  07 e 08 de dezembro de 2019. 
 

 

Caro amigos, 

Saudações teatrais, Evoé, Evoé.... 

É com grande satisfação que divulgamos aos grupos que queiram participar da 6º MOSTRA CALDAS DE TEATRO DE RUA, 

ÁGUAS SERRAS CARIRI 2019. O evento acontecera nos Dias: 06, 07 e 08 de Dezembro de 2019. Aos que queiram 

participar As inscrições deverão ser realizadas no período de 05 de novembro a 20 de novembro de 2019, pela internet, 

através do preenchimento de formulário eletrônico. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1EQFm68hN2iy90cDcO0u_6UWNucd0XhBvBOLbkNA8RVzC3Q/viewform , o 

evento acontecerá no Distrito Caldas- Barbalha-Ceará, Chapada do Araripe. O evento é organizado pelo Instituto Corrupio 

Povo Cariri e o grupo de Teatro Louco em Cena. 

1. Sexta Feira 

Abertura oficial as 19h 

19h30m Apresentações 

2. Sábado Apresentação 

Espetáculos 

3. Domingo Encerramento 

10h cortejo e Apresentações 

Cordialmente, 

Barbalha 28 de  outubro de 2019. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alisson Santos 
INSTITUTO CORRUPIO POVO 

 

José Gilsimmar de Oliveira Gonçalves 

INSTITUTO CORRUPIO POVO 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1EQFm68hN2iy90cDcO0u_6UWNucd0XhBvBOLbkNA8RVzC3Q/viewform
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PARTICIPAÇÃO 

Artigo 1º - Poderão participar do 6º MOSTRA CALDAS DE TEATRO DE RUA, ÁGUAS SERRAS CARIRI 2019, 

companhias, grupos e artistas de teatro, dança e circo, em atividade que assim queira, e se enquadre no regulamento e 

formato do 6º MOSTRA, pertinente a região do Cariri Cearense e, ou de qual que lugar do País, com espetáculos e/ou 

números, que se adapte espaços aberto  e/ou  a rua.  

INSCRIÇÕES E PROGRAMAÇÃO 

Artigo 2º - As inscrições no 6º MOSTRA CALDAS DE TEATRO DE RUA, ÁGUAS SERRAS CARIRI 2019, poderão ser 

feitas mediante o preenchimento da ficha inscrição. 

Parágrafo Primeiro – a participação no 6º MOSTRA CALDAS DE TEATRO DE RUA, ÁGUAS SERRAS CARIRI 2019, 

implica com a observação as normas do edital que companha as diretrizes para a participação ao festival.  

Parágrafo Segundo - As inscrições deverão ser realizadas no período de 05 de novembro a 20 de novembro de 2019, pela 

internet, através do preenchimento de formulário eletrônico.   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1EQFm68hN2iy90cDcO0u_6UWNucd0XhBvBOLbkNA8RVzC3Q/viewform. O 

formulário pode ser solicitado via e-mail festivalloucoemcenadebarbalha@gmail.com. 

Parágrafo Terceiro - Para efetivar a inscrição, é obrigatória a apresentação/ preenchimento no formulário eletrônico dos 

seguintes itens: 

a. Ficha técnica básica com elenco, corpo técnico e necessidades técnico-operacionais; 

b. Sinopse; 

c. Vídeo completo do espetáculo (ou link de acesso na internet); 

d. Até 3 fotos em boa resolução; 

e. Relação nominal dos integrantes com nome completo, número de RG, CPF e Registro Profissional (caso tenha); 

f. Termo de cessão de direitos/autorização de montagem emitida pelo autor, SBAT ou outro órgão de representação legal; 

g.  caso no espetáculo tenha menores de 18 anos o grupo, companhia e, ou artista deve apresentar a autorização dos pais 

ou responsável pelo menor de 18 anos 

 

Parágrafo Terceiro - A programação, com locais de apresentações em palco, espaço alternativo e rua, será divulgada 

ambientes eletrônicos até o dia 23 de novembro de 2019. 

https://www.corrupiopovocariri.com.br  

https://www.facebook.com/corrupiopovocariri?ref=bookmarks 

Parágrafo quarto – hospedagem- Hospedagem- a mostra poderá oferecer local de hospedagens e alimentação de acordo 

como suas estruturas, disponibilizando aos grupos, companhias ou artistas que companha a programação da mostra, e que 

precisem de hospedagem, disponibilizamos de uma casa sede do grupo de Teatro, e uma 

escola, e que as norma seguem de acordo como um albergue, em questões de 

alimentação, a coordenação do festival disponibilizará uma feira de acordo com a 

quantidade de membros participante do mostra , a casa (pontoo de apoio) tem, quatro 

(04) quarto amplos, com camas e redes, televisão, geladeira, fogão, banheiros, salas, 

garagem e amplo quintal, pratos, copos, roupas de camas e lençóis, mais orientamos que 

tragam seus lenções, colchonetes e/ou redes se assim os queiram, a escola tem salas e 

banheiros, comunicamos que os espaço receber além do seu grupo, mais um grupo no 

período da sua estadia, na mostra. A conservação da casa e da escola é de 

responsabilidade do grupo. Precisamos que seja informada necessidade de alojamento no 

ato da inscrição, informamos ainda que só podemos acolher os artistas no período da 

mostra. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1EQFm68hN2iy90cDcO0u_6UWNucd0XhBvBOLbkNA8RVzC3Q/viewform
mailto:festivalloucoemcenadebarbalha@gmail.com
https://www.corrupiopovocariri.com.br/
https://www.facebook.com/corrupiopovocariri?ref=bookmarks
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OS ESPETÁCULOS 

Artigo 3º - os espetáculos acontecerão de formar gratuita.  

Parágrafo Primeiro - Os espetáculos de rua poderão passar o chapéu. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 4º - Cada companhia/grupo/artista será responsável por suas despesas referentes a deslocamento para participação 

no festival. 

Artigo 5º - à organização do evento, será responsável das despesas referentes a deslocamento Barbalha ao caldas e caldas 

a Barbalha, seguindo horário de transporte disponíveis, da linha. 

Artigo 6º - Caberá à organização do evento a divulgação da programação, bem como garantir as condições técnicas 

básicas para a realização dos espetáculos. 

Artigo 7º - Caberá às companhias/grupos divulgar seu espetáculo e compartilhar a divulgação dos demais, utilizando-se 

dos meios que lhes forem possíveis. 

Artigo 8º - A Curadoria dos espetáculos caberá à Comissão Organizadora designada pelo CORRUPIO POVO CARIRI, 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, PESQUISA, ARTE, CULTURA E INFORMAÇÃO, podendo esta solicitar o apoio técnico e 

consultoria de pessoas com notório conhecimento na área. 

Artigo 9º  - Casos omissos serão resolvidos pela Comissão. 

Barbalha 28 de  outubro de 2019. 

       

 

 

 

 

 

Alisson Santos 
INSTITUTO CORRUPIO POVO 

 

José Gilsimmar de Oliveira Gonçalves 

INSTITUTO CORRUPIO POVO 

 


