
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDÊNCIA ARTÍSTICA 



 

 

NITERÓI EM MOVIMENTO - RESIDÊNCIA ARTÍSTICA 

 

Apresentação: 

 

A Associação de Amigos e Colaboradores da Companhia de Ballet da Cidade 

de Niterói (AACCBCN) torna público o Projeto Residência Artística CBCN 2020, 

com o intuito de receber propostas artísticas, com foco em dança 

contemporânea, enviadas por artistas, companhias, grupos e coletivos de 

dança, preferencialmente nascidos, moradores e/ou que possuam atuação 

expressiva na cidade de Niterói para execução de coreografias utilizando o 

corpo estável da Companhia de Ballet da Cidade de Niterói (CBCN). 

O objetivo deste projeto é selecionar 3 coreógrafos que irão montar 3 trabalhos 

dentro da linha de trabalho já desenvolvida pela CBCN, sendo 1 trabalho por 

coreógrafo, de 15 minutos cada, utilizando de 3 até 10 bailarinos, além da 

estrutura administrativa e de produção da CBCN. Os trabalhos montados irão 

compor uma temporada de apresentações a ser realizada no Teatro Municipal 

de Niterói nos dias 10, 11 e 12 de abril de 2020. 

Durante a temporada da Residência Artística, os trabalhos receberão 03 (três) 

pontuações por seu desempenho: um voto será definido pelo público, através 

de votação ao final do espetáculo; um voto será definido pelo diretor da CBCN, 

Fran Mello e um voto será definido por profissionais da classe artística do Rio 

de Janeiro, que serão convidados e terão seus nomes revelados apenas no dia 

do anúncio da coreografia vencedora. O trabalho mais votado, dentro da linha 

coreográfica da Companhia, passa então a fazer parte do repertório da CBCN 

em 2020. 

 

 

 

 



 

 

Sobre os ensaios: 

Os ensaios terão início no dia 04 de fevereiro de 2020, se estendendo até o dia 

09 de abril de 2020, conforme cronograma a seguir. E ocorrerão de segunda à 

sexta-feira, das 9h às 15h, seguindo uma tabela de trabalho estabelecida pelo 

diretor da CBCN, na sede da Companhia, localizada no Centro Cultural Abrigo 

dos Bondes, na Avenida Marquês do Paraná, nº 100, Centro, Niterói/RJ. Cabe 

frisar que no dia 03 de fevereiro haverá um sorteio para escalonar os ensaios, 

mantendo apenas 2 trabalhos para serem ensaiados por dia, com duração de 2 

horas cada. 

 

Sobre o auxílio financeiro: 

Para cada proposta aprovada será disponibilizada uma verba no valor de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) que será transferida logo após a assinatura do 

contrato e emissão de nota fiscal para AACCBCN. Cabe ao coreógrafo definir a 

utilização do recurso podendo ser utilizado para pagamento de serviços ou 

fornecedores. Vale ressaltar que os coreógrafos terão acesso ao acervo de 

figurinos, cenários, estrutura de cênica, equipamentos de iluminação, entre 

outros materiais já existentes na CBCN ou no Teatro Municipal de Niterói. 

 
Sobre a inscrição: 

Para realizar a inscrição, os candidatos deverão preencher o formulário (clique 

aqui) informando: nome; currículo; link de vídeos dos últimos trabalhos; título 

da proposta; release da proposta e referências musicais que deseja utilizar. A 

AACCBCN não se responsabiliza pela falha na inscrição por conta de 

problemas em servidores, em provedores de acesso, não transmissão de 

dados, na linha de comunicação ou por lentidão nos servidores. 

O prazo de inscrição será de 11 de novembro a 08 de dezembro de 2019. O 

resultado final, com os aprovados, será publicado no dia 15 de dezembro de 

2019, no site da CBCN (www.balletcidadedeniteroi.com.br) e em suas redes 

sociais (@balletdeniteroi | Instagram e @cbcniteroi | Facebook). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX56SsLf5Fa7QnR6euyJEtN-yjIfqu6xX7pOlfxDtBduvkTA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX56SsLf5Fa7QnR6euyJEtN-yjIfqu6xX7pOlfxDtBduvkTA/viewform


 

 

Considerações Gerais: 

 

As propostas apresentadas deverão conter trabalhos inéditos e não devem ser 

de trabalhos anteriores do coreógrafo. Indicamos que a classificação indicativa 

seja livre e que a estrutura cênica seja pensada, preferencialmente, para 

espaços alternativos, não apenas de palco italiano, como: espaços abertos em 

praças públicas; pátios e/ou quadras de escolas e outros ambientes urbanos, 

com o intuito de podermos promover a descentralização da dança na Cidade. 

Além disto, não serão aceitas propostas com elementos de risco como: fogos 

(dentro ou fora de ambientes fechados); assim como a utilização de água; 

purpurina; lançamento de serpentinas; qualquer animal doméstico ou silvestre; 

plantas; utilização de resina ou qualquer tipo de material que exija a limpeza ou 

probabilidade de danificar o local de apresentação e/ou atingir ou sujar a 

plateia. 

Caso não tenhamos propostas suficientes e/ou propostas que contemplem a 

linha de trabalho da CBCN, o diretor Fran Mello tem total autonomia de 

convidar 1 (um) ou mais coreógrafos para atender a temporada da Residência 

Artística, mesmo que o mesmo não tenha sido inscrito neste processo seletivo. 

Fica acordado que o envio da proposta está condicionado a autorizar a 

Associação de Amigos e Colaboradores da Companhia de Ballet da Cidade de 

Niterói e a Companhia de Ballet da Cidade de Niterói a utilizarem, de forma 

inteiramente gratuita, a título universal, em caráter total, definitivo, irrevogável e 

irretratável, imagens dos artistas e trabalhos selecionados para a promoção 

dos eventos em outras edições, a título de divulgação. 

Para sanar eventuais dúvidas e/ou obter mais informações envie um e-mail 

para contatocbcn@gmail.com ou ligue para (21) 2621-5629 | horário de 

atendimento: segunda a sexta entre 9h e 15h. 

 

A direção. 


