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CRONOGRAMA 

ATIVIDADE HORÁRIO LOCAL 

Abertura / Credenciamento 

Aulão de Fit Dance 
09:00 às 10:30 Teatro Inatel 

Palestra: Conectividade e Redes Sociais 10:30 às 11:30 Teatro Inatel 

Aula com Princesas  

5 a 7 anos 
10:00 às 10:50 Academia de Dança Ândrea Falsarella 

Aula com Princesas 

3 e 4 anos 
11:00 às 11:50 Academia de Dança Ândrea Falsarella 

Workshop Jazz Musical com 

Tutu Morasi – 8 a 12 anos 
14:30 às 16:00 Teatro Inatel 

Workshop Jazz Dance com 

Bruna Bays – a partir de 13 anos 
14:30 às 16:00 Academia de Dança Ândrea Falsarella 

Workshop Jazz Musical com 

Tutu Morasi – a partir de 13 anos 
16:30 às 18:00 Academia de Dança Ândrea Falsarella 

Workshop Jazz Dance com 

Bruna Bays – 8 a 12 anos 
16:30 às 18:00 Teatro Inatel 

Gala de Dança 2019 20:00 Teatro Inatel 

 

Os horários e ordem das apresentações podem sofrer alterações de acordo com a organização. 

 

VALORES 

PACOTE COMPLETO – 8 A 12 ANOS 

FIT DANCE + CONECTIVIDADE + 

JAZZ MUSICAL + JAZZ DANCE 

INVESTIMENTO TOTAL: R$80,00 

      

PACOTE TARDE – 8 A 12 ANOS 

JAZZ MUSICAL com Tutu Morasi + 

 JAZZ DANCE com Bruna Bays 

INVESTIMENTO TOTAL: R$75,00 

 

VALORES AVULSOS 

AULA DE FITDANCE R$20,00 AULA COM AS PRINCESAS – 3 E 4 ANOS R$25,00 

CONECTIVIDADE R$20,00 AULA COM AS PRINCESAS – 5 A 7 ANOS R$25,00 

JAZZ MUSICAL COM TUTU MORASI – 8 A 12 R$40,00 JAZZ DANCE COM BRUNA BAYS R$40,00 

JAZZ DANCE COM BRUNA BAYS – 8 A 12 R$40,00 JAZZ MUSICAL COM TUTU MORASI R$40,00 

INGRESSOS PARA A GALA DE DANÇA R$30,00 

PACOTE COMPLETO – A PARTIR DE 13 ANOS 

FIT DANCE + CONECTIVIDADE + 

JAZZ DANCE + JAZZ MUSICAL  

INVESTIMENTO TOTAL: R$80,00 

PACOTE TARDE – A PARTIR DE 13 ANOS 

JAZZ DANCE com Bruna Bays + 

JAZZ MUSICAL com Tutu Morasi  

INVESTIMENTO TOTAL: R$75,00 
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CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA GALA DE DANÇA 

Será um grande prazer receber o seu grupo na nossa Noite de Gala! 

 Para participar a escola deve ter pelo menos 5 alunos inscritos no “Pacote Completo” ou “Pacote Tarde” dos 

workshops oferecidos durante o evento “E Por Falar Em Dança – 2ª edição”; 

 Será permitida apenas a apresentação de coreografias de conjunto (elenco acima de 4 integrantes); 

 Cada grupo poderá apresentar o número máximo de 2 coreografias de conjunto; 

 Na coreografia será permitida a participação de bailarinos que não estejam inscritos nos workshops; 

 Os integrantes da coreografia, assim como dois responsáveis pelo grupo, receberão pulseiras que darão 

acesso aos camarins e ao teatro; 

 As fichas de inscrição das coreografias participantes da Noite de Gala deverão ser enviadas até dia 10/08 

para o e-mail may.falsarella@hotmail.com, juntamente com o comprovante de pagamento dos workshops e 

a música; 

 O número de apresentações é limitado, será respeitada a ordem de envio das fichas de inscrição. Após 

alcançado o limite de vagas não serão mais aceitas inscrições; 

 Não haverá ensaio de palco. Todos os participantes deverão estar nos camarins às 19:00.  

 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para as aulas e workshops poderão ser feitas através do site www.academiaandreafalsarella ou 

diretamente na secretaria da Academia de Dança Ândrea Falsarella. ATENÇÃO! As vagas para os cursos são limitadas 

(30 vagas por workshop). 

1)  O pagamento das aulas e workshops deverá ser feito no ato da inscrição, pessoalmente ou via depósito 

bancário;  

2) Em caso de depósito bancário o comprovante deverá ser enviado para o e-mail may.falsarella@hotmail.com 

ou whatsapp (35) 99870 8140, junto com os dados da(o) bailarina. A inscrição será confirmada após o 

débito do pagamento; 

3) Não aceitaremos reservas e e-mails com inscrições sem a comprovação do pagamento; 

4) No caso de desistência da participação não haverá devolução dos valores pagos; 

5) As inscrições serão aceitas por ordem de chegada até atingir o limite das vagas, podendo ser encerradas 

sem aviso prévio. 

Dados para depósito bancário e/ou transferência em nome de 

Mayara Falsarella da Fonseca 
Banco do Brasil 

Agência: 0872-9 / CONTA CORRENTE: 27474-7 
CPF: 117.024.506-43 

 
 

 

 

 

 

 

As escolas e grupos interessados em participar da Noite de Gala deverão preencher a ficha 

“Inscrição Noite de Gala” disponível no site ou solicitar por e-mail. As fichas deverão ser 

enviadas para o e-mail may.falsarella@hotmail.com, juntamente com os dados dos 

participantes dos workshops e comprovantes de pagamento.  

As inscrições para a Gala se encerram no dia 10/08/2019 ou quando acabarem as vagas. 
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PARTICIPAÇÃO NA NOITE DE GALA 

INGRESSOS 

 Os Ingressos terão valor de R$30,00 (inteira) e R$15,00 (meia-entrada).  

 Ingressos antecipados terão preço promocional de R$15,00 e serão vendidos na secretaria da Academia. 

 No dia do evento os ingressos serão vendidos na Bilheteria do Teatro Inatel a partir das 18:00. 

NORMAS GERAIS 

- Cada grupo deverá ter uma pessoa responsável para coordenar a entrada de cena no palco, buscando nos camarins e acompanhando a 

ordem em andamento, que deverá estar em contato com a produção de palco. Sua falta exime a produção de qualquer responsabilidade de 

atraso na entrada da coreografia. 

- Não utilizar nu nas coreografias, animais, fogo, água, talco, areia, confete, bolha de sabão ou similares. Qualquer utensílio ou cenário deve 

ser retirado do palco logo após a apresentação. Não poderá ser utilizada música ao vivo. 

- As músicas das apresentações deverão ser enviadas por e-mail junto com a ficha de inscrição. Por segurança recomendamos trazer o arquivo 

da música em mp3 no pendrive. 

- Chegar 1 hora antes do horário de apresentação. Atrasos não serão permitidos, pois não haverá alterações na ordem das apresentações. 

- O uso dos camarins será coletivo. Não nos responsabilizamos por objetos deixados no camarim/teatro. O camarim e o teatro devem ser 

mantidos limpos. 

- As escolas e grupos se responsabilizam pela inscrição dos menores participantes, colhendo autorização assinada dos responsáveis legais, 

autorizam a utilização de imagem e liberam a apresentação das coreografias. 

- O grupo é o único responsável legal pela liberação e direitos da coreografia inscrita na Noite de Gala, independente da modalidade. 

- Assuntos individuais e que não constam nesse regulamento poderão ser resolvidos pela Equipe Organizadora do Evento pelo e-mail: 

may.falsarella@hotmail.com. 

- Em caso de qualquer eventualidade que venha colocar em risco o evento e seus participantes, se assim a coordenação entender, o mesmo 

será automaticamente transferido de data, ficando a coordenação e demais colaboradores isentos de qualquer responsabilidade. 

- A escola/grupo, declara estar ciente de todas as normas deste regulamento. 

- Não haverá agendamento de passagem de palco. 

 

OBSERVAÇÕES 

 Na entrada da Noite de Gala os grupos que se apresentarão serão recepcionados pela comissão organizadora e 

receberão suas pulseiras de acesso aos camarins e palco. 

 O evento não fornecerá alimentação aos participantes. Mas a estrutura da Academia conta com uma lanchonete 

equipada. 

 As imagens dos participantes poderão ser utilizadas em nossas Mídias Sociais.                                                                       

 

 

BUSCAMOS REALIZAR UM EVENTO DE QUALIDADE PARA PROPAGAR A ARTE DA DANÇA CADA VEZ MAIS! 

A SUA PARTICIPAÇÃO É MUITO IMPORTANTE PARA NÓS! TENHAMOS TODOS UM ÓTIMO ESPETÁCULO!! 

 

 

 

Academia de Dança Ândrea Falsarella 

Endereço Rua Coronel Erasmo Cabral, número 96/114 – Centro Santa Rita do Sapucaí – MG 

Telefone: (35) 9 8402-3864 - Whatsapp (35) 9 9870-8140 

mailto:may.falsarella@hotmail.com

