O Casulo - Escola de Dança

Edição: 2019

Resumo
Em sua primeira edição, O
 Casulo - Escola de Dança apresenta o evento “Butterfly”, edição
2019. O evento ocorrerá nos dias 20, 21, 22 e 23 de Julho e contará com um mix de
vivências em danças, distribuídas em três formatos: mostra, workshop e festa, com o
intuito também de celebrar o encerramento do primeiro semestre de atividades da escola.

Formatos
1. Mostra:
Os alunos participantes, regularmente matriculados na escola “O Casulo”, levarão
para o palco o conteúdo acumulado no primeiro semestre do ano.
Cada modalidade irá exibir sua coreografia de acordo com o nível da turma
correspondente, em um único dia de apresentação (dia 20). Os ingressos para o
público serão adquiridos na escola ou no local do evento, mediante disponibilidade.
2. Workshop:
Com acessos incluso aos participantes do evento, teremos workshops ministrados
por profissionais da dança em Fortaleza, incluindo nomes da própria escola.
*Nomes a serem confirmados, juntamente com os horários.

3. Festa:
Após as apresentações da Mostra, teremos uma festa aberta aos participantes, em
local a ser divulgado. Será um mix dos estilos trabalhados na escola, agora
praticados na pista, unindo diversas tribos em um mesmo local. Os ingressos, para
não participantes da mostra, serão adquiridos na escola ou no local do evento.
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Valores
O Butterfly, evento completo, será destinado exclusivamente para alunos regulares da
escola, a festa e os workshops podem ser adquiridos independente de ser aluno regular. O
valor do pacote varia de acordo com o plano de modalidade(s) cursado:
●

Butterfly: R$ 130,00; nisso inclui:
- Uma Coreografia;
- Workshops exclusivos, além dos abertos aos alunos Casulo;
- Entrada na festa do evento;
- Desconto no valor de um ingresso, caso participe do Festival 2019

●

Coreografia Adicional: R$ 20,00
- Participação em mais uma coreografia que esteja matriculado e ensaiando.
*A Direção da escola pode fazer convite a um ou mais alunos para coreografias
extras, sem valor adicional.

A direção irá definir a padronização de figurino, cabelo e maquiagens, que deverão ser
adquiridos pelos alunos.
Os workshops também serão oferecidos ao público externo mediante vagas disponíveis.
Os valores do(s) workshop(s) e do ingresso para a festa serão divulgados.
O valor dos ingressos da mostra será de R$10,00 (meia para todos).

A blusa oficial do Butterfly poderá ser adquirida por participantes e não participantes do
evento. Os valores e modelo(s) serão divulgados até o dia 14 de Maio. O prazo máximo de
encomenda será até o dia 14 de Junho.
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Locais e Dias:
Mostra:
Teatro do 7 de Setembro - Aldeota (EBS) - Dia 20/Julho - Às 19hrs
Workshops:
O Casulo - Escola de Dança (de 20 a 24 de Julho)
*locais extras podem ser locados a depender da capacidade da sala.

Festa:
(Local a Divulgar) - Dia 20 de Julho

Prazos
I.

Inscrição
Prazo para inscrições até o dia 14 de Junho, valor parcelável em até 2x no cartão ou
boleto.
Para participar, é necessário ter frequência nas aulas e as mensalidades de Maio,
Junho e Julho devidamente quitadas.
É necessário entregar a ficha de inscrição preenchida, juntamente com o
pagamento, na recepção da escola até o dia 14 de Junho.

II.

Não Participação
O Butterfly não é um evento obrigatório, ficando facultativo a participação do(s)
aluno(s) matriculado(s).
Os alunos que optarem por não participar do evento, seguem frequentando as
aulas normalmente, pois os ensaios em horário de aula farão parte do treino e
assimilação do conteúdo visto ao longo do semestre.
Em Julho, nossas atividades regulares irão até o dia 20 do mês, tendo cerca de uma
semana de recesso até o início de Agosto, retorno regular das atividades.
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FICHA DE INSCRIÇÃO – BUTTERFLY 2019
Eu,__________________________________________________________________________________,
(RG)________________________________,

(CPF)__________________________________,

(endereço)____________________________________________________________________________,
(telefone)________________________, (email)______________________________________, solicito a
minha

inscrição

e/ou

a

da(o)

minha

(meu)

filha(o)

_____________________________________________________________________________
no Butterfly, edição 2019 d’O Casulo-Escola de Dança.
Desejo(a) participar na(s) seguinte(s) modalidades(s):
❏ Dança Criativa (Clarissa Costa)

❏ Hip Hop (Coreano)

❏ Pop Jazz (Daniel Rufino)

❏ JazzFunk Sexta Ini (Bruno Peixoto)

❏ Jazz Segunda Int (Daniel Rufino)

❏ JazzFunk Sáb Ini (Bruno Peixoto)

❏ Jazz Quarta Ini (Daniel Rufino)

❏ JazzFunk Sáb Int (Bruno Peixoto)

❏ Ballet Segunda Int (Nádia Fabrici)

❏ Zouk

❏ Ballet Quarta Ini (Nádia Fabrici)
❏ Ballet Sábado Ini (Nádia Fabrici)
❏ Ballet Sábado Int (Nádia Fabrici)
❏ Circo (Rafael Abreu)

Ini

(Lehder

e

Ini

(Lehder

e

Int

(Lehder

e

Imaculada)
❏ Zouk

Sábado

Imaculada)
❏ Zouk

❏ Dança Contemporânea (Rubéns)

Sexta

Sábado

Imaculada)

❏ Dancehall (Rubéns)

Estou ciente e concordo com todas as normas estabelecidas neste documento para a realização desse
espetáculo.

__________________________________________________________
Assinatura do Responsável
Data:____/______________/2019

