FESTIVAL LUANDÊ 2020 – ONLINE

Em tempos de pandemia a Capoeira, cultura corporal brasileira, está cada dia
mais presente em nossas vidas e mais viva do que nunca.
Ela por si só se justifica como uma arte, onde a variedade de conhecimentos
históricos – culturais, filosóficos e artísticos se encontram vinculados na trajetória
de uma passado sofrido e na vivência e experiência dos nossos mestres.
A história da capoeira, seu passado ancestral, os saberes dos nossos mestres e
mestras acumulados ao longo tempo, a musicalidade e a gestualidade, merecem
destaque, e é com grande satisfação, que nós do Capoeira Luanda
apresentamos o Festival Luandê 2020 Online, com o intuito de promover diante
desse novo cenário ao qual fomos expostos, uma troca de conhecimentos entre
os envolvidos e vivências com Mestres e Mestras referências da nossa arte no
nosso cenário Nacional e Internacional.
O evento online será transmitido pela plataforma zoom e contará com Palestras,
Oficinas Práticas, Apresentação de Trabalhos e Festival de Cantigas.

Entre você também nessa grande roda virtual!!!

Atenciosamente,

Mestre Guerreiro
Capoeira Luanda Goiânia
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DIRETRIZES PARA O EVENTO

1 – DAS INSCRIÇÕES
O período de inscrições será de 12/06 à 25/07, ou até o limite de vagas.

A participação no evento terá um investimento de:

•
•

1º Lote: R$80,00, do dia 12/06 ao dia 20/06.
2º Lote: R$100,00, do dia 21/06 ao dia 25/07.

2 – DAS APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS
Os trabalhos poderão ser inscritos em dupla ou individual, seguindo os seguintes
padrões:
A. Trabalhos com temas referentes a capoeira; feitos em aplicativos que
possam ser utilizados para compartilharem a tela na hora da
apresentação.
B. Cada apresentação terá a duração de no máximo 20 minutos,
cronometrado pelo mediador e terá o parecer de um Contramestre ou
Mestre.
C. No ato da inscrição você deverá indicar se deseja apresentar um trabalho
ou não.
D. O autor do trabalho deverá enviar um resumo da sua apresentação, com
no máximo uma página até o dia 14/07, através de um link que será
enviado por e-mail após a confirmação da inscrição.
E. Serão selecionados 10 trabalhos para serem apresentados na semana do
evento.
F. Os inscritos receberão certificado de apresentação dos seus trabalhos.

3 – DAS CANTIGAS
No Festival de Cantigas, as músicas deverão seguir os seguintes critérios:
A. Serem inéditas.
B. Serem de própria autoria.
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C. No ato da inscrição, você deverá indicar se deseja ou não participar do
festival de cantigas.
D. Será feito uma pré-seleção das cantigas enviadas e posteriormente
divulgadas as selecionadas.
E. O candidato selecionado em primeiro lugar ganhará um kit da Meia Lua
Inteira (uma calça de capoeira, uma blusa de moletom e uma camiseta de
passeio).
F. As cantigas deverão ser enviadas com um vídeo de no máximo 3 minutos
e a letra da música até o dia 14/07, através um link que será enviado por
e-mail após a confirmação da inscrição.
G. No momento do Festival de Cantigas o autor deverá entrar ao vivo para
apresentar sua cantiga, ficando a seu critério de tocar somente com um
instrumento ou montar sua própria bateria.
H. As cantigas serão avaliadas pelos Mestres convidados.
I. Serão selecionadas 15 cantigas para apresentação durante a
programação do evento.

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

27/07 – SEGUNDA – FEIRA
•
•

19h – Oficina com Convidado
20h30min - Apresentação de Trabalhos

28/07 – TERÇA – FEIRA
•
•

19h – Oficina com Convidado
20h30min – Apresentação de Trabalhos

29/07 – QUARTA – FEIRA
•
•

19h – Oficina com convidado
20h30min – Apresentação de Trabalhos

30/07 – QUINTA –FEIRA
•
•
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19h – Oficina com convidado
20h30min – Apresentação de Trabalhos

31/07 – SEXTA- FEIRA
•
•

19h – Oficina com convidado
20h30min – Apresentação de Trabalhos

01/02 – SÁBADO
•
•
•

09h ás 10h – Oficina com Mestre Jelon
10h ás 12h – Palestras com Mestres Convidados
15h ás 17h – Festival de Cantigas

Observação – Todos os inscritos receberão certificado do evento, com horas de
participação.
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