
SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA, MINISTÉRIO DO TURISMO, GOVERNO FEDERAL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO E PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA, APRESENTAM:

LOCAÇÕES GRATUITAS DO FÁBRICA DAS ARTES

Abertura de edital para reserva de locação de 10 dias do espaço Fábrica das Artes
gratuitamente para artistas de Americana e região. O projeto prevê selecionar e reservar em
nossa agenda para contemplar 5 grupos de teatro e sua utilização nos finais de semana, cada
grupo tendo direito a 2 dias (sábado e domingo). O artista poderá utilizar o espaço, tanto para
ensaio, quanto para apresentação, presencial - somente quando autorizado pelo Ministério
da Saúde e Secretaria Municipal da Saúde, ou gravação de seu trabalho/transmissão virtual
ao vivo nos canais e divulgação em nossas redes sociais (website, facebook e instagram). A
Fábrica oferecerá sua infra estrutura, palco, iluminação, som e internet.

1 - INTRODUÇÃO
Visando o fortalecimento do movimento artístico na cidade de Americana e região, a
Associação Espaço Cultural Fábrica das Artes e o GTT - Grupo Teatral Talento, como
contrapartida, abrirá no período de 15 de abril a 15 de maio de 2021, o formulário para
seleção das Locações Gratuitas, que reunirá 5 grupos na área teatral.

2 - OBJETIVO
Incentivar à arte teatral local, incentivar os grupos de teatro de Americana a desenvolver seus
processos criativos visando a revelação de seus trabalhos para público.

3 - INSCRIÇÕES
3.1 - Poderão participar do Locações Gratuitas do Fábrica das Artes os grupos teatrais.

3.2 - As inscrições deverão ser feitas até o dia 15 de maio de 2021, exclusivamente no site da
Associação Fábrica das Artes – www.fabricadasartes.art.br

3.3 - Cada grupo poderá inscrever no máximo um pedido de locação, enviando para comissão
organizadora a ficha online de inscrição devidamente preenchida, caso apresente espetáculo:
ficha técnica, proposta de encenação, duas fotos da cena (com boa resolução), autorização da
SBAT ou do autor e currículos do grupo e do diretor e o link no youtube com um trecho do
espetáculo, para divulgação no site e redes sociais.

3.4 - A falta de qualquer documento exigido no item 3.3 deste regulamento, é motivo para a
eliminação do pedido inscrito.

3.5 - Caso não se tenha número suficiente de pedidos para a locação, o Fábrica poderá
prorrogar o prazo de inscrição, abrir espaço para artistas das cidades vizinhas, e em último
caso não preencher todas as locações, sem que isso implique em prejuízo a Associação
Espaço Cultural Fábrica das Artes.

4 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
4.1 - Em caso de inscrições superiores ao número de vagas de locação disponibilizadas serão
utilizados, nessa ordem, os seguintes critérios de seleção:

1. Grupos de Americana - Grupos da cidade de Americana terão preferência a fim
de incentivar a cena cultural e artística do Município.

2. Data - Sendo ambos os grupos de Americana, o que tiver enviado a inscrição
antes terá preferência.

3. Horários - Sendo ambos os grupos de Americana e enviado sua inscrição no
mesmo dia, prevalecerá aquele que houver submetido sua inscrição no horário
mais cedo no dia em questão.

https://www.fabricadasartes.art.br/formulario-locacao-gratuita-do-fabrica-das-artes/?id=2771


4.2 - Se, porventura, mais de um grupo tiver todos os seus critérios de seleção iguais a de
outro grupo, será utilizado como critério de desempate a fundação do grupo, prevalecendo o
grupo com data de fundação mais antiga.

CARACTERÍSTICAS DO ESPAÇO

A Fábrica possui um palco com largura de 9,50m de largura por 6,9m de profundidade(sem
roupagem cênica) - Pé direito de 3,90m com 3 varas de luz e duas de cenários - fixas.

Imagem: Planta do Fábrica das Artes.

PROJETO REALIZADO COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC, POR MEIO DA SECRETARIA ESPECIAL
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