
11º AMERICANA MOSTRA - FÁBRICA DAS ARTES 
REGULAMENTO - 2020 

 
1 - INTRODUÇÃO 
Visando o fortalecimento do movimento teatral na cidade de Americana, a integração de             
diferentes artes, a troca de experiências e a formação de público, a Associação Espaço              
Cultural Fábrica das Artes e o GTT - Grupo Teatral Talento, de forma independente, realiza no                
período de 17 a 21 de abril de 2020, de sexta a terça, a 11º Edição do Festival Americana                   
Mostra, que reunirá 8 atrações artísticas nas áreas de música, teatro de rua e teatro adulto.  
 
2 - OBJETIVO 
Incentivar à arte teatral local e regional, proporcionar intercâmbio cultural entre os artistas e a               
população, incentivar os grupos de teatro de Americana e cidades vizinhas a desenvolver seus              
processos criativos visando a revelação de novos talentos e promover a formação de público. 
 
3 - INSCRIÇÕES 
3.1 - Poderão participar do 11º Americana Mostra do Fábrica das Artes os grupos teatrais,               
atores e atrizes, com espetáculos teatrais, de palco e rua. 
 
3.2 - As inscrições deverão ser feitas até o dia 7 de março de 2020, exclusivamente no site da                   
Associação Fábrica das Artes – www.fabricadasartes.art.br 
 
3.3 - Cada grupo ou ator(atriz) poderá inscrever no máximo um espetáculo, enviando para              
comissão organizadora a ficha de inscrição devidamente preenchida, 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.  
 
3.4 - A falta de qualquer documento exigido no item 3.3 deste regulamento, é motivo para a                 
eliminação do espetáculo inscrito. 
 
3.5 - Caso não se tenha número suficiente de espetáculos para a realização da mostra, a                
organização poderá prorrogar o prazo de inscrição, adiar as datas de apresentação, modificar a              
estrutura e até mesmo cancelar o evento, sem que isso implique em prejuízo a Associação               
Espaço Cultural Fábrica das Artes. 
 
3.6 - A simples inscrição implica na aceitação total das regras deste regulamento. 
 
4 - SELEÇÃO 
4.1 - Uma comissão nomeada pela Associação Espaço Cultural Fábrica das Artes, com base              
no material enviado, selecionará 8(oito) espetáculos teatrais, sendo 5 adultos e 3 de rua, e 1                
show de música, que farão parte da mostra. 
 
4.2 - Os selecionados, serão comunicados através de e-mail ou telefone até o dia 15 de março                 
de 2020, já com as datas e horários de apresentações dos espetáculos. 
 
5 - APRESENTAÇÕES 
5.1 - As apresentações dos espetáculos selecionados serão em locais a saber:  
Teatro adulto serão apresentados no Teatro da Associação Espaço Cultural Fábrica das Artes,             
Rua Cícero Jones 146, Vila Redher em Americana – SP. Os espetáculos de rua serão               
apresentados nas praças e espaços públicos a combinar na cidade de Americana. Todos os              
grupos deverão se adequar às condições do local, como palco, camarim e iluminação.  
 
5.2 - Os responsáveis pelas espetáculos selecionadas que quiserem conhecer o local antes da              
apresentação, deverão manifestar o interesse no ato da confirmação de presença na mostra,             
reservando um horário para visitar o espaço, durante o dia da apresentação. 
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5.3 – Fogo, líquidos, fumaça, terra/areia, confete, papel picado e outros, somente poderão ser              
utilizados, mediante autorização dos organizadores da Mostra, desde que não danifique o            
palco/espaço.  
 
5.4 - É de responsabilidade dos grupos participantes todo material cênico e demais objetos              
pessoais, eximindo qualquer responsabilidade da Organização, no caso de extravio, dano,           
perda ou furto. 
 
5.7 - A Comissão Organizadora do evento não se responsabiliza por acidentes de qualquer              
natureza ou indenização que possam ocorrer com qualquer participante da mostra. 
 
5.8 - O ato da inscrição converte-se em expressa autorização para uso de imagem dos               
participantes em todos os meios pertinentes às atividades da mostra e seus meios de              
comunicação, especialmente o site da Associação Espaço Cultural Fábrica das Artes. 
 
 
6 – AJUDA DE CUSTO  
 
6.1 – A 11º Edição do Americana Mostra do Fábrica das Artes, estará oferecendo aos grupos                
dos espetáculos selecionados, a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de ajuda              
de custo, que será pago no final da apresentação do grupo na Mostra, mediante recibo em                
nome do responsável pelo grupo, com nome completo, CPF, RG e endereço. 
 
 
 
8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
8.1 - As despesas com transporte dos grupos das cidades de origem até o local da mostra e                  
dentro da cidade de AMERICANA, assim como eventuais despesas de alimentação e            
hospedagem, serão de responsabilidade exclusiva do grupo selecionado. 
 
8.2 - A responsabilidade junto aos órgãos competentes, pelos direitos autorais da peça (SBAT -               
ABRAMUS e outros), assim como da trilha sonora (ECAD), compete única e exclusivamente à              
produção do espetáculo, sem nenhum vínculo com a Associação Espaço Cultural Fábrica das             
Artes. 
 
8.3 - Os casos omissos no presente regulamento serão analisados pela comissão organizadora             
da mostra.  
 
 
 
Americana SP, 7  de fevereiro de 2020 
 
 
 
 
Comissão Organizadora 
11º Edição do Americana Mostra do Fábrica das Artes 

 
 
 
 
 

11º AMERICANA MOSTRA - FÁBRICA DAS ARTES 
De 17 e 21 de Abril de 2020 – Inscrição: até 7 de março de 2020 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Ficha de inscrição Nº__________ Recebida em _____/_____/_____ 
(Espaço preenchido pela organização do evento) 

 
 

1 -) Nome do Grupo:___________________________________________________________ 
Cidade:_____________________________ Estado _______ Telefone (        ) _____________ 
Endereço:____________________________________________________________________ 
Bairro:_________________________________________CEP _________________________ 
Responsável:____________________________E-mail________________________________ 
RG:____________________________________ CPF.: _______________________________ 
Site/Blog_____________________________________________________________________ 
 
 
2-) Nome do Espetáculo:_______________________________________________________ 
Autor:_______________________________________________________________________ 
Diretor:______________________________________________________________________ 
Duração:_____________Gênero_________________Faixa Etária (público)______________ 
Utiliza algum elemento do item 5.4? ____________ Qual? ____________________________ 
 
 
3-) Nome dos atores que compõem o elenco: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
4-) Responsável por: 
1 – Direção:__________________________________________________________________ 
2 – Cenografia:________________________________________________________________ 
3 – Figurino:__________________________________________________________________ 
4 – Sonoplastia:_______________________________________________________________ 
5 – Iluminação:_______________________________________________________________ 
6 – Montagem:________________________________________________________________ 
7 – Contra-regragem:__________________________________________________________ 
8 – Outras funções_____________________________________________________________ 
 
 
 
5-) Sinopse da peça: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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6-) Histórico do Grupo (Breve): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
7-) Currículo do Diretor (breve): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
8-) Proposta de encenação: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
10-) Anexar duas fotos com resolução mínima de 500KB, devidamente identificadas com os 
nomes do espetáculo e do grupo. (obrigatório) 
 
11-) Anexar autorização do autor e/ou SBAT. (obrigatório) 
 
12-) Postar no You Tube uma cena do espetáculo. (Obrigatório) 
 
Declaro conhecer o regulamento da 10º Americana Mostra do Fábrica das Artes e concordo 
integralmente com todas as regras nele contidas. 
 
 
______________________________________________ 
Local e Data 
 
__________________________________________________ 
Nome do responsável por extenso e RG  
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