p ro m o ç ã o

EDITAL 15º

FESQ

EDIÇÃO ONLINE
O FESQ é um festival de teatro realizado em Cabo Frio, desde 2003, que reúne
profissionais e amantes das artes cênicas. Nossa marca principal sempre foi o caráter
lúdico, festivo, pensando que o encontro é maior que o evento. A potência criadora
e reflexiva dos artistas brasileiros, em contato direto com a população e os espaços
culturais da cidade, com a comunidade cultural de Cabo Frio.
Durante este período de pandemia causado pelo Coronavírus (COVID-19) os artistas
independentes perderam a possibilidade de realizar espetáculos, de desenvolver seu
trabalho e, principalmente, de promover os espaços de encontro tão importantes para a
troca e evolução do fazer artístico e social.
Por conta deste contexto, em edição especial, o 15° FESQ - Festival de Teatro de
Cabo Frio realiza sua primeira edição online, para seguir abrindo espaço para o fazer
teatral, conectando palco e plateia, agora em suas casas, para celebrar e democratizar
ainda mais o acesso ao teatro brasileiro.
O 15 ̊ FESQ - Festival de Teatro de Cabo Frio terá uma programação com
5 (cinco) espetáculos e 20 (vinte) esquetes teatrais, apresentações de shows musicais,
debates, oficinas e intervenções artísticas, no ar, entre os dias 28/04/21 a 09/05/21,
em todas as nossas plataformas virtuais:
www.fesqcabofrio.com,
www.facebook.com/fesqcabofrio,
www.instagram.com/fesqcabofrio.

INSCRIÇÃO
A inscrição é gratuita. Para inscrever seu espetáculo, ou esquete, basta acessar o site
www.fesqcabofrio.com, preencher o formulário específico e uma comissão julgadora definirá se o conteúdo está apto a participar do Festival. As inscrições estarão abertas de
05/03/21 às 10h até 31/03/21 às 23:59h.
Serão necessárias as seguintes informações para o preenchimento do formulário on-line:
ESQUETES/ESPETÁCULOS:
•

Dados completos da montagem e do grupo;

•

Dados completos do representante legal do grupo;

•

Sinopse da montagem;

•

Concepção de direção da montagem;

•

Link (Youtube, Vimeo, Google Drive) com vídeo da apresentação.

Após divulgado o resultado da seleção, os grupos selecionados necessitam enviar por
e-mail (fesqcabofrio@gmail.com), com nome do grupo/espetáculo e/ou grupo/esquete
no assunto, no prazo máximo de 03 dias as seguintes documentações complementares:
•

Autorização de direitos autorais das músicas (caso seja necessário);

•

Autorização de direitos autorais do texto (caso seja necessário);

•

Fotos do grupo/esquete (03 fotos em alta resolução), para uso da produção em
divulgação e afins.

•

Os grupos selecionados deverão encaminhar o arquivo da filmagem do seu espetáculo,
na melhor qualidade possível, via WeTransfer, GoogleDrive, DropBox, e similares para
serem publicados nas plataformas digitais próprias do FESQ, para assim realizar sua
divulgação e promoção.

Os grupos selecionados que não enviarem a documentação acima solicitada, serão
desclassificados, e serão chamados grupos suplentes na ordem da seleção;
SELEÇÃO E RESULTADO
O resultado da seleção dos espetáculos e esquetes será divulgado no dia 05/04/21 por
telefone e e-mail, além de listagem nas plataformas virtuais:
www.fesqcabofrio.com,
www.facebook.com/fesqcabofrio,
e www.instagram.com/fesqcabofrio.
Será criado um grupo de whatsapp para facilitar a comunicação direta com a produção
do evento.
CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO
O cachê para espetáculos, com 45 minutos à 1h30 de duração, será de R$ 4.000,00. O
cachê para esquetes , com 5 à 20 minutos de duração, será de R$ 1.400,00.
A participação no presente processo de seleção é totalmente gratuita. A inscrição tem
caráter de adesão do proponente, de forma irrevogável e irretratável, a todas as regras
deste Edital. Estão aptas a participar deste edital os proponentes com representação de
pessoas físicas ou jurídicas.

PAGAMENTO
Os pagamentos serão executados por meio de transferência bancária destinada à pessoa
física ou jurídica que emitir a nota fiscal. O pagamento será efetuado em até dois dias
úteis após assinatura do contrato e recebimento da nota fiscal.
A comissão organizadora não sofrerá qualquer encargo ou se responsabilizará pela mora,
caso não seja atendida a solicitação do envio da nota fiscal regular e dos dados bancários.
DIREITOS E DEVERES
DA PRODUÇÃO DO FESQ:
É dever da produção oferecer Cachê e cumprir com a divulgação e promoção dos
espetáculos e esquetes em suas plataformas digitais;
A produção se reserva ao direito de, a seu exclusivo critério, alterar os termos deste
Edital, informando previamente os participantes do processo de seleção, por intermédio
de avisos no site e todas suas plataformas virtuais, sempre se pautando pela legalidade e
pelo respeito aos participantes.
DOS GRUPOS PARTICIPANTES:
Os participantes deverão assinar termo de autorização de uso de imagem e voz, para
utilização do vídeo e de sua imagem, seja inteiro ou em partes, em quaisquer materiais
promocionais relativos ao Festival em suporte físico, digital ou em qualquer outro suporte
equivalente, sem limitação de uso no Brasil ou no exterior por tempo indeterminado.
O grupo selecionado que desistir de participar do Festival, após a sua confirmação e sem
aviso prévio, será automaticamente impedido de concorrer a duas edições subsequentes
do mesmo;
É de responsabilidade dos grupos participantes o eventual recolhimento de taxas sobre
direitos autorais (SBAT, ABRAMUS e/ou ECAD, entre outros) - caso necessário -, ficando
a produção do Fesq isenta desses possíveis encargos;
O grupo declara-se ciente de que será responsável por todo e qualquer tributo que incida
sobre os valores recebidos, não recaindo sobre a comissão organizadora ou terceiro por
esta indicados, sob nenhuma hipótese, qualquer encargo, taxa ou tributo;
Os inscritos são exclusivamente responsáveis pelo conteúdo associado a suas produções
artísticas. Caso o conteúdo viole direitos autorais ou conexos de terceiros, o inscrito
deverá isentar a produção do FESQ e os outros patrocinadores do Festival de quaisquer
indenizações ou valores a serem pagos a terceiros em decorrência de tal violação.
deverá isentar a produção do FESQ e os outros patrocinadores do Festival de quaisquer
indenizações ou valores a serem pagos a terceiros em decorrência de tal violação.

INFORMAÇÕES:
www.fesqcabofrio.com / instagram.com/fesqcabofrio
facebook.com/fesqcabofrio / fesqcabofrio@gmail.com
(22) 97401-5537 / (22) 98169-0494
Cronograma
ETAPA

início da etapa

fim da etapa

inscrição

01/03/21

31/03/21

seleção

01/04/21

04/04/21

resultado

05/04/21

05/04/21

anexos (selecionados)

05/04/21

08/04/21

exibição do fesq

28/04/21

09/05/21

