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nome name [artista | grupo | companhia artist | group | company]

direção artística artistic direction

morada adress

código postal postcode

tel / telm telephone number /  mobile

site portfolio’s webpage

e-mail e-mail

país country

candidaturas applications
9 outubro a 31 dezembro 9th october to 31st december 2017

designação do projecto artístico / espetáculo art project  / show designation

nº total de participantes
total number of participants

duração duration

nomes da equipa artística e/ou técnica names of the artistic and/or technical team

tempo de desmontagem
time break down

tempo de montagem
time set up

dimensões mínimas de cena
performance area

anexos obrigatórios [ marque com x ]
mandatory attachments [ please tick ]

Declaro que tenho conhecimento e estou de total acordo
com as normas de participação no projecto Mais Imaginarius'18.
I declare that I am aware and that I am in full accordance
with the participation rules of Mais Imaginarius’18.

caracterização characterization

nota biográfica [ máx. 500 carateres ]
biographical note [ max. 500 characters ]

sinopse do projecto [ máx. 300 carateres ]
synopsis of project  [ max. 300 characters ]

ficha técnica
technical rider

três imagens + vídeo [ máx. 10 Mb ficheiro ]
tree images + video [ max. 10 Mb file ]

ficha de inscrição application form

formato format
fixo fixed           deambulante itinerant

horário daytime
diurno day show           nocturno night show

inscrições registration mais@imaginarius.pt

concurso de criadores emergentes
para o espaço público
outdoor emerging artists

competition

24 25 26

novos media new media

arte digital digital art

instalação installation

performance performance

multidisciplinar multidisciplinary

música music

circo circus

intervenção intervention

graffiti graffiti

teatro theatre

dança dance
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