
YAGP BRASIL CELEBRA A DANÇA

Este evento foi elaborado pensando nas nossas grandes parceiras que são as escolas de 
dança.
Queremos entrar na sua Escola, conhecer o que vocês tem feito, quem são seus alunos, 
seus funcionários, seu trabalho e seu dia a dia  como um todo

Não é uma competição! É uma Mostra on line das Escolas de Dança!

A transmissão será feita em nossas mídias: Instagram e Facebook 

Durante as transmissões faremos sorteios, o vencedor ou vencedores do dia irão receber  
prêmios de nossos parceiros

Cada Escola participa da seguinte forma:

• Video da Apresentação da Escola
• Minutagem: de 2 a 3 minutos (máximo)***
• Formato: mp4 ou mov
• Definição: Full HD
• Envio através de link (google drive ou youtube)
• Serão transmitidos nas mídias sociais do YAGP Brasil durante os dias 26, 

27 e 28 de abril de 2021
• Roteiro para apresentação de Escolas ou Cias participantes (é uma sugestão 

apenas,  fique a vontade para criar)
• Apresentar-se (como professor, coordenador, diretor, gestor...)
• Falar rapidamente sobre área de atuação (mini curriculum)
• Apresentar a Escola / Instituição quanto a:

• Quem coordena, como é mantida, quantidade de alunos, professores e 
funcionários

• Que cursos oferece 
• Resumo sobre sua produção on line
• Apresentar conteúdo do vídeo (o que será exibido, se aula, entrevista ou 

misto das 2 partes – seja criativo)
• Como o vídeo pode ser composto

• Por vídeos já gravados (que ofereçam informações sobre a escola ou 
trabalhos realizados)

• Por um bate papo com alunos, professores e funcionário
• Por vídeos já gravados com a inserção de falas ou considerações 

relevantes
• Sobre a edição geral do vídeo:

• Não colocar legendas ou identificações (estas devem ser enviadas a parte 
para que a edição final o faça)

• Se não houver imagens que identifiquem o local no vídeo, mande-as para 
que possamos acrescentar, pode ser um vídeo com breve filmagem do 
espaço físico

• OBS: Haverá a inserção de marcas para publicidade em suas edições 
(participação de parceiros, apoiadores, patrocinadores e outros 



profissionais
OBS *** A escola que desejar apresentar um vídeo mais longo pode comprar cotas:

+ 1 minuto: R$ 300
+ 2 minutos: R$ 500
+ 3 minutos: R$ 700

• Vídeo(s) para a GALA
• Para as escolas que participaram da Seletiva YAGP Brasil 2021 com até 

6 trabalhos – poderão enviar 1 trabalho para a Gala
• Para as escolas que participaram com mais de 6 trabalhos na Seletiva 

YAGP Brasil 2021 – poderão enviar até 2 trabalhos
• Minutagem: 

• Solos: 2:30 minutos
• PDD (adágio e coda apenas): máximo 6 minutos
• Duos e Trios: máximo 2:45 minutos
• Conjuntos com 4 a 9 integrantes: máximo3:30 minutos
• Conjuntos com mais de 10 integrantes: máximo 6 minutos

• Formato: mp4 ou mov
• Definição: Full HD
• Envio através de link (google drive ou youtube)

Vocês irão escolher que trabalho enviar – pode ser solo, pdd, duo, trio ou 
conjunto. Se quiserem agitar um pouco, façam uma votação com seus alunos e 
funcionários – pode até ser pelo instagram – se for o caso, não deixe de nos 
marcar @yagp_brasil

• Todos os vídeos recebidos serão avaliados pela direção do YAGP que 
irá escolher os que irão para a Gala no dia 29/04/2021. 

Os vídeos assim como os demais conteúdos serão reeditados para inserção de  
conteúdos institucionais, inserção de marcas de parceiros ou outras especificações 
comuns como todos os demais. 

Alem dos vídeos e informações, tambem queremos que você nos envie seu logo e 2 a 3 
fotos de sua escola (alunos, sala de aula...) para utilizarmos na promoção do evento

• Ë imprescindível que seu LOGO seja enviado na inscrição (formatos: CDR, AI, 
PNG e EPS)

• Enviar 3 fotos de sua escola, ou alunos, ou algum trabalho realizado
OBS: seu logo e as fotos serão utilizados em posts / teasers para 
divulgação do evento

Inscrição, prazos e valores:

As inscrições devem ser feitas no site do YAGP Brasl www.yagpbrasil.com de 07 a 17 
de abril de 2021
Valores: Gratuito para todas as escolas participantes da Seletiva do YAGP 2021

   Para escolas que não participaram da Seletiva do YAGP, haverá cobrança de 
uma taxa administrativa d R$ 150/ escola
   Para que a inscrição se confirme é necessário que todos os campos da ficha 
sejam preenchidos e todos os anexos enviados, portanto no momento da 
inscrição tenha em mãos:



• Os links dos vídeos de apresentação da Escola e da Gala (google drive ou 
youtube)

• Sua Logo
• Suas fotos
• Comprovante de pagamento da taxa de inscrição (se for o caso)
• Autorização de uso de imagem preenchida e assinada


