Liceu Arte e Cultura 2018
Regulamento:
O evento de cultura e show de talentos será realizado dia 25 de maio de 2018, no
Centro de Convenções “Prof. Fausto Victorelli”, às 19h30.
1.

Poderão participar do LICEU Arte Cultura alunos do Ensino Fundamental II (6º a 9º anos)
e Ensino Médio, ex-alunos, professores e funcionários do Colégio Liceu Vivere.

2.

A inscrição deverá ser feita pelos alunos mediante formulário(com um aluno como
representante do grupo) e entregue à Coordenação.

3.

Será cobrada uma taxa de por aluno, opcional (referente ao valor da camiseta do
evento), a ser paga na Bookstore, com a funcionária Giseli. O valor será divulgado em
março. A camiseta poderá ser usada como uniforme do Colégio durante o ano de
2018.

4.

Os convites para a entrada do evento serão adquiridos com o valor de R$10,00 na
BookStore, com a Giseli, ou na Secretaria do colégio, a partir de 25 de abril.

5.

O evento artístico-cultural incluirá inúmeras formas de expressões artísticas: Dançaclássica, moderna, jazz, hip hop, ginástica; Música- bandas pop, canto/coral,
percussão, entre outros; Recital- poemas, jogral, pequenas interpretações artísticoliterárias (incluindo esquetes e apresentações teatrais).

6.

As apresentações terão tempo mínimo de 2 minutos e máximo de 10 minutos.

7.

Serão aceitas inscrições para apresentações mediante uma seleção prévia, para a
verificação da qualidade, julgada pela comissão organizadora. As inscrições serão
realizadas no período de 22 de fevereiro a 1º de março. E a seleção/audição das
apresentações será realizada dia 1º de março de 2018, às 18h, no Espaço Aberto.

8.

Serão aceitas inscrições de números com o máximo de 20 participantes. Cada
participante não poderá exceder o número de no máximo três participações no
evento.

9.

Os números artísticos não poderão apresentar músicas contendo palavras de baixo
calão e/ou que contenham erotismo, devendo passar pela aprovação da comissão
organizadora.

10. Os ensaio, nas dependências do colégio, poderão ocorrer às quintas-feiras, das 13h às
15h (somente EF II) e às sextas-feiras, das 13h30 às 17h (EF II e EM), com agendamento
prévio dos espaços do Liceu com a auxiliar Fernanda. Se o aluno, após de
comprometer com o grupo de ensaio, cometer mais de 3 faltas, o professor poderá
retirá-lo do grupo. E, para melhor acompanhamento da comissão organizadora,
haverá três ensaios gerais: dias 23/03 e 20/04, às 17h15 e no dia 21/05, às 15h15 na
quadra do Colégio; os ensaios terão a duração de duas horas.
11. Ensaio Geral na data do evento: dia 25 de maio, pela manhã, no Centro de
Convenções, a partir das 08h30.
12. Cada grupo ficará responsável pelos instrumentos, CDs, pendrives, entre outros
acessórios que utilizará na apresentação, identificando-os com nome e série. O
colégio não se responsabilizará por qualquer dano ou extravio de material.
13. Será proibida a utilização de artifícios pirotécnicos de qualquer tipo durante as
apresentações.

