EDITAL DE CONCORRÊNCIA – PROJETO TEATRO LAMBE-LAMBE
PROPONETE: CASSIO FERNANDO CORREIA
SIMDEC – 2015
Este edital faz parte do cronograma de execução do Projeto “Teatro Lambe-lambe” do
proponente “Cassio Fernando Correia”, aprovado pelo Edital de apoio a Cultura do Sistema
Municipal de Desenvolvimento pela Cultura da Fundação Cultural de Joinville no ano de 2015.
Do objeto:
- Este edital visa selecionar 3 micro contos, preferencialmente de classificação livre para todas
as idades, para serem montados em 3 caixas de teatro lambe-lambe, conforme previsto no
projeto aprovado. Os contos deverão ser pequenos pensando em uma encenação com teatro
em miniaturas para 1 pessoa de cada vez e que tenha no máximo 4 ou 5 minutos de duração. - Os textos serão encenados por atores manipuladores da Essaé Cia, que desenvolvem um
trabalho profissional com o teatro de animação em Joinville desde 2010. Este projeto será
dirigido por Guilherme Peixoto da Cia Mútua – Teatro de Animação da cidade de Itajaí-SC, que
possui renomada atuação nessa linguagem teatral.
- Destacamos também que o objetivo principal do projeto é promover o reconhecimento e a
qualificação do Teatro Lambe lambe como linguagem teatral. Cada caixa possuirá direção,
cenógrafo, iluminador, sonoplastia específica como numa montagem de um espetáculo de
teatro convencional.
Da participação:
- Poderão se inscrever escritores residentes na cidade de Joinville, sendo estes iniciantes e/ou
profissionais.
Das inscrições:
- As inscrições dos textos deverão ser enviados por email (essaeproducoes@gmail.com) entre
os dias 08 de junho e 22 de julho de 2016.
Da premiação:
- Cada um dos 3 micro contos selecionados receberá uma ajuda de custos de R$ 500,00,
mediante apresentação de nota fiscal pessoa jurídica, após a divulgação do resultado.
Da seleção:
- A seleção dos contas será realizada pela equipe integrante do projeto, sendo estes os atores
manipuladores, direção, coordenação.
- O resultado dos selecionados serão divulgados no facebook da Essaé Cia
(www.facebook.com/essaecia) até o dia 15 de agosto de 2016.
OBS: A equipe de seleção poderá buscar textos não inscritos para serem montados nas caixas
caso a qualidade dos textos não apresente a dramaturgia necessária para a encenação pela
técnica da linguagem do teatro de miniatura.
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Das apresentações:
- O projeto prevê 4 apresentações/intervenções de 2h corridas cada em evento em Feiras de
artesanatos com grande concentração de transeuntes, em datas a serem programadas
posteriormente.
Dos direitos:
- As 3 caixas farão parte do repertório da Essaé Cia da cidade de Joinville por tempo
indeterminado, e a Cia se responsabiliza por levar sempre os nomes dos autores dos textos na
ficha técnica em todas as apresentações, festivais projetos.
- Cada autor dos textos selecionados deverão fornecer uma declaração de autorização do uso
do texto para a Essaé Cia em apresentações posteriores a este projeto.

Joinville, 06-06-2016
Cassio Correia
Proponente Projeto - SIMDEC
Essaé Cia
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