INFORMATIVO Nº05/2016

ASSUNTO: INFORMAÇÕES SOBRE EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS
XIV FESTIVAL ESTADUAL NOSSA ARTE
13 A 16 DE JULHO - SEDES DE TAUBATÉ/SP
Coordenadores Regionais e APAES participantes do XIV FESTIVAL ESTADUAL NOSSA ARTE
fiquem atentos aos INFORMATIVOS disponíveis no site da FEAPAES/SP: www.feapaesp.org.br,
item Coordenadorias, item Artes.
Os Informativos devem ser compartilhados com todos os inscritos no Festival.

1- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O PALCO DO SEDES/TAUBATÉ

O palco onde serão realizadas as apresentações dos gêneros de palco, contará com a
estrutura descrita no Informativo 4, disponível no site da FEAPAES/SP.
Para facilitar a organização dos professores envolvidos nas apresentações, encaminhamos
abaixo as medidas oficiais do palco:
ALTURA: 5 metros
LARGURA: 8 metros
PROFUNDIDADE: 6 metros
*VARÕES PARA CENÁRIO
OBS: Varões para cenários, de acordo com o Regulamento, estarão disponíveis apenas para o
Gênero de Artes Cênicas.
2- INFORMAÇÕES SOBRE OS TRABALHOS DE EXPOSIÇÃO
Os trabalhos de exposição dos Gêneros de Artesanato, Artes Visuais e Artes Literárias serão
organizados no Hall de entrada do Auditório do SEDES/Taubaté. O espaço permitirá a exposição
dos trabalhos, valorizando as obras dos artistas inscritos e a visitação do público durante todo o
evento.
Por este motivo, orientamos as APAES inscritas que encaminhem as obras, pelo correio por
SEDEX – AR, para o endereço abaixo:
A/C Sônia De Angelis
APAE de Taubaté
Estrada Antônio de Angelis 801 - Cataguá - Cep: 12.093-530 – Taubaté/SP
XIV Festival Nossa Arte – Edição Estadual
Taubaté - 13 a 16 de julho de 2016

Caso o trabalho não possa ser encaminhado pelo correio, devido à fragilidade da obra, os
responsáveis deverão IMPRETERIVELMENTE entregá-los à Comissão Técnica no dia 13/07, no
momento do credenciamento.
A Comissão Técnica em reunião com os jurados que estarão avaliando as obras inscritas
nos gêneros de Artesanato, Artes Visuais e Artes Literárias, definiu:

O julgamento dos trabalhos dos Gêneros de Artesanato, Artes Visuais e Artes
Literárias será no dia 14/07 durante o período da manhã;

A divulgação dos resultados e classificação será nos dias 14/07 durante o período da
tarde e 15/07 durante o período da manhã.
Lembramos que, de acordo com o Regulamento, todos os trabalhos devem estar
devidamente identificados no verso.
Para as apresentações de palco, as APAES participantes deverão levar no dia 13/07, quando
será feito o reconhecimento de palco, cópia das músicas que serão utilizadas em pen drive e
gravadas também no CD. Tenham em mãos mais de uma cópia das músicas evitando imprevistos.
Fico a disposição para mais informações, pelos telefones: (16)3244-3232 / (16)99204-8138
Contamos com a participação de todos!
Atenciosamente,

Simone Follador de Oliveira
Coordenadora Estadual de Arte - FEAPAEs/SP
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