Circular Gala de Inverno 2019
Gala no Europarque | 13 de Janeiro, Domingo
Participação no ensaio geral e na
gala

Espetáculo da Manhã - 10h30
Espetáculo da Tarde - 16h00
A participação no ensaio geral e na gala é reservada apenas aos alunos que tenham as mensalidades
devidamente liquidadas

Chegada dos dançarinos

A partir das 9h30

A partir das 15h

Entrada do público para o átrio
Abertura de portas para o
auditório

A partir das 9h30

A partir das 15h

10h15

15h45
Pela porta da frente

Local de entrada para dançarinos

1 adulto por criança até 12 anos (turmas de Babies e Kids). Os acompanhantes devem assegurar que as crianças estão prontas 4
Permanência e acompanhantes coreografias antes da própria, assim que possível o staff irá buscar as crianças aos camarins e irá acompanhá-las até à zona de palco. No
final da exibição o staff acompanhará de novo as crianças aos respectivos camarins onde serão entregues aos acompanhantes. A
nos camarins (Turmas de Babies e
responsabilidade de recolha das crianças após a sua exibição é dos acompanhantes. Quando as crianças já não tiverem mais exibições
Kids)
devem as mesmas e os respectivos acompanhantes abandonar os camarins.

Camarins identificados

Por Classificação de Turmas (Babies, Kids; Teens e Adultos)

Por Professores e Classificação das turmas (Babies; Kids; Teens e
Adultos)

Saída dos Camarins

Assim que já não dançem mais os alunos devem sair dos camarins. Caso optem por sair e entrar na sala de espetáculo, deverão usar a
porta das traseiras do auditório e ocupar lugares laterais ou traseiros de forma a não atravessarem as filas dos espetadores.

Agradecimento Final

No final dos espetáculos os alunos que pretendam podem dirigir-se ao palco para efectuarem o agradecimento final. As turmas de Adultos
e Teens devem efectuar a sua entrada através da zona dos camarins, já as turmas de Kids e Babies poderão subir ao palco através das
escadas laterais de acesso ao mesmo.

1ª Roupa de Exibição

Os alunos deverão vir de casa já completamente prontos para a sua 1ª exibição

Troca de Roupas entre exibições

Assim que termine uma exibição o aluno deverá trocar-se imediatamente para a exibição seguinte. No caso das turmas de Kids e Babies
está troca tem de ser assegurada pelos acompanhantes. Nas restantes categorias a mesma é assegurada pelos próprios alunos

Acesso ao palco

A zona do palco é estritamente reservada e somente será utilizada pelos dançarinos aquando da chamada para as respectivas exibições
pelo Staff. Não é permitido o uso desta zona para treinos e/ou aquecimento.

Entrada em palco

Os alunos deverão estar prontos para entrar no palco (salvo exceções por coreografias seguidas) 4 coreografias antes da
própria. No caso de terem coreografias seguidas deve o aluno/professor avisar o staff e o aluno deverá deixar junto ao
palco a roupa que tem de trocar para que assim que termine possa trocar rapidamente. Tendo em conta que é um
espectáculo contínuo não existirão paragens nem repetição de exibições.

Entrada de público

As portas de acesso à sala de espectáculo serão apenas a porta lateral junto à entrada e a porta das traseiras, sendo que ambas dão acesso
ao patamar médio da sala.
A porta de acesso à sala de espectáculo junto ao bar estará vedada, não sendo permitidas entradas ou saídas da sala de espectáculo por
esta porta (com excepção de pessoas com mobilidade reduzida).

Fotografias/Filmagens

A recolha de imagens (fotos e videos) é da responsabilidade dos espectadores e a ser efectuada dever ser efectuada do respetivo lugar e
sem incomodar ou dificultar a visualização do espetáculo a outros espetadores. É proibido o uso de flash.

Permanência na sala de
espectáculo

Não são permitidas pessoas sentadas ou em pé nos corredores ou escadas dentro da sala de espectáculo. Tem sido
verificada a constante permanência noutras galas de público em pé na zona da porta lateral junto ao bar, voltamos a
solicitar que não o façam e ocupem os lugares na sala de espectáculo. Os acompanhantes das crianças podem ocupar o seu
lugar enquanto as mesmas se exibem pois no final serão acompanhadas pelo staff aos camarins
Não é permitida a permanência (que não aos técnicos autorizados) junto ao Palco durante o espectáculo.

Programa da Gala em www.academiapedrosousa.pt

