
CONVOCATÓRIA 

KNOTS~NUDOS~NÓS: Festival Internacional - Encontro de teatro de 

Grupo – Mogi das Cruzes, Brasil 

DE 15 a 29 de JANEIRO de 2017 

  

  

KNOTS.NUDOS: Festival Internacional - Encontro de teatro de Grupo é um festival 

internacional e um encontro de grupos de teatro. 

O propósito de KNOTS.NUDOS é promover a cultura do teatro de grupo e establecer 

nós/relações/vínculos entre grupos teatrais que vivem em distintas partes do mundo e 

sob diferentes circunstâncias sócio-políticas. 

O princípio de KNOTS.NUDOS é um encontro por meio do trabalho. 

Espírito 

Promover a cultura do teatro de grupo 

Os participantes do festival devem ter relação com a cultura do teatro de grupo, 

pertencer a grupos de teatro, independentemente do papel que cumpram no mesmo 

(diretor, ator, músico, artista plástico, dramaturgo, etc.). 

  

Estabelecer nós, relações, vínculos, pontes entre grupos de teatro que vivem em 

distintos lugares do mundo e sob diferentes circunstâncias sócio-políticas. 

Nos motiva o desejo de conformar uma "Família de Grupos" capaz de fazer 

transcender seus vínculos no tempo, encontrando continuidade entre festival e 

festival. 

  

Encontrarmo-nos a partir do trabalho 

Os membros dos grupos criam seus vínculos a partir da experiência de trabalhar 

juntos. 

  

Relacionarmo-nos com a realidade sócio-política do país anfitrião. 

Intervir e deixar-se modificar pelo contexto sócio-político local com a finalidade de 

enriquecer a experiência de cada grupo e sua bagagem cultural. 

  

Como cada edição do KNOTS.NUDOS se realizou em uma cidade-país distintos, se pode 

dar uma identidade própia a cada encontro. Até agora foram realizadas 3 versões do 

"KNOTS.NUDOS: Festival Internacional - Encontro de teatro de Grupo", a primera em 

Berlim - Alemanha, a segunda em San Pedro – Argentina e a terceira em La Paz - 

Bolívia. 



Informações sobre as edições anteriores podem ser encontradas no site: 

knotstheatrefestival.wix.com/knotsnudos. 

  

Apresentação 

A IV edição do Festival KNOTS.NUDOS acontecerá em Janeiro de 2017 no Brasil, sob 

responsabilidade do IMPULSO Coletivo, grupo con 9 anos de trajetória em pesquisas 

sobre técnicas de treinamento físico de ator e criação a partir do confronto com 

distintas realidades sociais. 

 

REGULAMENTO  E  BASES GERAIS  DE INSCRIÇÃO 

KNOTS.NUDOS: Festival Internacional - Encontro de teatro de Grupo: 

  

1.    Poderão participar todos os grupos de teatro independentes que tenham 

realizado ao menos uma produção profissional (comprovados com artigos de 

imprensa, programas de apresentações, fotos, etc.) 

2.    As mostras ou espetáculos oferecidos serão de temática livre. 

3.    Em relação às propostas teatrais, estas deverão ter uma duração mínima de 40 

minutos e máxima de 120 minutos. 

4.    Os grupos devem inscrever um espetáculo e poderão propor um seminário ou 

workshop aberto ao público com 3 a 4 horas de duração. 

5.    As propostas cênicas inscritas deverão adaptar-se a diferentes condições de 

apresentação (espaços, tamanho e equipamentos técnicos de iluminação e som 

básicos). 

6.    A organização proverá equipamentos de iluminação e som básicos a cada uma das 

apresentações. Elementos de maior sofisticação ou custo por excesso de bagagem 

deverão ser assumidos por cada grupo. Se recomenda, dentro do possível, trazer suas 

cenografias para não  prejudicar a qualidade de suas montagens. A organização poderá 

auxiliar em buscar elementos de cenário e adereços que sejam necessários à obra de 

acordo com o orçamento disponível para esses fins. 

7.   A organização concederá Alojamento (em hotel, hostel o albergue comunitário 

dependendo dos recursos financeiros que a organização disponha para este fim) desde 

o meio-dia de 15 de Janeiro até o meio-dia de 30 de janeiro de 2017. 

8.    A organização concederá Alimentação (café da manhã, almoço e jantar) a todos os 

participantes desde o almoço de 15 de Janeiro até o café da manhã de 30 de janeiro de 

2017. 

9.    A organização proporcionará o Traslado Interno para todos os artistas partipantes 

do Festival, durante a duração do mesmo. Entende-se por transporte interno: receber 

e despachar as diferentes delegações para os distintos terminais aéreos e terrestres 



existentes na cidade de São Paulo, e transporte da hospedagem até as salas onde se 

realizarão as apresentações ou seminários-workshops. 

10.   Cada grupo deverá assumir os custos de traslado de e para seus lugares de 

origem, assim como toda carga trazida pelos mesmos (cenografia, excesso de 

bagagem, etc).    

11.   Será vedada a participação de qualquer integrante do grupo que não tenha 

relação direta e/ou necessária na montagem cênica. A participação no festival deve-

se limitar aos atores/atrizes da obra, diretor(a), e se for realmente necessário, uma 

pessoa encarregada da assistência técnica (luzes/som/projeção/etc.). O Festival não 

custeará alojamento e/ou alimentação de acompanhantes que no tenham relação com 

a obra a ser apresentar no Festival. Todo grupo participante deverá deixar claramente 

estabelecida a função de cada um de seus integrantes na Ficha de Inscrição. 

12.   Em nenhum caso serão permitidos menores de idade. 

13.   A seleção dos grupos estará a cargo da comissão organizadora, integrada por 

representantes de Argentina, Alemanha-Grécia, Bolívia e Brasil. 

14.   O grupo, ao ser selecionado e sendo a obra de autoria de um terceiro, deverá 

incluir uma declaração de autorização de uso da propriedade intelectual do 

espectáculo.  

15.   Uma vez selecionados, será enviado ao grupo uma Carta Formal de Confirmação. 

O grupo selecionado deverá confirmar sua participação no evento dentro de um prazo 

determinado. Se assim não for feito, se dará a oportunidade a outro grupo. 

16.    Cada grupo participante do encontro deverá estar aberto a compartilhar suas 

experiências teatrais com seus pares e com a comunidade em geral de acordo com o 

calendário de atividades diárias, previamente elaborado pela comissão organizadora. 

17.    Cada grupo selecionado deverá cumprir com o cronograma a ser elaborado pela 

organização e deverá permanecer durante todos os días do Festival. 

18.    O festival NÃO CONTEMPLA nenhum tipo de SEGUROS: Acidentes, Enfermidades, 

Roubos ou outros, pelos quais cada agrupação deverá prever e assumir estas 

eventualidades. 

19.    O prazo de insrição será de 25 de março a 25 de junho de 2016. (não serão 

aceitas inscrições apresentadas fora do prazo final). 

20.    No processo de seleção se priorizarão grupos com mais de 3 anos de atividade 

constante e grupos que tenham participado de alguma edição anterior do festival. 

21.    Cada grupo deverá enviar no ato de inscrição: 

- Ficha de inscrição (fazer download knotstheatrefestival.wix.com/knotsnudos); 

- Carta de intenção manifestando o motivo pelo qual deseja participar; 



- Material sobre a obra que deseja apresentar no Festival: 

         Vídeo com registro do espetáculo na íntegra + Até 3 fotografias da obra + Sinopse 

+ Ficha Técnica + Cópia de programas e material de imprensa se houver (Se priorizará a 

seleção de obras que já tenham estreiado) 

 - (Opcional) Proposta de workshop com jornada de 3 a 4 horas que se possa ministrar 

a estudantes e interessados. Detalhar título, tema e responsáveis (Este seminario 

poderá ser ministrado pela totalidade ou parte do mesmo grupo que apresentará a 

obra no Festival); 

- Experiência (CV) ou histórico do grupo; 

- Experiência (CV) de cada um dos participantes. 

  

22.   Todos os materiais referentes a inscrição deverão ser enviadas via e-mail 

para knotstheatrefestival@gmail.com,  com cópia 

para impulsocoletivo@yahoo.com.br. Os vídeos das obras podem ser carregados via 

DropBox, ou link de Youtube, Vimeo ou outro canal de vídeo que o grupo considere 

apropiado, sempre e quando se garanta a possibilidade de que a comissão 

organizadora possa acessá-lo sem impedimentos. 

23.   No caso de ser impossível o envio por internet, poderá enviar um DVD com o 

vídeo da peça e material impresso que considerem necessários para: Rua Dr. Seng, 

152, apto.902ª, Bela Vista, CEP:01331-020 São Paulo / SP – Brasil. 

  

IMPORTANTE: A recepção dos materiais será de 25 de março a 25 de junho de 

2016. Os grupos selecionados serão informados da seleção até 31 de julho de 2016. 

Não será devolvido nenhum material recebido para fins desta convocatória. Os 

grupos que não sejam notificados até 31 de julho de 2016, considerem-se não 

seleccionados.  

 


