CHAMADA – INTERCÂMBIO ARTÍSTICO CULTURAL
1. OBJETIVO
A MAR – Mulheres, Ativismo e Realização abre chamada para seleção
de 5 (CINCO) propostas de atividades e intervenções artísticas
(exposições, pocket shows, espetáculos de rua, performances,
dança, etc) idealizadas e realizadas exclusivamente por mulheres,
para integrar a programação da M A R, a ser realizada nos dias 16
a 20 de maio de 2018 na cidade de Cachoeira – Bahia.
As participantes podem ser residentes de qualquer região da
Bahia. As propostas integrarão a programação e o catálogo da
Mostra e as participantes terão todo custo de transporte,
alimentação e hospedagem custeadas pelo projeto durante a Mostra.
A proposta deverá ser inscrita através do preenchimento do
formulário
de
inscrição
disponível
através
do
site
www.marderealizadoras.com.
2. PERÍODO E LOCAL
A M A R ocorrerá na cidade de Cachoeira – BAHIA, nas datas de 16
a 20 de maio de 2018.
3. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
3.1 – As inscrições são gratuitas;
3.2 – Atividades/intervenções idealizadas e realizadas
exclusivamente por mulheres;
3.3 – Todos os gêneros (exposição, performance, música, dança,
espetáculo de rua, etc);
3.4 – Artistas residentes no estado da Bahia;
4. PRAZOS E FORMAS DE INSCRIÇÃO
4.1 – O período de inscrição é de 06 a 17 de abril de 2018;
4.2 – As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente através
de preenchimento de formulário, disponível no site da Mostra
[www.marderealizadoras.com].

5. SELEÇÃO
5.1 – As atividades selecionadas serão oficialmente comunicados
em abril de 2018.
5.2 – As realizadoras serão comunicadas antecipadamente por email até a data de 28 de abril.
6. LOCAIS PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADES
6.1 – O evento ocorrerá na cidade de Cachoeira-Bahia; atividades
de rua podem ser propostas para ocupação de todos os espaços
públicos da cidade.
6.2 – Além dos espaços públicos as atividades podem ser propostas
para ocorrer nos seguintes locais:
 Cine Theatro Cachoeirano
 CAHL – Centro de Artes Humanidades e Letras
 Pouso da Palavra (Taberna Dom Pepe)

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
7.1 – É da responsabilidade das participantes à utilização de
músicas, textos, prosas, poesias, e/ou imagens de terceiros em
suas atividades, assim como qualquer ônus que decorra de lesões
aos direitos autorais;
7.2 – Ao finalizar a inscrição a participante está de acordo com
esta chamada;
7.3 – A programação da M A R está sujeita a mudanças, assim como
as suas datas de realização;
7.4 – A Coordenação da M A R decidirá sobre casos omissos nesta
presente chamada.

Para mais informações, entrar em contato através do e-mail:
marderealizadoras@outlook.com .

