
Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura 
e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc apresentam:

CONVOCATÓRIA 
ENTRANDO NA DANÇA 

QUEER

O Entrando na Dança lança chamada pública para sua edição de 2021. O Entrando na Dança Queer será a 
5ª edição do projeto de criação em dança de/para as regiões norte e oeste da cidade do Rio de Janeiro. 
Nessa próxima edição o foco estará nas questões de gênero e sexualidade através da inspiração da cultura 
ballroom/voguing.
Iremos selecionar preferencialmente jovens artistas periféricos LGBTQIA+ do subúrbio carioca: 
1 coreógrafe e 10 performers/intérpretes, com idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, que ficarão em 
residência artística durante os meses de Fevereiro, Março e Abril na criação de uma obra performática.
Iremos abrir incialmente a convocatória de coreógrafe que será responsável por coordenar as atividades 
artísticas. Ao efetuar a inscrição, esse artista deverá apresentar uma proposta de como conduzir os ensaios, 
a direção e a criação de uma obra performática que será exibida em formato digital e on-line. 
A seleção des performers/interpretes será feita incialmente on-line com preenchimento de formulário com 
currículo, envio de fotos e de um vídeo curto dançando. Sendo possível também a realização de uma audição 
presencial que seguirá todos os protocolos sanitários. 
Os ensaios serão realizados em formato híbrido (presencial e virtual). E coreografe receberá um cachê e 
os 10 jovens participantes receberão bolsa auxílio. O projeto possui verba disponível para figurino, material 
cenográfico, foto e filmagem; além de verba exclusiva para comunicação e divulgação. 
A seleção de coreógrafe será feita pela coordenação do projeto e des performers será feita pele coreógrafe 
selecionade e pela coordenação do projeto. Os resultados serão divulgados no site e redes sociais do projeto. 
O foco da edição 2021 – Entrando na Dança Queer – é selecionar artistas trans, travestis, intersexos, ou 
simplesmente queer, e demais representantes de minorias que são marginalizadas e invisibilizadas devido ao 
seu gênero e sexualidade que fogem dos padrões cisheteronormativos.

INSCRIÇÕES

Maiores informações: contato@entrandonadanca.com

COREÓGRAFE / DIREÇÃO ARTÍSTICA:
Início: 27/01
Término: 03/02
Link inscrições: tinyurl.com/coreografe

PERFORMERS / INTERPRETES:
Início: 27/01
Término: 05/02
Link inscrições: tinyurl.com/dancarines
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