
YOU LOVE DANCE – Festival Internacional de Dança 
Braga 7 e 8 de dezembro, 2019 – ALTICE Fórum 

 
Formulário para inscrição e seleção de vídeo para Grupos Independentes 
 
- A inscrição deverá ser realizada até 15 de outubro de 2019, Europa e 31 de outubro 
de 2019, outros continentes. O registro NÃO será aceite após esta data. 
- Por favor, leia os documentos "Regras e Regulamentos" e "Procedimento de 
Concorrência" antes de se registrar. 
 

Enviar formulário de inscrição devidamente preenchido para: 
inscricoes@youlovedance.pt 

 
Para grupos independentes de dança que não façam parte de uma 
Academia ou Escola de Dança 
 
NOME DO GRUPO OU ENSEMBLE 
(por favor escrever em maiúsculas) 
 

  Nome da pessoa responsável/representante/manager 
 

  Nome do professor de dança/ensaiador/coreógrafo 
 

  Email da pessoa responsável/representante/manager 
 

  Número de telefone da pessoa responsável/representante/manager 
 
Morada de contacto *  
Cidade 

País / Província / Região  
Código postal 
 

 Nome e data de nascimento de cada elemento do grupo: 
1. 
2. 
3. 

 
(por favor, acrescentar o número de linhas necessárias) 
  

Por favor enviar em anexo cópias dos documentos de identificação dos 
participantes 
 
Escolha um nível: 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 
Atenção! 
O nível deverá ser escolhido tento em conta a idade do elemento mais velho do 
grupo. 
 
 
 
 

mailto:inscricoes@youlovedance.pt


Estilo / Categorias * 
Pas de Deux e duetos: 
- Dança clássica  
- Neoclássico  
- Duetos – todos os outros estilos   

 
Grupos com três ou mais elemento: 
- Dança Clássica   
- Neoclássico  
- Dança Contemporânea  
- Danças de carácter  
- Jazz / Musical  
- Hip Hop   

 
Nome da coreografia * 
 
Nome do coreógrafo * 
 
Nome do compositor da música * 
 
Duração da peça (min:seg) * 
 
Adereços e outros elementos * 
 
Número total de pessoas em palco * 
 
Link para vídeo * 
 
• A sua inscrição será validada após o recebimento do pagamento. Receberá um 
email de confirmação. Se faltar alguma coisa, será contactado diretamente, 
portanto verifique o seu e-mail todos os dias. Verifique também a spam box e 
endereço de e-mail alternativo. 
 

 Ao marcar esta caixa, confirmo que li as Regras e regulamentos e procedimento de 
competição. 

 Ao marcar esta caixa, confirmo que todos os campos estão completos e que nenhuma 
informação ou documento está faltando 

 Ao marcar esta caixa, confirmo que vou enviar meu arquivo de vídeo para o YLD Festival 
antes de 27 de outubro de 2019 para a Europa e 31 de outubro de 2019 para outros 
continentes 
Newsletter 

 Inscreva-se para receber a newsletter do Festival YLD para receber notícias importantes. 

 


