PROGRAMA KAIRÓS
Chamamento para Processo Seletivo de Intercâmbio Cultural
para o Chipre
O Programa Kairós oferece quatro vagas de Intercâmbio Cultural para
o Chipre, para aprendizes mulheres.
A SP Escola de Teatro e a Folkwang Universität der Künste convocam
por meio desse chamamento aprendizes de Atuação e Humor para
Intercâmbio Cultural na cidade de Pafos, no Chipre, no período de 19
de abril a 14 de maio de 2017.
Ao lado de Aarhus (Dinamarca), a cidade de Pafos (Chipre) será a
Capital Europeia da Cultura em 2017. Um dos principais projetos que
envolvem essa celebração será a encenação de peça Lisístrata, de
Aristófanes, num projeto multicultural que contará com quatro
aprendizes da SP Escola de Teatro, quatro atrizes nigerianas, quatro
atrizes do Chipre e mais quatro estudantes alemãs do Departamento
de Jazz da Folkwang Universität der Künste.

Quantidade de vagas: 04 (quatro)
Cursos Regulares beneficiados: Atuação e Humor. Poderão
também participar do processo seletivo aprendizes egressos.
Prazo de Inscrição: 20/05/2016 a 17/06/2016
Onde
se
inscrever:
Inscrições
via
e-mail:
intercambio@spescoladeteatro.org.br . O título do e-mail deve ser,
em caixa-alta: CHAMAMENTO CHIPRE 2016
1º Fase
 Entrevistas: 22 de junho de 2016
 Resultado dos selecionados para a audição: 23 de junho
de 2016

2º Fase
 Audição: 2 de agosto de 2016
O diretor da montagem de Lisístrata, Brian Michaels, virá à SP
Escola de Teatro para realizar o processo seletivo para escolher
as aprendizes que participarão do workshop que definirá as
quatro atrizes escolhidas para o Intercâmbio Cultural. Serão
também escolhidas até quatro suplentes.
3º Fase
 Workshop: 3 e 4 de agosto de 2016
O diretor Brian Michaels conduzirá um processo de investigação
cênica com atrizes e suplentes selecionadas.
4º Fase
 Intercâmbio Cultural: residência artística para a montagem
de Lisístrata, na cidade de Pafos (Chipre), de 19 de abril de
2017 a 14 de maio de 2017.
I. Condições para se inscrever:
1. O projeto de encenação no Chipre será com elenco totalmente
feminino, portanto o chamamento destina-se apenas a
aprendizes mulheres.
2. Aprendiz regular: estar matriculado e ter cursado no mínimo dois
módulos;
3. Aprendiz egresso: ter cursado os quatro módulos;
4. Ter fluência no idioma inglês.
II. Documentos necessários:
1. Ficha de inscrição devidamente preenchida, disponível em:
http://www.spescoladeteatro.org.br/blog/kairos/programa-deintercambio-cultural-da-sp-escola-de-teatro/;
2. Carta de intenção escrita em inglês. O candidato deve expor os
principais motivos em querer participar do processo e também
descrever alguns requisitos pessoais e artísticos que o tornam
apto para representar a SP Escola de Teatro neste Intercâmbio
Cultural.

III. Critérios de seleção:
1. Estar de acordo com o item I;
2. Não ter abandonado e nem cancelado a matrícula no seu Curso
Regular;
3. Fluência na língua inglesa;
4. Contemplar o que prevê o item II.

IV. Benefícios e obrigações do intercâmbio
O programa de residência artística custeará as seguintes despesas:




Passagens aéreas
Hospedagem no Chipre
Per diem durante todo o Intercâmbio Cultural

O seguro-viagem e outros eventuais
exclusivamente por conta do beneficiado.

V.

gastos

pessoais

serão

Contrapartida

O beneficiado (egresso ou regular) desenvolverá um plano de
contrapartida no seu retorno ao Brasil, junto aos cursos e/ou outras
ações desenvolvidas pela Escola. Antes da viagem, o beneficiado
deverá assinar um termo de compromisso em relação à
contrapartida.

VI. Inscrições:
Os interessados deverão se inscrever nesta ação, via e-mail, entre os
dias 20/05/2016 e 17/06/2016, mediante a envio da Ficha de
inscrição
devidamente
preenchida
(disponível
em:
http://www.spescoladeteatro.org.br/blog/kairos/programa-deintercambio-cultural-da-sp-escola-de-teatro/)
para
o
e-mail

intercambio@spescoladeteatro.org.br. Somente serão consideradas
as inscrições enviadas até às 23h59 do dia 17/06/2016.

Equipe do Programa Kairós – 18 de maio de 2016

