


Lido	Dança	é	um	fes0val	de	caráter	compe00vo,	aberto	a	par0cipação	de	Cias	/	
Grupos	e	Bailarinos	Independentes	de	todo	território	brasileiro	e	/	ou	exterior.	

Durante	três	dias,	na	tenda	principal,	teremos	as	apresentações	compe00vas	de	
todas	as	modalidades	inscritas.	Uma	estrutura	paralela	será	montada	para	work	
shops	e	palestras	ministradas	por	profissionais	convidados.	
	
Dentro	de	sua	programação,	contará	com	Fórum	de	Debates,	onde	ar0stas,	
crí0cos	e	profissionais	da	área	serão	convidados	a	discu0r	os	novos	rumos	da	
dança	em	nosso	país,	oferecendo	assim	mais	conhecimento	e	aprimoramento	
aos	bailarinos,	além	da	possibilidade	de	revelar	novos	talentos	brasileiros.	
	
O	Lido	Dança	tem	a	direção	arNs0ca	da	Bailarina	e	Coreógrafa	Mathilde	Mathias,	
idealizadora	 do	 fes0val	 Dança	 Paraty	 e	 que	 confere	 grande	 credibilidade	 ao	
evento,	por	 se	 tratar	de	uma	das	mais	 cria0vas	e	 competentes	coreógrafas	do	
Brasil	.	



 
A tenda principal conta com área de conveniência, bar, lanchonete, 
comércio de produtos ligados a dança, uma espécie de “ Ponto de 
Encontro “ do festival, onde  também haverá  exposição de fotos.  
 
Telões com som estéreo e qualidade digital para quem não conseguir 
ingressos, ou mesmo para quem estiver comendo ou bebendo na área de 
alimentação, tenha ampla visão e possa sentir o calor das apresentações 
como se estivesse no interior da tenda .  
  
Garantir maior acesso é um de nossos objetivos com a ampliação do 
teatro, certamente o bar temático será de grande valia para quem não 
conseguir entrar.	



O Lido Dança já começa grande, os números apontam para isso: 
  
- 903 bailarinos / coreógrafos / Professores, Diretores. 
- 237 coreografias inscritas. 
- 10 modalidades de dança apresentadas 
- 06 categorias 
- Atividades paralelas -  160 participantes entre Aulas  / Ensaios abertos / Oficinas. 
- Convites Solidários – Estimativa de mais de 3 toneladas de alimentos em arrecadação. 
-  a 97% 



Sushi	Bar	-	Telão	





- 75 spots de 30” radio Paradiso FM    
- 30 spots promocional de 30” Paradiso FM 
  

 - 10 Outdoors, em pontos estrategicos da cidade do  Rio de Janeiro. 
 - 10 Totens em torno da área do evento 
- 10 Banners estandartes 
 - Pórtico na entrada da praça  
 
 
  
- 1 pagina  em revista especializada 
- 1 Pagina de jornal local 
-  Flyers 
-  cartazes 
   
Visibilidade no site e toda área do festival, interna e externa, assim como nos telões, 
totem e nas peças promocionais como camisetas e bonés. 
 
Desde o inicio do ano,  hot site  atualizando informações  e  divulgando  imagens	
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Possibilidade	de	Incen0vo	pela	Lei	de	Cultura	federal	(	Rouanet	)	e	estadual	(	ICMS	)	

infinit
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