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Telefone 

935 591 313 
worldacademy.pt 

info@worldacademy.pt  

EVENTOS E ESPETÁCULOS 

PROJETO A SOLO  

DANÇA E CRIAÇÃO 

 

 

DURAÇÃO 

30h 

DATAS 

10 a 14 Julho 2017   

 

 

HORÁRIO 
Segunda - Quarta| 14h00-19h00 

Quinta - Sexta | 11h00-13h00 / 14h00-19h30 

 

 

 

 

| A QUEM SE DESTINA 

Bailarinos/Performers que procuram uma oportunidade para 

trabalhar atentamente, técnica de contemporâneo, 

improvisação e criação num ambiente/espaço/tempo de 

intensidade física/artística/mental, em grupo espontâneo mas 

com o foco na superação/crescimento pessoal para 

preparação de solos e “fulldance” com recolha de 

documentação performativa digital e fotográfica de cada 

performer individualmente, exponenciando o seu potencial e 

sua imagem em acção, como ferramenta de promoção e 

apresentação do seu trabalho pessoal.  

| OBJETIVOS 

Preparação de SOLO para portefólio e audições.  

Superação e crescimento artístico individual. 

Autoconhecimento e alteração de status quo pessoal. 

Enriquecer conhecimentos de criação coreográfica, técnica 

contemporânea, improvisação e preparação física para 

bailarinos/ performers.  

Apresentação do solo (performance). 

Obter Vídeo do solo captado em multi-camara. 

Obter Trailer do solo (para vender o trabalho ou publicidade). 

Obter Fotos profissionais (cara, corpo e em movimento). 

Publicação de um vídeo do processo criativo da semana e 

performance nas redes sociais (making off). 

 

 

 

| CONTEÚDOS DO WORKSHOP 

Coaching /Técnica (14 horas) 
Criação coreográfica. 
Desenvolvimento de autonomia. 
Consciência corporal / performativa  
Técnicas de coreografia com influência  
de ideais de Rudolf Laban e Meg Stuart. 
Viagem do caos ao detalhe.  

Multimédia (5 horas) 
Entrevista  
Performance  
Filme da performance 

 
 
  

Aulas praticas (11 horas) 
Condição física 
Contemporâneo  
Improvisação 
 
 

 

 
 

| FORMADOR(ES) 

Marta Viana, Bailarina, coreógrafa e Técnica de Luz.   

Bailarina desde os 4 anos A sua educação em dança passou por Portugal (As Razões do Corpo _Guimarães e Ginasiano Escola de Dança 

_Gaia), Bélgica (Antuérpia e Bruxelas) e Áustria (SEAD - Salzburg Experimental Academy of Dance). 

Desde 2014, tem desenvolvido uma linha pessoal na área de vídeo-dança, como filmmaker e em Julho 2015, após ter regressado a 

Portugal, criou a Companhia MAPA, em Guimarães. 

Em 2016 formou-se em Técnico de Espetáculos na World Academy (Lisboa, Portugal). 

Atualmente, com 25 anos, encontra-se a residir em Lisboa, a trabalhar em produções como bailarina, coreógrafa e técnica de luz, e a 

desenvolver um projeto pessoal, “Ponto”. 

 

 

 



 

 

Duarte Valadares, Bailarino. 

Cresceu em ambientes de grupo motivador desde o futebol ao basquetebol. Qualquer tipo de atividade que o fizesse mexer provocava-

lhe um êxtase muito grande que ainda o acompanha. 

Com 16 anos, entrou no mundo da Capoeira. Com um corpo esguio que se assemelhava a uma mola, a conversa simples e malandra de 

dois corpos, 8 ou 80, miúdos ou mestres, mestres miúdos. Ao aprender Maculelê pode sentir esse êxtase a ajustar-se a um corpo sem 

grande coordenação, um corpo desengonçado com alguma vontade de explorar ritmo. 

Cresceu com a cultura do Hip Hop, um movimento que engloba várias vertentes onde as danças sociais acabam por se dar a conhecer se 

o seguirmos. Como consequência natural levou-o a participar em eventos e a dançar sem grandes porquês. 

Durante 4 anos a frequentar Escola Superior de Dança, na qual conseguiu uma bolsa para tal, trabalhou com profissionais como Barbara 

Griggi, Amélia Bentes, José Grave e Siri Dibwik. 

Quando acabou, em 2014, a Superior a sua visão sobre o que era dançar tinha mudado absurdamente. Tinha sido uma experiência 

imersiva onde pode questionar com imensa liberdade o que era dançar, o que era o corpo; um veículo artístico em constante mutação. 

Desde então, pesquisa com tempo e liberdade um processo de partilha e aprendizagem com artistas e coreógrafos como Marco da Silva 

Ferreira, Gregory Maqoma, Emmanuelle Hyuhn, Drosha Gherkov, Ana Jezabel, Anaísa Lopes, Vitor Fontes, entre outros. 

 

 
 

| ESPAÇO E EQUIPAMENTOS 

2 Estúdios. 1 Auditório equipado com mesas de som e luz.  Material de vídeo e captação de som profissional. 

 
 

| MODALIDADE DA FORMAÇÃO 

Inicial  
 

| ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO 

Presencial 

| METODOLOGIA PEDAGÓGICA 

Demonstrativa, expositiva e participativa. 
  
WORLD ACADEMY 
Avenida Comendador Nunes Côrrea 44, 2790-224 Carnaxide 

 

 
 

| PREÇOS 

180€  

| DESCONTOS 

15 % | Formadores, Alunos e ex-alunos World Academy 
10 % | Parceiros World Academy 
 (descontos não acumuláveis) 

 
 

| PRÉ-REQUISITOS 

- Admissão nacional e internacional. (idade mínima 18 anos). 

- Vídeo de solo (inédito, entre 2 a 5min, enviado por Wetransfer).  

- Carta de motivação (em pdf. identificado como Nome.CMotivacao). 

- Curriculum Vitae (em pdf. identificado como Nome.CV.). 

- Entrega de Ficha de Inscrição devidamente preenchida. 

| PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

- Após Admissão (análise dos documentos dos pré-requisitos). 

- Leitura e aceitação do Regulamento da World Academy. 

- Apresentação de cartão de cidadão*. 

- Entrega de fotografia digital e comprovativo de morada. 

 
 

| FORMAS DE PAGAMENTO 

- Presencial através de multibanco, numerário ou cheque, na Secretaria da World Academy. 

- Por transferência bancária com o IBAN PT50 0018 0003 4103 0818 0207 2, cujo comprovativo terá de ser enviado para 

secretaria@worldacademy.pt. 

 

As inscrições por e-mail ou correio estão sempre sujeitas a confirmação por parte da Secretaria da World Academy. 

 

| CONDIÇÕES GERAIS 

As condições de funcionamento e organização da formação, deveres e direitos do aluno, entre outras regras e procedimentos, devem ser 

consultadas no Regulamento da World Academy. O processo de inscrição automaticamente valida a aceitação dos termos deste 

regulamento. 

 
 

CURSOS RELACIONADOS 

ACTING I | MAKE-UP, STYLING E PRODUÇÃO DE MODA | PRODUÇÃO DE EVENTOS E ESPETÁCULOS | TÉCNICO DE ESPETÁCULOS 

http://www.worldacademy.pt/wp-content/uploads/2015/11/regulamento_geral.pdf
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/espetaculos-e-eventos/acting-1/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/imagem/make-up-styling-e-producao-de-moda/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/espetaculos-e-eventos/producao-de-eventos-e-espetaculos/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/espetaculos-e-eventos/producao-de-eventos-e-espetaculos/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/espetaculos-e-eventos/tecnico-de-espetaculos/

