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Projeto: Street Dance Showcase

Área: Artes Cênicas
Segmento: Dança

Proponente: Energia Hip Hop Soul
Organizadores: Gustavo Araújo de Castro

 Rafael Isamu dos Santos Taguchi
Rua 22 esq. c/ 17 nº 697. Setor: Oeste 

(62) 8417-3855
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    O Street Dance desenvolve a coordenação motora, o ritmo e a musicalidade
de quem o pratica. Uma dança feita na maioria das vezes por jovens entre 15
e 25  anos, ganha a cada dia mais adeptos atraindo inclusive adultos que bus-
cam uma forma divertida de sair da rotina. Ele está presente nas principais 
escolas de dança e academias de ginástica do País.
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     O grupo Energia Hip Hop Soul vem representando o Estado de Goiás nos 
principais Festivais de Dança do País. Nos últimos dois anos o grupo tem 
trabalhado para inserir Goiânia na rota dos mais importantes eventos de 
Street Dance, trazendo os maiores nomes do estilo para ministrar cursos de 
aperfeiçoamento por aqui. Agora, o grupo dá um importante passo para esse 
trabalho criando o Street Dance Showcase Internacional, o primeiro festival 
internacional de Street Dance do Centro Oeste. O evento será divido em duas 
partes: Workshop (aulas práticas e teóricas) e Showcase (um espetáculo de 
dança com a presença de grupos locais e de outros estados). O quadro de 
professores é um dos pontos altos do festival e traz desde os professores de 
maior destaque no Brasil que ministram cursos regularmente na Europa, até o 
coreógrafo de estrelas norte americanas como Maryah Carey e Will Smith. 
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O Festival se divide em duas partes: Showcase e Workshop Internacional
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     Showcase é um novo conceito que visa apresentar a história e os diversos segmentos da 
cultura Street Dance, através de um espetáculo que une vídeos, apresentações dos grupos 
inscritos e participação especial de Buddha Stretch, Edson Guiú e Frank Ejara demonstrando 
Locking, Popping, Hip Hop Freestyle, Bboying, House e Up Rockin. A noite será encerrada com o 
espetáculo que é sucesso de público e crítica na Europa, “Som do Movimento” de Frank Ejara. O 
objetivo do Festival é que a comunidade artística e o público em geral compreendam que o Street 
Dance é extremamente rico e que possui fundamentos, técnicas e nomenclatura próprios.
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     Bailarino e Coreógrafo Profissional, “Guiú” foi considerado pela crítica Revelação de
1997. Além de conquistar o 4º Lugar no Campeonato  Mundial de Hip Hop - Miami (EUA).
     Atualmente ministra cursos em mais de dez países da Europa. É qualificado no Curso
Hip Hop na Broadway Dance Center NY e foi convidado a ministrar aulas na mais
importante convenção de Hip Hop de Los Angeles - Agosto de 2003

Frank Ejara (BRA)
      Fundador da Cia. Discípulos do Ritmo. Há anos vem realizando profunda pesquisa 
sobre todos os elementos da Cultura Hip Hop e principalmente no que diz respeito ao 
Street Dance. Desde 2001, vem fazendo intercâmbio Cultural com a Alemanha, França e 
Estados Unidos. Venceu a competição Le Battle realizada em Paris. Participou em 2005 
do Electric Boogaloos Family (EUA), sendo o representante oficial no Brasil do grupo 
criador das danças Popping e Boogaloo.Recentemente foi aclamado pela crítica e 
público no festival de La Villete em Paris, com seu solo "Som do Movimento" com o qual 

em se apresentado nas principais cidades do mundo como Londres, Nova Iorque e Paris. Com a sua Cia. 
de Dança, tem 4 espetáculos montados e já fizeram 4 tournês pela Europa. O Discípulos do Ritmo já 
trabalhou com grandes nomes da dança contemporânea como o Ballet Stagium e Henrique Rodovalho do 
Grupo Quasar.
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PROPOSTA DE PATROCÍNIO

    O patrocínio vincula a imagem da sua empresa a um projeto cultural inovador 
agregando valor a sua marca e a seus produtos, e recebendo em troca uma série 
de vantagens e benefícios.

    O público atingido pelo evento vai desde entusiastas da dança até a comunidade
artística em geral representando um nicho de consumidores de uma diversa gama
de produtos e serviços (eletroeletrônicos, calçados, vestuário, automobilísticos, 
informática, alimentícios, artigos esportivos, indústria farmacêutica, lazer, cultura, 
comunicação e muitos outros).

    O grande desafio das empresas é fazer sua mensagem chegar às pessoas cer-
tas. Nosso evento é uma excelente oportunidade para sua empresa reforçar sua
marca corporativa, apoiando um Festival que associa valores construtivos e positi-
vos como a prática de atividade física, saúde, união, superação, solidariedade e 
confraternização.

    Investir em eventos culturais tornou-se um instrumento de sensibilização de funda-
mental importância para a empresa que deseja sobreviver num mercado em cons-
tante transformação. A sociedade tem se mostrado cada vez mais consciente. 
Percebe com clareza a prática do marketing cultural e identifica as empresas que
efetivamente contribuem para o desenvolvimento da vida cultural do estado. 
O retorno é imediato: fidelidade à marca do patrocinador.
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PROPOSTA DE PATROCÍNIO

PROFESSORES ____________________________________________R$ 9255,00
  
· Aulas  ________________________________________________R$ 2.400,00
· Espetáculo “Som do Movimento” – SP______________________R$ 1.500,00
· Passagens Aéreas ______________________________________ R$ 4.200,00
· Hospedagem ___________________________________________R$ 780,00
· Alimentação ___________________________________________R$ 375,00
           
 
ESTRUTURA TEATRO ____________________________________ R$ 2580,00

·  Aluguel Teatro Goiânia _____________________________________ R$ 1.600,00
· Equipe Técnica ______________________________________ R$ 500,00
· Materiais Cenográficos _________________________________R$ 300.00
· Confecção dos Ingressos ________________________________R$ 180.00

 
DIVERSOS ______________________________________________ R$ 1250,00
 
 · Pulseiras de Identificação ___________________________________ R$ 180,00 
· Pessoal de Apoio _____________________________________ R$ 180,00
· Camisetas da Organização______________________________ R$ 450,00
· Banner do Palco______________________________________R$ 440.00
 

DIVULGAÇÃO ___________________________________________ R$ 2488,00
 
 · Folders (10.000 unid) ______________________________________  R$ 830,00 
· Rádio Interativa (12 inserções de 30s) ____________________ R$ 768,00
· Cartazes A3 (200 unid) ________________________________ R$ 380,00
· Banner Eletrônico (OqueRola.com) ______________________ R$ 150,00
· Banner Eletrônico (AgendaGyn.com.br) __________________ R$ 200,00
· Sorteio (iPod Shuffle 512 MB) __________________________ R$ 160,00

TOTAL _________________________________________________ R$ 15.573,00

Discriminação dos Gastos:
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PROPOSTA DE PATROCÍNIO

Contrapartida:

Apresentador Patrocinador Apoio CulturalAbrangência

R$ 3.500,00 800,00 400,00

Destaque como apresentador do evento

Direito a 03 apresentações do grupo Energia Hip Hop Soul ( para
abertura de eventos, lançamentos de produtos entre outros)

Possibilidade de distribuição de peças promocionais e brindes 
(cedidos pela empresa) nos espaços de realização do evento

Agradecimento e telefone no palco (podendo sortear até 3 produ-
tos da empresa)

Reserva de espaço para instalação de quiosque de divulgação 
dos produtos / serviços nos locais de realização do evento

Assinatura no spot veiculado na Rádio Interativa (12 inserções de
30”)

Logomarca na ação de e-mail marketing para uma base atual de 
cadastrados de 1.500 pessoas

Logomarca no site do evento (www.streetdanceshowcase.com.br)
com link para o site da sua empresa

Banner no Palco - Workshop (espaço para a logomarca de
60X60cm)

Logomarca nas camisetas da organização (30 camisetas)

Logomarca nos cartazes (200 cartazes – tamanho A3)

Logomarca nos flyers (10.000 flyers)

Fixação de 02 banners nas laterais do palco do Teatro Goiânia
(Material fornecido pela empresa)

Cessão de ingressos (quantidade a definir) para distribuição a 
critério do patrocinador

Agradecimento no palco
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Opções de investimento:

*O Festival da total liberdade à empresa para que se negocie uma forma diferente de apoio ao evento 
adequando as opções de investimento e os benefícios à realidade de sua empresa.
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     Estou ciente que é de minha inteira responsabilidade as informações conti-
das neste projeto cultural.
                                                                                                    

                                                                                                    Firmo Presente.

                                                                               Goiânia, 08 de maio de 2006

DECLARAÇÃO


