


I.- O Corredor Latina Americano de Teatro (CLT) abre a chamada para diretoras e diretores 
de teatro para executar as leituras dramaticas, pré-montagens, dos textos selecionado no V 

Encontro Internacional de Dramaturgia Emergente (EDIE 2018), evento que será realizado na
Argentina, Brasil, Colômbia, Espanha, Chile e México.

II.- Poderão participar os diretores e diretores teatrais que tiverem pelo menos uma 
montagem já estreada anterior a postulação.  

III.- A convocatória estará aberta a partir de 29 de agosto de 2018 e encerra, 
impreterivelmente, no dia  8 de october às 00:00, hora local, de cada país.

IV.- Cada país disponibilizará 3 textos internacionais selecionados para serem levados 
ao palco. Os diretores podem ler estes textos, que podem ser consultados no site da CLT 

e fazer o pedido indicando o texto de interesse atribuindo  o primeiro, segundo e 
terceiro lugar de preferência.

V.- A solicitação é feita preenchendo o formulário encontrado no seguinte link.

VI.- Três diretores serão selecionados por país, a cargo de um dos textos selecionados 
para o encontro. 

VIII.- A seleção dos diretores ficará a cargo de um comitê curatorial integrado pela 
organização do evento.

IX.- A seleção oficial tem caráter inapelável.

X.- O processo de montagem dos textos contempla desde o fechamento da entrega 
dos resultados até o fechamento da estreia no país correspondente.

XI.- Os diretores e diretora, estarão a cargo da equipe de trabalho (atores, assistentes, 
cenógrafos, figurinos, etc.), estando sob sua orientação a condução do processo de montagem.

XII – O CLT facilitará um espaço de residência para criação durante tempo acordado com a equipe de 
trabalho, tendo disponibilidade e articulação com os demais diretores  selecionados.

XIII.- O diretor ou diretora selecionado, terá os direitos de representação da obra durante 
o período de dois anos dos anos  que serão cedidos pela CLT de acordo com o dramaturgo,  

ou dramaturgia selecionada na bases de texto. 

https://www.corredorlatinoamericanodeteatro.com/v-edie
https://goo.gl/forms/TFfki0oV8O7rZNy82


XIV.- Cada semi-montagem ou  pré-montagem, deve ter no máximo 40 minutos de 
apresentação.

XV.- As apresentações das obras serão realizadas no âmbito do Encontro Internacional de 
Dramaturgia Emergente, através da rede de espaços e centros de formação do Corredor 

latino-americano de Teatro- CLT , de acordo com o seguinte calendário:

Espanha - outubro
México - novembro

Brasil, Belo Horizonte - Novembro
Argentina - dezembro

Chile - janeiro
Brasil, Santa Catarina - março

Colômbia – março

XVI.- Estarão habilitadas salas de teatro para o encontro em Belo Horizonte e Florianopolis, 
juntamente com equipamento técnico de iluminação e som.

XVII.- O CLT acompanhará o processo de montagem, colaborando a partir de suas 
possibilidades de gestão e assessoria.

XVIII.- O CLT não pagará recursos humanos, cenografia ou armazenamento, por isso é 
solicitada a facilidade de instalação em cada montagem. A montagem e desmontagem 

é à custa de cada companhia.

XIX.- Circunstâncias não previstas nestas bases serão decididas pelo Conselho de 
Administração do CLT.

XX.- O não cumprimento dos requisitos estabelecidos determinará a exclusão da 
participação no encontro.

XXI.- A participação no evento consiste na aceitação plena de suas bases.


