
VAGA Mostra de Artes e ideias
Abertura de candidaturas a VAGALUME 2021

No ano em que a ACE faz 30 anos, a 3ª edição da VAGA Mostra de Artes e 
Ideias abre espaço para candidaturas a VAGALUME – espaço de criação da 
VAGA para projetos de dimensão reduzida, apresentados em espaços não 
convencionais. Pode concorrer quem tiver sido formado/a na ACE Escola 
de Artes (Porto e Famalicão), em qualquer dos cursos e alunos/as que 
frequentem o atual 3º ano. Podem concorrer individual ou coletivamente, 
apresentando um projeto que esteja de acordo com o que se segue:

•  Os projetos devem ter uma duração até 15 min;

•  Podem ter a forma de pequeno espetáculo (teatro, dança, circo), 
instalação (sonora e/ou plástica), miniconcerto, projeção de vídeo, etc.

•  Cada projeto deve ser pensado para um espaço determinado do Palácio 
do Bolhão: escadaria(s), Sala D. Maria II, Biblioteca, Varanda(s), átrio do 
cavalo, espaço “garagem”, ou outro que venha a ser solicitado (e validado 
pela direção técnica);

•  Os projetos selecionados serão apresentados mais do que uma vez, em 
datas e horários a comunicar;

Quantos projetos serão selecionados:
•  A definir mediante candidaturas;

O que deve constar na candidatura:
•  Texto de apresentação do projeto com informação detalhada;
•  Sinopse;
•  Ficha artística;
•  Nota biográfica dos participantes;
•  Sugestão de espaço de apresentação.

O que podemos oferecer:
•  Pelo menos duas apresentações, ao longo da duração da VAGA, num dos 
espaços do Palácio do Bolhão, dependendo da natureza proposta;
•  Todos os meios de comunicação da ACE Escola de Artes e do Teatro do 
Bolhão;
•  Material técnico (disponibilizado mediante análise das necessidades) e 
Equipa Técnica de apoio;
•  Remuneração de acordo com o projeto e o número de participantes.

Qual o prazo de entrega de projetos:
Todas as propostas deverão ser enviadas para 
vaga.candidaturas@gmail.com até ao dia 8 de Janeiro de 2021. Os 
resultados serão comunicados até dia 15 de janeiro de 2021, via email.

Quem avalia as propostas:
A direção artística da VAGA.


