Circular nº 26/2017
Vila Velha, 13 de Novembro de 2017.
Circular de Atividade
10º Festival de Artes Cênicas Escoteiras
Para: Grupos Escoteiros da Região do Espírito Santo

Pessoal,
Mais uma vez a Região Escoteira do Espírito Santo promoverá o FACES – Festival de Artes
Cênicas Escoteiras, que acontecerá em sua décima edição junto com a tradicional
Confraternização Regional em Aracruz, no dia 09 de Dezembro de 2017.
Desde sua primeira edição em 2008 em Colatina, o festival tem promovido e reconhecido o
talento artístico dos nossos jovens e adultos do Movimento Escoteiro, e nessa edição não será
diferente!
Cada Grupo Escoteiro está convidado a preparar uma apresentação para o Festival, que pode ser
uma esquete de Fogo de Conselho, uma apresentação teatral, uma apresentação musical ou de
dança, uma declamação de poesia, contos ou “causos”, um show de mágica, ou qualquer outro tipo
de arte cênica, individual ou em grupo. Para dar oportunidade a todos, o tempo de apresentação
de cada GE está limitada a, no máximo, 15 minutos.
Neste ano o 10º FACES acontecerá na Barra do Sahy, cidade de Aracruz, no mesmo local e data da
reunião do Conselho Consultivo (no Sábado) e da tradicional Confraternização Regional (no
Domingo). Os participantes devem estar inscritos para a Confraternização Regional e poderão
acampar ou acantonar no local. Para mais informações sobre o local, veja o Boletim 1 da
Confraternização Regional.
O tema do 10º FACES é livre. Então se organizem, escolham uma bela apresentação, ensaiem
bastante, e nos vemos em Aracruz!
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
Região do Espírito Santo
Av. Santa Leopoldina, 1029, sala 106
Ed. Agostinho Fava - Bairro Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES
Tel (27)99758-2263
www.escoteiro.org – espiritosanto@escoteiro.org

Informações do Evento:
Local:

Barra do Sahy – Mapa
Rua Projetada, 30, Barra do Sahy, Aracruz/ES.

Data:

Sábado, 09 de Dezembro de 2017
Véspera da Confraternização Regional da UEB/ES

Horário

As apresentações serão à noite, das 20:00 até às 22:00 horas.
Na tarde do Sábado o espaço estará à disposição para os GEs que quiserem
fazer um último ensaio, mediante reserva de horário.

Tema:

Livre!

Material:

Cada Grupo Escoteiro deve trazer tudo o que vai precisar para sua
apresentação. Nós vamos ter som e microfones, mas toda a parte de
cenário, instrumentos musicais, músicas em CD, deve ser providenciada
pelo GE de acordo com as necessidades da sua apresentação.

Inscrições:

Será online, preenchendo a Ficha de Inscrição.
O Grupo Escoteiro deve nomear uma pessoa responsável pela
apresentação, que será o contato entre a organização do Festival e o Grupo
Escoteiro para o FACES.

Organização

Erika Hemerly - UEB/ES
Emili Fraga - 25º ES

Apoio

Escritório Regional da UEB/ES

Dúvidas e Contato

Escritório Regional - espiritosanto@escoteiro.org
Erika Hemerly – erikahemerly@gmail.com
Emili Fraga - emiliferrari25@gmail.com
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