Conservatório HARID
Inscrição para Estudante Internacional
Para dançarinos de 13 a 16 anos de idade (iniciando séries de 9 a 12)
Os estudantes internacionais podem inscrever-se para admissão no Curso Intensivo de Verão do
Conservatório HARID sem precisar fazer uma audição ou participar de uma competição de ballet. Envie seu
vídeo para inscrição por correio normal ou por e-mail. Bolsas de estudo estão disponíveis para estudantes
internacionais qualificados, tanto masculino, quanto feminino.
(Com poucas exceções, é necessário frequentar o Curso Intensivo de Verão se o estudante deseja se
inscrever para o ano letivo da HARID.)
Materiais de Inscrição Necessários
1. Informações de contato e currículo:
• Nome completo, sexo, data de nascimento, idade atual em anos e nível ou série acadêmica;
• Endereço residencial completo, endereço de e-mail e número de telefone (inclua os códigos do país
e da cidade);
• Um breve resumo de seu treinamento em dança.
2. Vídeo:
Posicione a câmera a um metro do chão. Evite luz de fundo.
Use apenas léotard e meia-calça (não use saias, polainas, etc.)
• Comece mostrando as seguintes poses estacionárias. Segure cada pose por cinco (5) segundos:
o Primeira posição, de frente para a câmera, braços em posição preparatória;
o Battement tendu lateral (perna direita), de frente para a câmera, braços em segunda posição;
o Battement tendu lateral (perna esquerda), de frente para a câmera, braços em segunda posição;
o Primeiro arabesque (à direita) de perfil;
o Primeiro arabesque (à esquerda) de perfil.
• Forneça gravação aproximada de cada pé, totalmente alongado ou pontiagudo, sem calçado;
• Exercícios na barre (apenas um lado, alternando entre direita e esquerda): plié; battement tendu;
rond de jambe par terre; battement fondu (a quarenta e cinco graus [45°] com relevé); adage; e
grand battement;
• Exercícios no centro: adage (incluir poses mais importantes); exercício pirouette; uma seleção de
saltos largos e curtos (incluir tour en l’air para candidato masculino – simples ou duplo, de acordo
com a idade);
• Trabalho de ponta (para candidata feminina): exercícios mostrando relevé e échappé; pirouettes; e
tour piqué en dedans;
• Variação clássica (opcional);
• Certifique-se de que seu vídeo tenha uma etiqueta com seu nome.
3. Taxa de inscrição:
• Trinta e cinco dólares (US $35 USD), paga com cartão de crédito (Master Card, Visa, AmEx ou
Discover).

Para envio por correio normal:
• Grave seu vídeo em um DVD ou dispositivo USB (pen drive);
• Anexe cópias impressas de suas informações de contato e currículo ou as inclua em arquivos de .pdf
no seu DVD ou pen drive;
• Inclua suas informações de cartão de crédito (veja abaixo) para pagamento de sua taxa de audição.
Para envio por e-mail:
• Envie a sua inscrição para janet.trivino@harid.edu;
• Inclua suas informações de contato e seu currículo no corpo do e-mail, ou anexe-as em um arquivo
de .pdf;
• Faça upload do seu vídeo para o Youtube ou Vimeo. Adicione o link (URL) do vídeo ou qualquer outra
informação de acesso ou senha necessária no corpo do e-mail;
• Inclua ou anexe suas informações de cartão de crédito (veja abaixo) para pagamento de sua taxa de
audição.

AUTORIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO
Data:

/

/

Nome do titular do cartão:

Eu autorizo a cobrança de trinta e cinco dólares ($35 USD) em meu cartão de crédito para
pagamento da taxa de audição da HARID.
□ VISA

□ MasterCard

CARTÃO Nº:
Código de segurança:

□ American Express

□ Discover

Data de validade: ___/___/
(3 ou 4 dígitos)

Titular do cartão:

Retorne seu formulário de inscrição preenchido e a autorização de pagamento para:
Janet Trivino, Assistente Executiva
Conservatório HARID
2285 Potomac Road • Boca Raton, FL 33431
janet.trivino@harid.edu
Telefone: 1-561-997-2677

