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RETIFICAÇÃO REGULAMENTO 4º TANZ FESTIVAL DE DANÇA 2019  

 
A Fundação Parnamirim de Cultura, altera o Regulamento 4º TANZ Festival de Dança, de 05 de abril 

de 2019, nos termos estabelecidos a seguir: 

I. ONDE SE LÊ: 

DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS 

→ Todas as apresentações do Tanz Festival de Dança que acontecerão no Palco do Teatro e no 

Espaço Tanz serão gratuitas, com livre acesso para o público, respeitando a capacidade da 

plateia. 

→ Apenas para a Noite de Abertura será feita reserva de ingressos para os participantes inscritos 

no Festival nas Mostras Competitivas e na Mostra Infantil Não Competitiva limitado ao número 

de inscritos. 

→ A reserva de ingressos para a Noite de Abertura deverá ser feita pelo responsável de cada 

escola/grupo via link enviado pela produção do Tanz Festival de Dança até o dia 15/06/2019. 

Os vouchers de reserva deverão ser trocados pelos ingressos na bilheteria do Teatro no dia 

19/06/2019 até as 14h. Depois desse horário, os ingressos pré reservados não retirados serão 

distribuídos ao público em geral. 

→ Os ingressos remanescentes serão distribuídos para o público em geral na bilheteria do Teatro 

no dia 19/06/2019, dia do espetáculo, a partir das 14h (até dois ingressos por pessoa). 

I. LEIA-SE: 

DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS 

→ Todas as apresentações do Tanz Festival de Dança que acontecerão no Palco do Teatro e no 

Espaço Tanz serão gratuitas, com livre acesso para o público, respeitando a capacidade da 

plateia. 

→ Apenas para a Noite de Abertura será feita reserva de ingressos para os participantes inscritos 

no Festival nas Mostras Competitivas e na Mostra Infantil Não Competitiva.  

→ A reserva de ingressos para a Noite de Abertura do 4º Tanz Festival de Dança é exclusiva para 

os participantes inscritos no Festival nas Mostras Competitiva e Infantil e limitada à capacidade 

do teatro. Tal reserva, deverá ser feita exclusivamente pelo responsável pelas inscrições do 

Festival. Esta reserva será possível acessando o link enviado por e-mail no dia 15/06/2019 das 

8h às 20h ou até se esgotarem os ingressos disponíveis, respeitando a capacidade do Teatro. O 

limite é de até 5 ingressos por grupo/escola. 

→ Os vouchers de reserva deverão ser trocados pelos ingressos na bilheteria do Teatro no dia 

19/06/2019 das 10h as 14h. Depois desse horário, os ingressos pré reservados não retirados 

serão distribuídos ao público em geral. 

→ Os ingressos remanescentes serão distribuídos para o público em geral na bilheteria do Teatro 

no dia 19/06/2019, dia do espetáculo, a partir das 14h (até dois ingressos por pessoa). 

 

 

Parnamirim/RN, 13 de junho de 2019. 

 

 

Francisco das Chagas Rodrigues de Sousa 

Presidente da CPL 


