


Não estamos à procura de nenhum novo Spielberg,
mas com este manual vamos te ajudar a tomar
alguns cuidados antes de gravar sua coreografia,
assim todos os vídeos da mostra, mantém a mesma
qualidade, criando algo incrível para os
espectadores!

Então concentra nas dicas a seguir e arrasa na
produção!

LUZ, CÂMERA e AÇÃO!
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1. Tenha em mente já qual será sua musica, o
tempo de coreografia e as possíveis
edições que queira fazer.
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2. Procure um espaço adequado e propicio para
executar a performance.

3. Demarque o espaço, assim você sabe os limites para
dançar.

4. Se for ter cenário ou adereços, cuide para que não
chame mais atenção do que os bailarinos.

5. Pense no figurino adequado para compor.

6. Tome todos os cuidados sanitários, para proteger a
equipe e os bailarinos.



1. Não precisa de nenhum refletor especial para
sua gravação, mas é importante que o local
seja bem iluminado
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2. Se for necessário, utilize luzes de apoio, abajur,
lanterna, Ring light.

3. É importante também não exagerar e sempre conferir
no vídeo como está ficando, afinal ninguém quer
parecer um fantasma não é?

4. A luz branca é a menos problemática, e com isso menos
conflitos com o cenário e/ou figurino.

5. Se for usar cores, faça testes para que você e os demais
bailarinos ainda sejam as estrelas do vídeo.

6. Evite luz de efeito ou que piscam, pode comprometer o
vídeo.



1. Escolha a câmera que irá usar, não importa
se será um celular ou uma câmera
profissional.
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2. Veja as configurações e grave em HD (720p) e se
possível dê preferência para FULL HD (1080p).

3. Posicione a câmera de forma horizontal e que seja
possível ver toda a área onde será a coreografia

4. Usar um único take, sem cortes ou edições de vídeo.

5. Tome cuidado com o foco, procure usar o modo
automático que na maioria das vezes funciona bem.

6. Lembre que a câmera é seu público, se concentre na
lente.



1. Chegou seu momento, então capricha na
make, no figurino e é hora de performar.
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2. Sempre faça testes, veja se a maquiagem não
atrapalhou na composição.

3. Configure seu som, para não estourar e ficar claro no
vídeo.

4. Tire um tempo para se concentrar, aquele momento
camarim/coxia.

5. Luz ok! Câmera ok! Ação!

6. Parabéns! Vocês Arrasaram!



1. Se possível importe um vídeo em um
programa de edição, assim você pode
inserir a musica.
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2. Inserir a musica no pós produção ajuda e eliminar
todo ruído que possa haver na hora da gravação.

3. Vídeo pronto, é hora de exportar ele, lembre de ver
a qualidade do vídeo, FULL HD ou HD.

4. Envie seu vídeo através do WeTransfer.

5. Uma vez que tem o link do vídeo, insira na sua ficha
de inscrição e mande para a análise, iremos verificar
se atende o manual, regulamento e qualidade.

6. Qualquer duvida entre em contato via e-mail com a
comissão organizadora: mostradsf@gmail.com




