YAGP 20ª Temporada de Aniversário
Guia Regional Semifinal
Paris, França: 8 a 11 de Novembro de 2018
Queridos amigos,
Estamos muito felizes em recebê-lo para a temporada de 20º aniversário do Youth America Grand Prix.
Abaixo, você encontrará um cronograma preliminar para ajudá-lo a planejar sua programação e as
informações do local, a fim de ajudá-lo a escolher o local certo para a semi-final.
Programação
Por favor, note que a programação postada não é FINAL, e destina-se apenas a dar uma idéia de como
cada semi-final específica será estruturada. Por exemplo, a Semi-Final geralmente começa com os
desempenhos do grupo pré-competitivo, seguidos pelos grupos júnior, grupos seniores e conjuntos. Os
workshops geralmente acontecem de maneira diferente em cada local, dependendo do tamanho do
grupo e do local. Dependendo da disponibilidade adicional do espaço do estúdio e do teatro, podemos
acomodar participantes adicionais da lista de espera, fazendo ajustes na programação e adicionando
um dia a mais à competição. Nesse caso, a programação indicará que as datas adicionais estão
"pendentes". Se você não vir isso, significa que o local não tem mais tempo disponível e só acomodará
um número definido de participantes. Se você vir uma data "pendente" para o local de sua escolha,
sugerimos que entre em contato com o escritório regional da YAGP antes de fazer qualquer
viagem final.
A primeira versão da programação oficial estará disponível 6 semanas antes da competição, até 27 de
Setembro de 2018. A programação oficial será publicada duas semanas antes da competição, até 25
de Outubro de 2018. Recomendamos reservar sua viagem após o primeiro rascunho ser publicado na
internete.
A missão do YAGP é dar aos estudantes talentosos a oportunidade de receber bolsas de estudo com
as mais prestigiadas escolas de balé e empresas do mundo todo. Embora a Semifinal de Cattolica seja
uma pré-eliminatória para a final de Nova York, há uma chance de receber doações e bolsas de estudo
no local, enquanto a competição semifinal e as master classes são visitadas pelos diretores de várias
escolas e companhias de balé.
LOCAL
Aqui você encontrará detalhes sobre todas as instalações do evento semifinal, incluindo teatros e
estúdios. O número de assentos no teatro pode ser usado como um bom indicador do tamanho do
evento - quanto menor o tamanho do auditório, mais limitada a capacidade do evento e vice-versa. As
semifinais que acontecem no final da temporada geralmente ficam mais lotadas. Em todos os casos,
recomendamos que você se inscreva com antecedência para garantir a participação em seu local
preferido.
Boa sorte nesta temporada, e por favor, não hesite em enviar todas as suas perguntas adicionais para
regional@yagp.org.
Obrigada,
Equipe do YAGP

YAGP 2019 Paris, França
Informações Importantes
Sobre o Local: Todos os eventos da competição serão realizados em Nanterre - um subúrbio

seguro perto de Paris, localizado a 20 minutos - e 6 paradas RER - longe do centro da cidade
(Châtelet - Les Halles). A competição acontecerá no Teatro Andre Malraux, em um bairro pitoresco,
com várias opções gastronômicas na região. Há um estúdio no local, no Teatro, que será usado
principalmente para aquecimento e aulas ocasionais durante todo o fim de semana. As master classes
acontecerão nos estúdios da Escola de Ballet da Ópera de Paris - proporcionando aos nossos
participantes uma oportunidade única de fazer aulas dentro das instalações de última geração dos
mais antigos e das mais prestigiadas escolas de balé do mundo. O YAGP orgulha-se de ser a primeira
organização externa à qual a Escola de Ballet da Ópera de Paris abriu suas portas em seus mais de
300 anos de história. O YAGP Paris Semifinal é disputada na estrutura semelhante às nossas finais da
cidade de Nova York - com uma rodada final, e aulas de bolsas de estudo realizadas durante todo o
final de semana. Como resultado, uma quantidade substancial de bolsas de estudo sao concedidas
nesta semifinal. Existem várias opções de hotel para escolher, localizados a uma curta caminhada dos
estúdios ou do teatro, e a estação de trem fica a poucas paradas dos estúdios.

Teatro: Teatro Andre Malraux
Endereço: 9 Place des Arts, 92500 Rueil-Malmaison, França
Tamanho do palco: 15 metros x 12 metros (49 x 39 pés), não com rake
Auditório: 910 lugares
Restaurantes nas proximidades: várias opções a uma curta distância
Estacionamento: Teatro tem estacionamento subterrâneo; € 1,70 / hora ou € 15,00 por 24 horas
Distância para o RER (linha do metrô): fica a cerca de 15 minutos a pé da estação RER
“Rueil-Malmaison”
Website: https://www.tam.fr/

Studios: A Escola de Ballet da Ópera de Paris
Endereço: 20 Allée de la Danse, 92000 Nanterre, França
Distância para o teatro: 3,6 km - aproximadamente 10 minutos de carro (táxi deve custar cerca de €
10 - € 15) ou acessível por linha RER A 3 paragens de "Prefeitura de Nanterre" a "Rueil-Malmaison" os estúdios estão a poucos passos a estação de trem
Estacionamento: Sugerimos estacionar no Hotel Mercure Paris La Defense Grande Arche, pois o
estacionamento é muito limitado em torno da escola (€ 24 / dia) e caminhar por aproximadamente 5
minutos
Site: https://www.operadeparis.fr/artistes/ecole-de-danse

Hotéis:
Existem várias opções de hotel para escolher, incluindo o hotel oficial do YAGP Paris - o Mercure localizado a uma curta distância a pé da Escola de Ballet da Ópera de Paris. Para os participantes que
preferem ficar mais perto do teatro, há Hotel Ibis a uma curta distância do Teatro André Malraux, ou o
Novotel Paris Rueil Malmaison, localizado a uma curta distância do teatro, e muito perto de uma
estação de trem.

Hotel anfitrião: Hotel Mercure Paris La Défense Grande Arche ★★★★
Endereço: 17/20 Esplanada Charles de Gaulle, Rue des Trois Fontanot, 92000 Nanterre, França
Taxa especial YAGP (exclui imposto municipal 1,98 € por pessoa, por noite:
6 a 7 de Novembro: 168 € quarto individual, 170 € quarto duplo;
8 de Novembro e 12 de Novembro: 148 € quarto individual, 150 € quarto duplo; 170 € quarto triplo; 190
€ quarto quádruplo
9-11 de Novembro: 94 € quarto individual, 96 € quarto duplo; 141 € quarto triplo; € 161 quarto quádruplo
Link para reserva: faça o download do formulário e envie-o por email para: H1982-RE@accor.com
Estacionamento: Estacionamento disponível no hotel (€ 24 / dia)
Site:
https://www.accorhotels.com/pt/gb/hotel-1982-mercure-paris-la-defense-grande-arche-hotel/index.shtml

Restaurantes locais:
Les Soleils du Monde
Cozinha: francêsa
Faixa de preço: €€ - €€€
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h30
Endereço: 17/20 Esplanada Charles de Gaulle, Rue des Trois Fontanot, 92000 Nanterre, França
Telefone: 01.46.69.68.16
The City Zen Bar
Cozinha: Bar
Faixa de preço: €€ - €€€
Horário de funcionamento: seg - qui meio-dia, seg - sex à noite
Endereço: 17/20 Esplanada Charles de Gaulle, Rue des Trois Fontanot, 92000 Nanterre, França

Outros hotéis na área:
Hotel ibis Paris Rueil Malmaison (número limitado de quartos disponíveis) ★★★
Endereço: 16 Boulevard de l'Hôpital Stell, 92500 Rueil-Malmaison, França
Distância para o teatro: 180 metros
Site: https://www.accorhotels.com/pt/hotel-1407-ibis-paris-rueil-malmaison/index.shtml
Hotel Novotel Paris Rueil Malmaison ★★★★
Endereço: 21 Avenue Edouard Belin, 92566 Rueil-Malmaison, França
Distância para o teatro: 1,8 quilômetros
Site: https://www.accorhotels.com/pt/hotel-1609-novotel-paris-rueil-malmaison/index.shtml

YAGP 2019 Paris, França
Cronograma preliminar
Quinta-feira, 8 de Novembro de 2018:
Competição
Teatro Andre Malraux
Das 12h às 22h

Sexta-feira, 9 de Novembro de 2018:
Competição
Teatro Andre Malraux
9:00 - 22:00
Master Classes
Escola de Ballet da Ópera de Paris
9h às 12h
17h - 18h30

Sábado, 10 de novembro de 2018:
Competição
Teatro Andre Malraux
9:00 - 22:00
Master Classes
Escola de Ballet da Ópera de Paris
Ao longo do dia

Domingo, 11 de Novembro de 2018:
Competição e Rodada Final
Teatro Andre Malraux
9h às 18h30
Master Classes
Escola de Ballet da Ópera de Paris
9:00 - 13:00
Cerimônia de entrega de prêmios
Theatre Andre Malraux
8 PM - 9:30 PM
●
●
●
●

O registro começa 1,5 horas antes do seu tempo de competição.
Por favor, note que este horário é provisório e sujeito a alterações
O primeiro rascunho da programação será publicado 5 a 6 semanas antes do evento
A programação final será publicada 10 a 14 dias antes do evento.

Refeições
Restaurantes perto dos estúdios e perto do hotel podem ser encontrados usando yelp.com ou
google.com/maps e digitando o endereço do local.

Distâncias:
Distância do hotel anfitrião para o teatro: 4 km - aproximadamente 10 minutos de carro
(táxi deve custar aproximadamente € 15, ou acessível pela linha RER A1
(4 paragens de "La Defense" para "Rueil-Malmaison")
Distância dos estúdios ao hotel anfitrião: 250 m; cerca de 5 minutos a pé
Distância do aeroporto Charles de Gaulle ao hotel: 3
 0.9 km
(30-40 minutos de carro, táxi custa aproximadamente € 55)
Distância do aeroporto de Orly Ouest para o hotel escolhido: 17.6 km
(25 minutos de carro, táxi deve custar aproximadamente € 35)
Distância da estação de trem Gare du Nord para hospedar hotel: 3.1 km
(15 minutos de carro, táxi deve custar aproximadamente 17 €)
Distância da estação de trem de Montparnasse para hospedar hotel: 5
 km
(20 minutos de carro, táxi deve custar aproximadamente € 22)

Do aeroporto Charles de Gaulle para o hotel:

Do aeroporto Orly Ouest para o hotel:

Da Estação Ferroviária Gare du Nord para o Hotel: Da Estação de Trem Gare de l'Est para o
Hotel:

Estação Ferroviária Gare de Lyon para o Hotel:
Hotel:

Estação Ferroviária de Le Bourget para o

