YAGP 20ª Temporada
Guia Regional Semifinal
Barcelona, Espanha
5 a 8 de Dezembro de 2020
Caros amigos,
Estamos muito felizes em recebê-lo para a temporada do 20º aniversário do Youth America Grand Prix.
Abaixo, encontra-se 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.
O primeiro rascunho da programação oficial estará disponível 6 semanas antes da competição, até 25
de Outubro de 2018. A programação oficial será publicada duas semanas antes da competição, no
máximo até 22 de Novembro 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 Barcelona, Espanha
Informações Importantes
Sobre o Local: A competição acontecerá em Sant Cugat, um subúrbio afluente de Barcelona,
localizado a 25 minutos de trem ou 30 minutos de carro (26 km) do belo centro da cidade de Barcelona.
A maioria das aulas será também em Sant Cugat, com algumas aulas adicionais no centro de
Barcelona. Ótimos preços para hotéis e restaurantes da região, um sistema de transporte público
robusto e uma área pitoresca do país tornam este local desejável para o tour internacional do YAGP.
Teatro:
Teatro: Teatre-Auditori Sant Cugat
Endereço: Avinguda del Pla del
Vinyet, 48, 08172 Sant Cugat del
Vallès, Barcelona, Espanha
Tamanho do palco: 18 metros de
largura x 18,50 metros D (59'Wx61'D),
ligeiramente inclinado
Auditório: 788
Website: http://tasantcugat.cat/

Estúdios:
Estúdios: estúdios de escola de música
Endereço: Plaça Victòria dels Àngels, 2, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Espanha
Distância: Localizado no mesmo complexo
Website: http://www.xtec.cat/centres/a8040643/

Hotéis:
Existem vários hotéis disponíveis, incluindo o Hotel Sant Cugat, convenientemente localizado a uma curta
distância a pé do teatro, com opções de restaurantes e passeios por toda parte, e várias outras opções
mais econômicas localizadas a 2-5 km de distância.

Hotel Sant Cugat: ★★★★
Endereço: Carrer de Cèsar Martinell, 2, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Spain
Café da manhã : incluído
Taxa especial YAGP 5 a 10 de Dezembro:83€ for a single room, 93€ for a double room, plus city tax 1€ per person per night.
Reservar até: 5 de outubro de 2018
Reserva: Por favor, envie um e-mail para o endereço reservas@hotel-santcugat.com com o assunto
“YAGP 05.12.18” e inclua as seguintes informações:
- check-in e check-out
- tipo de quarto (solteiro / duplo)
- seu nome e sobrenome
- detalhes do cartão de crédito com o prazo de validade para garantir a reserva
Por favor, note que a reserva não é garantida a menos que você envie todas as informações solicitadas
e receba uma confirmação.

Restaurantes no teatro:
Cafè Auditori Sant Cugat
Cozinha: Tapas
Faixa de preço: €€ - €€€
Horário de funcionamento: dom 17:00 - 23:30; Sexta-feira - Sábado das 22:00 às 3:30
Endereço: Plaça Victòria dels Àngels 1, 08172 Sant Cugat del Vallés
Telefone: 936 74 69 73
Website: http://www.cafeauditori.com/

YAGP 2019 Barcelona, Espanha
Cronograma preliminar
Quinta-feira, 5 de Dezembro de 2018:
Pendente
Competição
Teatre-Auditori Sant Cugat
Das 12h às 22h
Master Classes
Ao longo do dia

Sexta-feira, 6 de Dezembro de 2018:
Competição
Teatre-Auditori Sant Cugat
9:00 - 22:00
Master Classes
Ao longo do dia

Sábado, 7 de Dezembro de 2018:
Competição
Teatre-Auditori Sant Cugat
9:00 - 22:00
Master Classes
Ao longo do dia

Domingo, 8 de Dezembro de 2018:
Competição e Rodada Final
Teatre-Auditori Sant Cugat
10h às 18h30
Master Classes
Ao longo do dia
Cerimônia de entrega de prêmios
Teatre-Auditori Sant Cugat
20:00 - 21:30

●
●
●
●

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 entre o teatro e os estúdios: localizado na mesma praça
Distância do teatro até o hotel: 350 m (0,5 milhas) aproximadamente 4 minutos a pé
Distância do teatro para o aeroporto: 25 km (15 milhas) aproximadamente 30 minutos de carro
Distância do hotel ao aeroporto: 25 km (15 milhas) aproximadamente 20 minutos de carro
Distância da estação de trem Sant Cugat (estação mais próxima ao teatro) para o teatro: 2 km
(1 milha) aproximadamente 5 minutos de carro ou 15 minutos a pé.

