
ARTISTS’ HELL ALLEY
GUIA DE INSCRIÇÃO 2020

Este é o Guia de Inscrição do Artists’ Hell Alley, o espaço de
exposição dos artistas independentes e artistas que atuam em
editoras, estúdios, produtoras e agências.

O HELL DE JANEIRO reúne filmes, séries, literatura, histórias em
quadrinhos, concursos hells' zombie e cosplay, painéis, performances,
música e outras artes e atrações assustadoras de horror e terror em
espaços especiais: Pavilhão de exposição, Artists' Hell Alley, Hells'
Alley, Palco de lançamentos, Palco de performances de horror,
Espaço de exibição e Workshop, e Espaços de atrações de horror.

Em outubro de 2020, nos dias 10, 11 e 12, o público e profissionais da
área, poderão ter acesso ao espaço mais criativo e visitado do Hell
de Janeiro, resultando em muitas vendas e ótimos contatos.

1. INSCRIÇÃO

1.1. As inscrições online de artistas acontecem em 3 períodos e o
número de inscrições é limitado.

Primeiro período - De 07/11 a 31/12/2019
Segundo período - De 01/01 a 29/02/2020
Terceiro período - De 01/03 a 30/04/2020



1.2. A ficha de inscrição está online no link abaixo:

https://helldejaneiro.typeform.com/to/OTgVjI

2. SELEÇÃO

2.1. Após o envio da ficha, o proponente deve aguardar a avaliação
da organização do Hell de Janeiro com base nas informações
fornecidas na ficha de inscrição.

2.2. Os artistas selecionados receberão um email informando que
foram aprovados. Neste mesmo e-mail seguirá o link liberado para
pagamento conforme a tabela de participação abaixo.

TABELA DE PARTICIPAÇÃO

Inscrições de 07/11 a 31/12/2019
ESTE PERÍODO JÁ ESTÁ ENCERRADO

Inscrições de 01/01 a 29/02/2020
R$ 350 MESA INTEIRA - único artista da mesa.
R$ 175 MEIA MESA - divide a mesa com outro artista.

Inscrições de 01/03 a 30/04/2020
R$ 450 MESA INTEIRA - único artista da mesa.
R$ 225 MEIA MESA - divide a mesa com outro artista.

Incluir a taxa de venda online de 10%.

2.3. Dimensões da mesa e o que inclui.

MESA

- Medidas: C 1,82m x P 0,45m x H 0,77m;
- Duas cadeiras;
- Duas credenciais de expositor, na Meia Mesa
(uma para cada artista da mesa), ou na Mesa
Inteira (uma para o artista e outra para o
acompanhante da mesa), para acesso em
todos os dias do Hell de Janeiro.

A mesa é própria para pavilhão de exposições.



OBSERVAÇÕES

- Não efetue o pagamento antes de receber o e-mail de aprovação.

- As dimensões da mesa poderão ter uma pequena modificação. Os
proponentes com mesa serão avisados com antecendência.

- Um mesmo artista poderá alugar mais de uma Mesa Inteira. Não é
permitido alugar mais de uma Meia Mesa.

- Os artistas que optarem pela Meia Mesa deverão se inscrever
individualmente e não em dupla. Cada inscrição será analisada
separadamente e a organização do Hell de Janeiro irá agrupar os
artistas selecionados, levando em consideração o interesse do artista
em dividir com um outro artista específico, caso essa informação
esteja indicada na ficha de inscrição.

- A definição do local da Mesa Inteira do artista no Artists’ Hell Alley
será feita pela organização do evento, levando em consideração o
interesse do artista em ter sua Mesa Inteira próxima de outro artista
ou coletivo com Mesa Inteira. Essa informação deverá estar indicada
na ficha de inscrição.

- A configuração e alinhamento das mesas no pavilhão é de
responsabilidade do Hell de Janeiro, e não poderá ser modificada.

4. PRODUTOS COMERCIALIZADOS NO ARTISTS’ HELL ALLEY

4.1. As atividades e os produtos que serão comercializados na mesa,
deverão ser descritos na ficha de inscrição.

4.2. A comercialização de material político-partidário ou religioso
não é permitido.

4.3. Produtos com direitos comerciais de terceiros precisam ter a
autorização ou licença para serem comercializados no Hell de
Janeiro.

4.4. Não é autorizado o uso do espaço para a venda de material de
autoria de terceiros ou para o uso de editoras. Nestes casos, o
proponente deverá optar pelo espaço Hells’ Alley (confira o guia de
inscrição na página do festival).



4.5. As mesas do Artists’ Hell Alley são exclusivamente para a
exposição e comercialização de produtos criados e produzidos pelos
artistas que estão ocupando a mesa.

5.RESPONSABILIDADES DO ARTISTA

5.1. Preencher todas as informações solicitadas na ficha de inscrição
e enviar.

5.2. Após o recebimento do email de aprovação, proceder ao
pagamento do valor do aluguel da mesa no link informado.

5.3. Enviar as informações solicitadas (fotos, texto e links) para a
criação da página do artista no site do Hell de Janeiro, dentro do
prazo a ser informado após concluído a contratação da mesa.

5.4. O banner deve ser providenciado pelo próprio artista (sugestão
de banner com tripé no tamanho máximo de 1,0 m x 2,0 m).

5.5. O Manual do Expositor com detalhes do funcionamento da mesa
e demais condições contratuais será entregue no início de outubro
de 2020.

5.6. A incrição e contratação estarão condicionadas à aceitação das
condições deste Guia de Inscrição.

FICHA DE INSCRIÇÃO
preencha online aqui

https://helldejaneiro.typeform.com/to/OTgVjI 
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