


O MAIOR ENCONTRO DE
EXOTIC POLE DO BRASIL

31 de Maio | 1-2 de Junho 2019

Vertical Fit, São Paulo

@exotic.sabbath



EXOTIC SABBATH é um evento voltado para toda  a 
comunidade do pole dance e desenvolvido
especialmente para aprimorar e difundir o

conhecimento do Exotic Pole. Pela primeira vez no 
Brasil, traremos um formato inovador: palestras,

consultas isotéricas, coquetel de inauguração e uma 
incrível batalha entre pole dancers para você mostrar 
sua técnica e habilidade sem perder o  compromisso 

com a diversão.

Além de workshops imperdíveis com
convidados que são referência na modalidade, claro!



PALESTRAS, WORKSHOPS & CONSULTAS

Um dia cheio de palestras e workshops incríveis que
vão guiar a sua energia interior, abrir sua capacidade

para se expressar e perder a timidez no palco.

O Tarot e o Mapa Astral irão proporcionar mais
compreensão de quaisquer “bloqueios” e ajudá-lo a

superá-los, com dicas para se libertar e ter mais
energia no palco e no dia-a-dia.

Descubra sua nova versão!



O EVENTO
- EXOTIC SABBATH acontecerá nos dias 31 de maio,

1-2 de Junho de 2019, em São Paulo – SP, Brasil.

- O evento será realizado pela Vertical Fit Studio, doravante
denominada instituição organizadora representada por

Kris Shten e Mari Silva.

- O evento será realizado no studio Vertical Fit, situado
na Av. Jabaquara 245, São Paulo, 04045-000

- O evento será dividido em 3 dias:

DIA 1 (31.05.2019): Exotic Pole Battle +
Coquetel de Reinauguração da Vertical Fit

DIA 2 (1.06.2019): Palestras, Workshops e Consultas Exotéricas

DIA 3 (2.06.2019): Workshops



ATRAÇÕES

SEXTA , 31 de maio 2019

17:30-18:30 – Coquetel de Reinauguração da Vertical Fit

19:00 – Abertura

19:20 – Exotic Pole Battle



ATRAÇÕES

SÁBADO , 1 de Junho 2019

9:30 – Começo do evento

10:00-10:30 – Tarot e Mapa Astral

10:30-11:00 – Palestra KAYA BLUM “DANCE WITH EMOTION”

11:00-12:15 – Workshop KAYA BLUM “EMOTION EXOTIC”

12:15-13:00 – Tarot e Mapa Astral



13:00-13:30 – Palestra KRIS SHTEN ”FREE YOUR STYLE”

13:30 -14:45 – Workshop KRIS SHTEN “EXOTIC FREE”

14:45-15:30 – Tarô e Mapa Astral

15:30-16:00 – Palestra TEMPLO DE AFRODITA “OWNING YOUR SEXTUALITY”

16:00-17:15 – Workshop TEMPLO DE AFRODITA “SENSUAL HEALING”

18:00 – Happy Sabbath (drink time)



DOMINGO, 2 de junho 2019

10:30-12:00 – Workshop KAYA BLUM “HOT EXOTIC HEELS”

12:30 -14:00 – Workshop KRIS SHTEN “FLOW & GLOW”

14:15-16:45 – Workshop TEMPLO DE AFRODITA “BADASSBITXH”

17:00-18:30 – Workshop TEMPLO DE AFRODITA “FLEXIBILIDADE”



REGRAS DO EXOTIC POLE BATTLE
- Exotic Pole Battle é uma disputa aberta a todos. Para participar os interessado

deverão se inscrever através do nosso site: www.exoticsabbath.com

- O participante deverá pagar uma taxa de inscrição de R$ 80.

- O participante deve ter 18 anos completos, antes da data do evento.

A batalha será dividida em 2 categorias:

- Amador (alunos e artistas que não tem títulos)
- Profissional (professores e artistas que já ganharam algum título)

- Disputa individual (1X1), no estilo Freestyle, com música escolhida pela organização.

- Cada participante terá 40 segundos para demonstrar seu improviso no estilo Exotic.



REGRAS DO EXOTIC POLE BATTLE
- O participante que ganhar mais pontos na sua bateria irá passar para o proximo round 

e batalhar com um dos ganhadores da mesma categoria até chegarem na ultima
bateria com apenas 2 participantes.

- Todos os artistas inscritos vão participar da batalha.

- Na batalha de Exotic não será permitido o contato físico com o adversário de forma 
alguma.

- Não poderá provocar o adversário tocando no cabelo do mesmo, na pele ou na roupa 
que ele estiver vestindo, podendo levar a desclassificação o artista que descumprir a 
regra. Caso o contato seja acidental, o ocorrido será avaliado pela comissão julgadora.

- O artista poderá interagir com o público e com o concorrente abusando das
expressões faciais e corporais com o intuito de contagiar, empolgar e desafiar o

concorrente.



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
• Harmonia e entrosamento com quaisquer acontecimentos

no momento da batalha;
• Técnica, limpeza de movimentos;
• Combos inusitados, criatividade;

• Adaptação à música escolhida selecionada pela organização.

CORPO DE JÚRI
• Kaya Blum

• Templo de Afrodita
• Kris Shten



CRITÉRIOS QUE PODEM
DESCLASSIFICAR OS PARTICIPANTES

O não cumprimento de qualquer item deste regulamento.

O atraso e o não comparecimento no horário e local da batalha, não havendo tol-
erância de espera.

No caso de ser constatado qualquer tipo de desordem, desobediencia ou con-
fusões dentro do local da batalha, conforme julgamento da equipe de Organi-

zação.

Uso de objetos cortantes, água, fogo, purpurina, sky paper, velas e/ou tochas 
acesas, lancamento de serpentinas ou qualquer tipo de material/objeto que im-

possibilite a limpeza do palco no tempo de competicao e possam
prejudicar o artista que se apresentara na sequencia, ou danificar o palco e/ou 

atingir a plateia.

A batalha é focada na performance tecnica e criativa do artista sendo proibido a 
retirada total das peças não sendo permitido exposição nua do corpo.



REGRAS PARA FILMAGEM E FOTOGRAFIA
O participante de forma explícita e irrevogavelmente deve concordar que 

todas as imagens e fotografias podem ser usadas pela Coordenacao do Exotic 
Sabbath referentes ao Exotic Pole Battle para fins promocionais, publicitários e 

comerciais.

Os finalistas devem estar disponíveis para uma sessão de fotos e possíveis
entrevistas na mídia antes, durante e depois do evento.

A divulgação e o resultado de cada batalha serão feitos logo após as disputas, 
no local do evento. Posteriormente, o resultado final será divulgado no site

www.exoticsabbath.com e redes sociais.



KAYA BLUM
WORKSHOPS



EMOTION EXOTIC
(1 de junho de 2019)

O jogo emocional é muito importante em qualquer performance. 
Neste workshop você aprenderá a descobrir e revelar suas emoções, 

encontrando o equilíbrio entre sua expressão interna e externa.

HOT EXOTIC HEELS
(2 de junho de 2019)

Movimentos explosivos combinados em uma sequência com muita 
fluidez. Aprenda uma coreografia que irá trabalhar a parte superior 

do corpo, com movimentações que utilizam braços, tronco e quadril. 



KAYA BLUM
WORKSHOPS

KRIS SHTEN
WORKSHOPS



EXOTIC FREE
(1 de junho de 2019)

Nesse workshop você vai aprender vários exercícios para começar a 
descobrir o seu estilo, dançar com intenções, pensar na sua

coreografia e sentir-se confortável com o freestyle.

FLOW & GLOW
(2 de junho de 2019)

Aprenda uma coreografia fuída com transições suaves e
movimentos leves. Descubra as técnicas para realizar movimentos 

hipnotizantes que vão deixar o público sem ar.



TEMPLO DE AFRODITA
WORKSHOPS



SENSUAL HEALING
(1 de junho de 2019)

Neste curso você aprender técnicas de flow e transições no solo para 
conseguir dominar e transmitir ainda mais a sua própria

sensualidade

BADASSBITXH
(2 de junho de 2019)

Aprenda uma coreografia cheia de atitude com influências dos
estilos Hip Hop e Jazz Fuk

FLEXIBILIDADE
(2 de junho de 2019)

Descubra os melhores exercícios de alongamento para ter linhas 
perfeitas e aumentar sua amplitude de movimentos.


