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INTRODUÇÃO:

O Parque Náutico de Jaguara e o Circuito dos
Lagos realizam inúmeras atividades nos segmentos turísticos
de aventura, náuticos, ecoturismo e cultural. Fortalecendo o
turismo regional através da sustentabilidade destas ações
divulgando suas riquezas naturais.

O Festival Regional da Música e da Cultura
Sertaneja é promovido pelo Parque Náutico de Jaguara e pelo
Circuito dos Lagos, tendo como objetivo difundir a música
regional, através da participação de intérpretes, que terão
oportunidade de se apresentar publicamente, assim como
divulgar seu trabalho, através do referido evento.

O Festival consiste em apresentações de duplas,
trios ou solo de violeiros da região.

Instrumentos como viola, violão, cavaquinho,
violino e sanfona, além de instrumentos de percussão (timba,
pandeiro, caixa), serão permitidos nas apresentações.
Instrumentos eletrônicos como órgão, teclado, baterias, etc,
não são permitidos.

O III Festival, acontece no dia 14 de setembro,
com inicio ás 13 horas no Parque Náutico de Jaguara. Rodovia
MG 428, km 102, Jaguara, Sacramento.MG.
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DAS INSCRIÇÕES:

O Festival de Regional da Música e da Cultura
Sertaneja será realizado no dia 14 de setembro de 2014, com
apresentações no Parque Náutico de Jaguara .

As inscrições poderão ser feitas via e-mail
(parquenauticojaguara@yahoo.com.br) ou por telefone (34)3351-
9150, até o dia 12 de setembro de 2014. As inscrições são limitadas
e gratuitas. Basta entrar em contato e informar:

Nome completo do participante, nome artístico,
telefone, R.G, CPF, nome de duas músicas a serem
apresentadas, tempo de duração da apresentação (máximo de
10 minutos) e E-mail. Poderão se inscrever individualmente,
duplas ou trios.

Só poderão se apresentar músicos que estiverem
inscritos regularmente.

No ato de inscrição o concorrente receberá as
orientações necessárias, devendo conferir os dados fornecidos, sob
pena de ficar impossibilitado de apresentar queixa ou recurso
posterior.
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DA DISPUTA:

Serão classificados para a final os três primeiros
concorrentes que obterem as maiores notas, a serem dadas pelos
jurados de 0(zero) a 10(dez) apenas com notas inteiras. Será julgado
a apresentação, afinação, instrumentação e arranjo das músicas
apresentadas.

A disputa final entre os três finalistas será
imediatamente após a classificação, com a apresentação da música
inscrita.

Em caso de empate os músicos empatados farão
nova apresentação – mesma música- com novo julgamento pelo
Corpo de Jurados.

Não será permitida a troca da música indicada no ato
da inscrição sob nenhuma hipótese, já que as fichas de
apresentação e julgamento serão previamente preenchidas com os
dados inscritos.

Os prêmios do III Festival Regional da Música e da
Cultura Sertaneja serão fornecidos em dinheiro aos três primeiros
lugares.

1º Lugar – R$ 800,00 (oitocentos reais)

2º Lugar – R$ 400,00 (quatrocentos reais)2º Lugar – R$ 400,00 (quatrocentos reais)

3º Lugar – R$ 300,00 (trezentos reais)
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DAS APRESENTAÇÕES:

Na apresentação somente será permitida a utilização
dos instrumentos viola, violão, cavaquinho, violino e sanfona, além
de instrumentos de percussão (timba, pandeiro, caixa) exceto
bateria. A organização não fornecerá cabos de linha para ligação
dos instrumentos à mesa de som.

Para não pairar dúvidas, ficam especificados como
impedidos de utilização na apresentação, os instrumentos
eletrônicos como órgãos, teclados, sintetizadores, guitarras,
contrabaixo, baterias e baterias eletrônicas, entre outros,
restringindo-se à lista dos permitidos, os especificados no item
acima.

Em caso de prejuízo da apresentação por motivos de
força maior tais como queda de energia, pane no som ou
assemelhados, caberá à Comissão Organizadora, em conjunto com
o Corpo de Jurados, decidirem pela permissão de reinício da
apresentação, constando isso a termo na ficha de julgamento
individual do concorrente.

A permissão do reinicio de apresentação não se
aplica em caso de erro ou falha do concorrente. Se houver
reclamação quanto à qualidade do som e isso for entendido como
análise meramente pessoal do concorrente também caberá à
Comissão Organizadora em conjunto com o Corpo de Jurados a
decisão soberana e irrecorrível a respeito.decisão soberana e irrecorrível a respeito.

O concorrente – ao ser anunciado pelo apresentador
oficial deverá ter o seguinte procedimento sob pena de
desclassificação:
Se apresentará ao público apenas com a identificação dos
integrantes.
Anunciará as músicas concorrentes, citando nome e autoria,
iniciando a apresentação de imediato.

Após a apresentação a dupla deverá permanecer em
local acessível do Parque Náutico de Jaguara, ficando em condições
de atender ao chamado pelo apresentador oficial para se apresentar
na concentração das duplas concorrentes não só para o anuncio dos
classificados como para eventuais apresentações para desempate
ou demonstração ao público em caso de classificação.

III FESTIVAL REGIONAL
DA MÚSICA E DA CULTURA SERTANEJA  

DO PARQUE NÁUTICO DE JAGUARA E DO CIRCUITO DOS LAGOS



DO SORTEIO PARA APRESENTAÇÕES

A Comissão Organizadora realizará 30 minutos antes do inicio do
Festival de Viola Regional o sorteio para definir a ordem de
apresentação dos concorrentes, usando o critério de nomes dos
participantes.

Os participantes que não estiver presente no momento do sorteio da
ordem de apresentação serão automaticamente desclassificados,
não cabendo recurso ou justificativa.

Não será permitida a troca de ordem das apresentações após a
realização do sorteio.

Os músicos que forem chamados ao palco para sua apresentação e
não fazê-lo imediatamente serão automaticamente desclassificados
e perderão o direito de se apresentarem, procedendo-se a imediata
chamada do concorrente seguinte.

DA APRESENTAÇÃO FINAL

A critério da Comissão Organizadora, que se baseará no espaço-
tempo, após o julgamento e somatório das notas do Corpo de
Jurados, os classificados se apresentarão novamente com a músicaJurados, os classificados se apresentarão novamente com a música
com a qual concorreu.

Local: Parque Náutico de Jaguara |Rodovia MG 428 Km 102  Sacramento/MG –
Rifaina/SP

informações: (34) 33519150


