19°FESTIVAL DE MÚSICA CAIPIRA DE RAIZ (ONLINE)
DE LAGOINHA SP.
O 19° FESTIVAL DE MÚSICA CAIPIRA DE RAIZ (ONLINE) DE LAGOINHA SP
É um convite aberto a compositores e intérpretes da música regional brasileira com o objetivo
de promover e divulgar este importante gênero musical. O festival contemplará a categoria
interpretação.
O Festival será promovido pela Prefeitura Municipal de Lagoinha, por meio do Departamento
de Cultura e Turismo, para tanto, publica seu regulamento e dá outras providências.
OBJETIVOS:
a) Revelar novos talentos;
b) Promover intercâmbio cultural entre artistas do município e da região;
c) Proporcionar o fortalecimento da música caipira;
d) Oferecer lazer, turismo e entretenimento cultural gratuito para a população local e dos
municípios vizinhos.
DAS INSCRIÇÕES
Para Participar do 19° Festival de Música Caipira de Raiz (ONLINE) de Lagoinha SP.
O interessado deve: Gravar um Vídeo com a Música com Celular na forma horizontal
e encaminhar para o endereço abaixo.

Obrigatório falar o nome do compositor e o nome da letra no vídeo
1 - As inscrições serão gratuitas e efetuadas no período de 25 de maio de 2020 à 05 de junho
de 2020.
1.1 - As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente via e-mail, encaminhando o
material
descrito
no
presente
regulamento
para
o
endereço
eletrônico
cultura@lagoinha.sp.gov.br ou pelo Whatsapp (12) 9 9706-4830 .
1.2 - O edital estará disponível no site da Prefeitura Municipal de Lagoinha SP:
www.lagoinha.sp.gov.br
1.3 - Aqueles que tiverem dúvidas sobre como realizar a inscrição, poderão entrar em contato
com a Diretoria de Cultura e Turismo da cidade para esclarecimento e informação. Para tanto,
divulga-se seu endereço e contatos:
- Departamento de Cultura de Lagoinha- SP
Endereço: Rua Amador Alves de Oliveira s/n – Centro
Tel: (12) 3647-1301 ou (12) 99706-4830
1.4- Não será admitido o recebimento de novas inscrições após o dia e hora marcados para o
encerramento do período de inscrições, tampouco serão admitidos quaisquer adendos às
inscrições já realizadas.
1.5 - Cada participante poderá inscrever somente uma música.
d) envio e mail. cultura@lagoinha.sp.gov.br ou Whatsapp (12) 9 9706-4830.

1.7 - Da inscrição a pessoa receberá a confirmação validando a sua participação no festival.
1.8 - Ao se inscrever, os intérpretes autorizam automaticamente a utilização de imagem e
som pela Prefeitura Municipal de Lagoinha SP, em qualquer meio, seja ele impresso ou

eletrônico, para todas as finalidades que guardem relação com O 19° Festival de Música
Caipira de Raiz (ONLINE) de Lagoinha SP.
1.9 - A Comissão Organizadora não se responsabiliza pela falha na inscrição por conta de
acesso, na transmissão de dados, na linha de comunicação ou por lentidão nos servidores.
DO FORMATO
2.0 - O festival contemplará a categoria interpretação.
2.1 - As músicas podem ou não ser inéditas, mas deverão respeitar a temática do evento,
inclusive os estilos musicais tradicionais da cultura caipira: moda de viola, toada, querumana,
cateretê, cururu, rancheira, pagode sertanejo, rasqueado, chamamé, corta-jaca, arrasta-pé,
catira, corrido, entre outros.
2.2 - Serão permitidas apenas apresentações em solo, dupla, trio ou quarteto.
2.3 - Em hipótese alguma serão aceitos playbacks e ritmos eletrônicos nas apresentações.
DO JÚRI E DO JULGAMENTO

4 – Todos os inscritos passarão por uma votação popular, que irá
acontecer de:
15 a 26 de Junho de 2020
100% Online
DA PREMIAÇÃO DA FASE FINAL
5 – 1° Lugar R$ 300,00
2° Lugar R$ 200,00
3° Lugar R$ 100,00
d) Resultado Final:

Será divulgado no dia 03 de Julho de 2020.
Parágrafo Único: Os 3 melhores colocados Farão uma Live pela Página
da Prefeitura Municipal de Lagoinha SP.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9 - A Comissão Organizadora poderá suspender o Festival, sem que caiba a qualquer
participante o direito de reclamação.
9.1 - Não haverá empate em nenhuma das premiações.
9.4 - A simples inscrição da música no Festival de Interpretação de 18º Festival de Música
Caipira Raiz, pressupõe a aceitação e concordância com todos os termos do presente
regulamento como: autorização de Uso de Imagem, Som, Voz Etc.
9.5 - Casos omissos avaliar-se-ão pela Comissão Organizadora.

OBS: Poderá encaminhar via whatsapp (12) 9 97 06 48 30.

