1º FESTIVAL MUNICIPAL DA MUSICA SERTANEJA
O 1º Festival Municipal Sertanejo é uma oportunidade de revelar novos talentos da
música sertaneja em Araras e região. Duplas, Trios, cantores e cantoras solo. O Festival
terá três etapas eliminatórias, de onde sairão doze finalistas. A finalíssima acontece
dia 24/09 e os cinco primeiros colocados receberão prêmios em dinheiro, sendo:
1º lugar - R$ 3.000,00
2º lugar - R$ 2.000,00
3º lugar - R$ 1.000,00
4º lugar - R$ 500,00
5º lugar - R$ 300,00
Regulamento:
1 - As etapas eliminatórias do 1º Festival Municipal Sertanejo acontecerão nos dias
03/09, 10/09, 17/09, com início sempre às 09h00m. Os locais destas eliminatórias
estão elencados logo abaixo e serão divulgados amplamente pela Secretaria Municipal
de Ação Cultural e Cidadania. A final será dia 24/09 no Centro Cultural.
2 - As inscrições poderão ser feitas entre os dias 01/08/17 e 20/08/2017.
3 - Poderão participar duplas, trios e cantor (a) solo.
4 - Serão permitidos até no máximo 4 instrumentos, sendo esses: violão, viola, baixo
e acordeom.
5 – O (s) participante (s) que não tocarem instrumentos, poderão ser acompanhados
por músicos contratados, respeitando o número de instrumentos citados acima.
6 - Feita a inscrição, os candidatos deverão enviar para o e-mail
cultura@araras.sp.gov.br a gravação de uma música para participar da pré-seleção,
que será realizada pela Comissão Organizadora da Secretaria Municipal de Ação
Cultural e Cidadania.
7 - Serão escolhidos 30 candidatos, que irão participar das fases eliminatórias em
grupos de 10 candidatos, nas datas citadas no item 1.
8 - Os dias de participação de cada candidato serão escolhidos através de sorteio
feito pela Comissão Organizadora.
9 - Cada etapa classificatória escolherá quatro classificados para a final.

10 - O júri contará com cinco integrantes indicados pela Secretaria Municipal de
Ação Cultural e Cidadania, sendo pessoas ligadas à música sertaneja.
11 - O júri é soberano, podendo decidir em caso de empate.
12 – A final acontece no dia 24 de setembro no Centro Cultural Leny de Oliveira
Zurita às 09h00m e contará com os 12 classificados nas fases eliminatórias.
13 - Os cincos primeiros colocados receberão troféus e prêmios em dinheiro.
14 – Não serão tolerados atrasos nas apresentações, podendo a Comissão
Organizadora desclassificar sumariamente o (s) participante (s).
15 – Os casos omissos neste regulamento serão decididos soberanamente pela
Comissão Organizadora.

LOCAIS DAS FASES ELIMINATÓRIAS E FINAL
1° Etapa: Centro de Artes Ruy Branco de Miranda (Jardim Alvorada), domingo
03/09/17 às 09h00m.
2° Etapa: Centro de Artes e Esportes Unificados José Olavo Paganotti (José Ometto),
domingo 10/09/017 às 09h00m.
3° Etapa: Ginásio de Esportes José Alberto Rodini (Narciso Gomes) domingo
17/09/17 09h00m.
Final: Centro Cultural de Araras Leny de Oliveira Zurita, Av. Angelo Franzini, domingo
24/09/17 09h00m.

