REGULAMENTO – FESTIVAL FAPLAC MUSIC
INSCRIÇÕES
I – Para se inscrever no FESTIVAL FAPLAC MUSIC , o interessado deverá acessar o site
oficial da Faplac < www.faplac.edu.br > e realizar o procedimento de inscrição indicado. É
necessário preencher todos os campos de inscrição para que a participação no evento
seja válida.
II – Cada inscrição corresponderá a um contingente de apresentação, ou seja, será válida
para um artista solo, duplas, trios ou banda com vários integrantes. Só será necessário
realizar uma inscrição por banda.
III – O prazo de inscrição corresponde ao período entre o dia 4 de outubro de 2016 ao dia
21 de novembro de 2016. Qualquer inscrição feita após o prazo será automaticamente
indeferida.
IV – O valor da inscrição será de R$150,00 e poderá ser pago por meio de boleto bancário,
cartão de crédito (visa ou mastercard), cartão de débito ou paypal.
V – Ao realizar a inscrição, o(s) interessado(s) estarão de acordo com todas as regras e
normas deste regulamento.
FASE I – AUDIÇÕES ACÚSTICAS
I – Todos os inscritos deverão se apresentar no auditório da Faplac no dia 04 de dezembro
em horário previamente estipulado e divulgado no site oficial da Faplac, na página oficial
da Faplac no facebook e por correio eletrônico.
II – Durante as audições, os inscritos terão tempo hábil para a apresentação de uma
música e serão julgados pela Comissão de Júri do Festival. Não será permitido discussões
entre jurados e inscritos.
III – Os candidatos poderão se apresentar nas audições com Play Back, à Capela ou
poderão levar alguém para tocar os instrumentos de sua preferência.
FASE II – SEMI-FINAL e FINAL
I – Os inscritos aprovados para a semi-final deverão comparecer no auditório da Faplac no
dia 11 de dezembro de 2016 em horário previamente estipulado e divulgado no site oficial
da Faplac, na página oficial da Faplac no facebook e por correio eletrônico.
II – Cada participante (solo ou banda) deverá apresentar uma música diante do público
presente.
III - Na semi-final e final haverá uma banda de apoio para os candidatos que fizerem
apresentação solo. Estas pessoas que utilizarem a banda de apoio será oferecido ensaio
para a preparação de cada candidato.
IV – Os resultados da Comissão de Júri do Festival só serão revelados no final do evento e
apontarão as bandas classificadas para a FINAL no dia 18 de dezembro de 2016.
V – Os finalistas deverão comparecer no mesmo local no dia 18 de dezembro de 2016
para disputarem a FINAL do Festival. Os resultados da Comissão de Júri do Festival só
serão revelados no final do evento e apontarão as bandas/solo vencedor do primeiro,
segundo e terceiro lugar.
PREMIAÇÃO
I – O prêmio do Primeiro Lugar corresponde a Gravação de um CD e a Faplac deverá
entrar em contato com o (s) vencedor (es) para iniciar as gravações dentro do período de
15 dias após o Festival. O vencedor irá receber mil cópias do CD gravado e toda a
produção do CD (incluso parte gráfica) será responsabilidade da Faplac.
II – O prêmio do Segundo Lugar corresponde a quantia de R$3000,00 (três mil reais) que
deverá ser entregue ao(s) vencedor(es) dentro do período de 15 dias após o Festival.
III – O prêmio do Terceiro Lugar corresponde a quantia de R$2000,00 (três mil reais) que
deverá ser entregue ao(s) vencedor(es) dentro do período de 15 dias após o Festival.
Arte pra mim não é produto de mercado. Podem me chamar de
romântico. Arte pra mim é missão, vocação e festa.
- Ariano Suassuna

