REGULAMENTO DO CONCURSO
NOVOS TALENTOS DO BLUES E JAZZ
DO FESTIVAL DE BLUES E JAZZ DE TIRADENTES

Acreditando no talento e na excelência de músicos mineiros, o Festival de Blues
e Jazz de Tiradentes realizará este ano o Concurso de novos talentos em um
processo seletivo para bandas que tocam exclusivamente os estilos: do Blues e do
Jazz.
O CONCURSO NOVOS TALENTOS DO BLUES E DO JAZZ dará a chance
para a banda vencedora de cada estilo do concurso se apresentar no palco principal
do Festival de Blues e Jazz de Tiradentes 2021.
O prazo para se inscrever se inicia no dia 14 de abril de 2021 e vai até o dia 12 de
maio de 2021.
A final do Concurso será realizada nos dias 21 e 22 de maio de 2021, respeitando
as novas medidas vigentes de prevenção ao contágio e de enfrentamento a
pandemia, priorizando ações que não gerem aglomerações.

NORMAS GERAIS DE INSCRIÇÃO:
Para participar do NOVOS TALENTOS DO BLUES E DO JAZZ, a banda terá
que ser composta por no máximo 05 (cinco) integrantes, todos com idade superior a
18 anos.
A inscrição deverá ser efetuada através da plataforma do GOFREE.CO com o
link: https://www.gofree.co/concursobluesejazz.
E após a inscrição na plataforma, deverão
productionevetos@yahoo.com.br os seguintes materiais:

enviar

pelo

e-mail:

 Link do YouTube de duas apresentações ao vivo da banda;
 Release da banda contendo informações biográficas de todos os integrantes;
 Duas fotografias da banda em formato digital, constando o crédito do
fotógrafo;
 Rider técnico da banda;
 Cópia das Carteiras de Identidade dos integrantes;
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A SELEÇÃO
Os materiais enviados serão analisados por uma comissão julgadora formada
por músicos profissionais especialistas nos gêneros Blues e Jazz, que selecionarão
05 (cinco) bandas de cada estilo para se apresentarem presencialmente para o júri
composto por três músicos renomados, que escolherão as duas bandas vencedoras.
Na apresentação final cada banda poderá apresentar 3 músicas, não podendo
ultrapassar o tempo limite de 20 minutos.
EVENTO HÍBRIDO:
De acordo com as novas regras sanitárias teremos um formato híbrido (presencial e
online), onde teremos as bandas se apresentando no local e será transmitido ao vivo
pelo You Tube. Presença de público e convidados será de acordo com o decreto
Municipal e Estadual vigente para realização do evento.
Será realizado da seguinte maneira:
 No dia 21 de maio de 2021, a partir das 19:00 hs às 23:59 hs, para as bandas
do estilo Jazz.
 No dia 22 de maio de 2021, a partir das 19:00 hs às 23:59 hs, para as bandas
do estilo Blues.
Local:



No espaço KRUG BIERGATEN,
Localizado à Av. Montreal nº 280, Jardim Canadá, na cidade de Nova Lima –
MG.

PREMIAÇÃO:
.



A banda vencedora de cada estilo fará parte do Cast. Principal do Festival de
Blues e Jazz de Tiradentes 2021, cuja data ainda será definida devido a
pandemia do Covid-19.
E receberá um cachê na quantia de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais).

DISPOSIÇÕES FINAIS
Todos as situações omissas neste regulamento serão solucionadas pela
comissão organizadora, irrecorrivelmente.
As datas mencionadas neste regulamento podem ser alteradas ou canceladas,
sem aviso prévio, sem direito a indenização aos participantes, desde que justificável.
Maiores
informações
podem
productioneventos@yahoo.com.br.

ser

obtidas

através

do
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e-mail:

