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SAPÉ FEST 2017

SAPÉ FEST - Revelando Talentos e Divulgando Valores Musicais

REGULAMENTO:

1. Dos Objetivos
O 4º Sapé Fest, evento que tem à frente a Secretaria de Comunicação de Sapé,
juntamente com a Prefeitura Municipal, objetiva revelar novos talentos no campo da
música, notadamente no gênero FORRÓ e seus derivados, bem como visa premiar e
apoiar os novos artistas de Sapé e Região.

2. Das Inscrições
As inscrições podem ser feitas na Sede da Secretaria Municipal de Comunicação
(SECOM), que está situada à Rua Orcine Fernandes, no prédio do Mel Shopping, piso
superior,

no

período

de

07/05

a

30/05/2017.

Ou

através

do

e-mail:

secomsape@hotmail.com
2.1 Das condições
Cada compositor poderá inscrever até duas (02) músicas (uma a cada eliminatória,
desde que sejam intérpretes diferentes). As músicas inscritas irão passar por triagem
realizada pela comissão julgadora.
Cada música inscritas deve, obrigatoriamente, conter cinco (05) vias, digitadas em
folha de papel A4 branca, fonte Times New Roman, tamanho 14 e espaçamento duplo,
na qual acima deve constar o vínculo autoral e título da obra.
A música deverá ser gravada em um CD para a audição.

3. Da Premiação:
Serão oferecidos prêmios aos vencedores, assim distribuídos:
1° Lugar – R$ 2.200,00 (Dois Mil e Duzentos Reais);
2º Lugar – R$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos Reais);
3° Lugar – R$ 800,00 (Oitocentos Reais);
Melhor intérprete 800,00 (Oitocentos Reais).

4. Das Eliminatórias
As músicas, depois de escolhidas, serão apresentadas em duas (02) eliminatórias.
A primeira acontecerá dia 10/06 no Distrito de Renascença, enquanto a segunda no dia
17/06/17 no Distrito de Inhauá, ambos pertencentes a área territorial do Município de
Sapé.
Em cada eliminatória serão classificadas cinco (05) músicas, totalizando assim 10
músicas para a grande final, que será realizada na Praça de Eventos Dr. João Úrsulo,
Centro de Sapé, em 24/06, compondo a programação de festejos juninos da referida
cidade.
Cada compositor inscrito e classificado terá a Banda Sapé Fest à sua disposição
para ensaio e apresentação da música. Não será permitida a inserção de músicos próprios
para as apresentação; apenas a Banda Sapé Fest está habilitada para acompanhar os
compositores e intérpretes.
5. Do Julgamento:
Para julgar as músicas classificadas, tanto nas eliminatórias quanto na grande
final, serão convidados cinco (05) nomes de inegáveis talentos (entre eles, músicos,
poetas e literatos), com profundo conhecimento na área musical.
5.1 Dos Critérios de Avaliação
As músicas serão julgadas atendendo ao requisito de composições de Forró Pé de
Serra, Xote e Baião, indiscutivelmente.
6. Dos casos omissos neste regulamento:
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora
do evento, encabeçada pela Secretaria de Comunicação do Município.

Para maiores informações, a Secretaria de Comunicação funciona das 8 às 13h, e
fica situada à Rua Orcine Fernandes, Centro, Sapé, no segundo piso do Mel Shopping.
Fones: (83) 991336423 / (83) 988518168 / e-mail: secomsape@hotmail.com

