23, 24 e 25 de setembro de 2022
ESTE É UM RESUMO DO REGULAMENTO DO FESTIVAL
Em breve o regulamento na íntegra, estará disponível a todos.
OBSERVAÇÃO*: O Festival Sertanejo Raiz de Bueno Brandão premia a interpretação
de música sertaneja raiz composta originalmente em língua portuguesa,
não sendo permitida a inscrição de “pout-pourris” e nem de músicas inéditas.

1ª fase – PRÉ-SELEÇÃO
● Inscrição gratuita por whatsapp ou email até às 16 horas do dia 25 de agosto de 2022
Formulário de inscrição on-line:
https://docs.google.com/forms/d/1bJnr3NAFj0JoS_LzhWPchBy1v9LBEF4id41NFDP
MRJU/edit
Enviar para whatsapp 35 99714-0559 ou email cultura@buenobrandao.mg.gov.br a
gravação em MP3 de uma música que obedeça a observação informada acima*.
● Em 31 de agosto os responsáveis pelas 24 músicas selecionadas serão avisados. Cada
selecionado(a) receberá uma ajuda de custo de R$500,00 que será paga em cheque
administrativo, no momento da apresentação do participante no festival.
● Critérios de avaliação: 50 pontos para qualidade vocal e 50 pontos para instrumental.
● Os selecionados devem confirmar sua participação até 16h do dia 06 de setembro,
enviando para os contatos mencionados acima cédula de identidade, CPF e comprovante
de endereço (escaneados ou fotografados com boa resolução e legíveis).
● Se houver desistência de algum selecionado, o próximo a ser chamado deverá confirmar
sua participação até o dia 13 de setembro.
● Para definir os 12 que se apresentação dia 23 ou 24 de setembro, será considerara a
distância entre o endereço informado no formulário de inscrição (que deve ser o mesmo
do comprovante de endereço) e o local do evento (menor distância segundo o Google
Maps). Os participantes com as 12 menores distâncias se apresentarão no dia 23 e os
demais no dia 24. Essa definição será comunicada aos selecionados no dia 13 de
setembro, assim como a ordem de apresentação, que será definida por sorteio.
● Menores de idade podem participar, desde que com autorização por escrito do
representante legal (solicitar-nos o modelo da autorização).
● É permitida a participação individual, de duplas, trios, conjuntos, com instrumentação
livre, exceto o uso de bateria, cajon, teclado e play back.

2ª fase – CLASSIFICAÇÃO
● Os participantes deverão estar junto ao palco no dia 23 ou 24 de setembro (conforme o
dia de sua apresentação), às 20 horas.
● No momento de sua apresentação, o participante terá 5 minutos para passagem de voz
e instrumentos, e para cantar uma música sertaneja raiz, desde que não seja a música
que inscreveu para cantar no festival.
● Na fase de classificação e fase final, o candidato que não subir ao palco, ao ser
chamado, ficará para se apresentar por último, perdendo 1 ponto na somatória geral das
notas e tendo o tempo de passagem de som reduzido para 3 minutos.
● Nas fases de classificação e final, os critérios de avaliação são: 40 pontos para qualidade
vocal, 40 pontos para instrumental e 20 pontos para a qualidade da apresentação
(presença cênica e comunicação do(a) participante.
● Os 10 finalistas serão anunciados na noite do dia 24 de setembro, com um sorteio que
já definirá a ordem de apresentação na final, no dia 25.
● Imediatamente após a divulgação dos 10 finalistas, os mesmos deverão informar a
música que irão interpretar na fase final. No caso de músicas repetidas, sempre prevalece
a de quem informou primeiro.

3º fase – FINAL E PREMIAÇÃO
● A final será no dia 25 de setembro (domingo) às 16 horas, e em seguida a premiação:
Para definição do resultado, serão somadas as notas das fases de classificação e final.
Serão 7 jurados, sendo consideradas as notas de apenas 5 deles, pois uma maior e uma
menor nota são eliminadas.
● Premiação:

1º lugar R$6.000,00 2º lugar R$3.000,00
3º lugar R$2.000,00
E do 4º lugar ao 10º lugares, R$1.000,00 cada
Os três primeiros colocados receberão também um troféu.

● Após a premiação, o 2º colocado deverá fazer uma apresentação de 30 minutos e o
vencedor do festival, uma apresentação de 60 minutos, com repertórios à própria escolha,
mas incluindo as duas músicas apresentadas.
● Os 10 finalistas receberão o prêmio entre os dias 03 a 14 de outubro, em depósito a ser
feito na conta informada no formulário de inscrição.

CRONOGRAMA DO FESTIVAL
Até 25 de agosto, 16 horas: inscrições (envio do formulário on-line e da gravação)
31 de agosto: comunicado aos 24 participantes selecionados
31 de agosto a 06 de setembro, 16h: confirmação de participação dos 24 selecionados
Até 13 de setembro, 12 horas: prazo para preenchimento de vagas remanescentes
e definição de quem se apresentará dia 23 ou 24
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