
 

 

 

 

Regulamento do Festival 

Título I 

 

O Festival Vertente da Música Gaúcha é uma promoção do CTG Alexandre Pato, tendo como 

objetivos: 

a) Valorizar a música de essência e raiz; 

b) Promover o culto às tradições sul-rio-grandenses; 

c) Revelar novos talentos artísticos e oportunizar a participação dos já consagrados. 

d) Incentivar a criatividade artística e a integração entre a comunidade lagoense e 

visitantes;               

e) Divulgar as potencialidades do município de Lagoa Vermelha. 

 

Titulo II 

 

Da Organização 

 

Compete a comissão organizadora: 

 

a) Escolher e convidar os componentes do júri, composto por cinco pessoas de 

reconhecida autoridade no meio cultural e artístico gaúcho; 

b)  Receber e protocolar as inscrições; 

c) Estabelecer critérios para seleção e julgamento das músicas concorrentes; 

d) Decidir as questões não esclarecidas no regulamento; 

e) Organizar a pré-seleção das músicas que serão apresentadas no palco do Festival, 

podendo classificar-se até quatorze obras, sendo que a escolha dos trabalhos será feita 

realizada pelos integrantes da comissão julgadora; 



    

f) Credenciar músicos concorrentes e contratados para o ingresso e circulação no recinto 

do evento e bastidores; 

g)  Administrar os recursos que lhe forem colocados à disposição. 

 

Titulo III 

 

Da Participação 

 

a) Poderão participar compositores identificados com a cultura gaúcha de todo o 

território nacional; 

b) As composições deverão ser inéditas, dentro da temática da cultura gaúcha, 

preferencialmente temas que envolvam o homem rio-grandense em seu universo 

campeiro; 

c) Cada compositor poderá inscrever gratuitamente varias composições, podendo 

classificar até duas; 

d) As inscrições encerrarão no dia 21 de agosto de 2019, sendo aceitas 

exclusivamente pelo e-mail vertentedamusicagaucha@gmail.com, devendo ser 

enviado o arquivo com a ficha de inscrição em anexo (em PDF), arquivo com a 

letra (em PDF) e o arquivo da música em MP3 , as composições selecionadas serão 

divulgadas na imprensa e seus compositores serão notificados da data, local e horário 

de apresentação; 

e) A duração de cada música não poderá ultrapassar 5 minutos; 

f) Na apresentação das composições concorrentes, deverão subir ao palco no mínimo 03 

(três) e no máximo 08 (oito) músicos, incluindo o intérprete, sendo que todos devem 

estar devidamente pilchados com indumentária típica do Rio Grande do Sul, 

admitindo-se vestimenta compatível com o tema apresentado, sob pena de eliminação; 

g) O intérprete poderá defender até duas músicas, podendo participar de uma terceira 

como instrumentista. Instrumentistas poderão participar de até três músicas; 

h) O Festival terá uma classificatória e uma final. A classificatória será no dia 20 de 

setembro de 2019, a partir das 20h, com apresentação de 14 músicas concorrentes, e a 

final será no dia 21 de setembro de 2019, a partir das 20h, com a apresentação das 10 

músicas finalistas; 

i) A passagem de som deverá ser feita obrigatoriamente, das 13h00min às 18h30min, 

para as concorrentes e para os shows. Sendo dever dos concorrentes, apresentarem-se 

na passagem de som conforme a ordem de apresentação das composições divulgadas 

anteriormente, onde cada grupo terá 20 minutos para a realização da mesma. O grupo 

que não se fizer presente dentro deste horário perderá o direito de equalizar o som e 



    

terá redução de 20% do valor da ajuda de custo ou do cachê, quando contratado para 

show. 

j) A ordem de apresentação será definida pela comissão organizadora. 

 

Titulo IV 

 

Da ajuda de Custos 

 

a) Cada concorrente que for selecionado para a classificatória do dia 20 de setembro 

receberá o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de ajuda de custo 

e direitos de arena. Os concorrentes que forem classificados para a final receberão 

mais 500,00 (quinhentos reais) como ajuda de custo complementar. 

b) O Festival oferecerá aos concorrentes alimentação (jantar no dia 20/09 e jantar no dia 

21/09) e espaço para alojamento. 

  

Titulo V 

 

Premiação 

 

✓ 1º Lugar Troféu e R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

✓ 2º Lugar Troféu e R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

✓ 3º Lugar Troféu e RS 2.000,00 (dois mil reais). 

 

✓ Melhor intérprete: R$ 500,00 (quinhentos reais). 

✓ Melhor instrumentista: R$ 500,00 (quinhentos reais). 

✓ Melhor trabalho poético: R$ 500,00 (quinhentos reais). 

✓ Melhor tema sobre Lagoa Vermelha: R$ 500,00 (quinhentos reais). 

✓ Melhor melodia: R$ 500,00 (quinhentos reais). 

✓ Música mais popular R$ 800,00 (oitocentos reais). 

 

Título VII 

 

Considerações Finais 

 

Os autores, compositores, músicos e interpretes que se inscreverem para o 1º Festival 

Vertente da Música Gaúcha estarão implicitamente autorizando a gravação de CD e DVD 

alusivo ao evento, comprometendo-se, se necessário, a comparecer no estúdio designado 



    

para promover a gravação de suas obras ou reenviar a gravação da música em boa 

qualidade. Os horários de gravação serão estabelecidos pela coordenação do Festival. 

 

 

 

Marilia Dornelles 

Patroa do CTG Alexandre Pato 

Fone(s): (54) 3358-3230 | (54) 9616-5661 

 

Óscar Franciscon 

Tesoureiro 

 

Antonio Daniel Busch 

Coordenador artístico do Festival 

(54) 9998-6578 / buschrs@yahoo.com.br 
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Ficha de Inscrição 

  

Título da composição: ________________________________________________________ 

Ritmo: _____________________________________________________________________ 

Autor da Letra: _____________________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________ 

Cidade: ______________________________________ CEP: ________________________ 

Telefone: _______________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________ 

Autor da Música: ___________________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________ 

Cidade: ______________________________________ CEP: ________________________ 

Telefone: _______________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________ 

Intérprete: _________________________________________________________________ 

Pessoa autorizada a receber ajuda de custo: _____________________________________ 

CPF: _____________________________ RG: ______________________________ 

Telefone: _____________________________E-mail: _______________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________ 

Cidade: ____________________________________________________________________ 

As informações fornecidas acima são verdadeiras e de acordo com as condições 

propostas pelo regulamento do Festival, com o qual assino o presente compromisso. 

Todas as músicas apresentadas no evento estarão autorizadas para gravação produção e 

comercialização de CD e DVD. 

 

_______________________________         _______________________________ 

Local e Data                                             Assinatura 


