!
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Edital de chamamento nº 02/2016 de 02 de setembro a 07 de outubro de 2016

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 02/2016
“XIII BOTUCANTO - Festival Botucatuense da Música Brasileira”
ETAPA CANTOS DA CUESTA
O Cantos da Cuesta é um festival de música, de caráter competitivo como
etapa classificatória, indicando a seleção de 04 canções das cidades
contempladas por este edital, ao BOTUCANTO - Festival Botucatuense da
Música Brasileira.
Somente serão aceitas inscrições de músicos e compositores naturais ou
residentes em cidades consorciadas ao Polo Cuesta ou situadas num raio
de 100km da cidade de Botucatu, ou seja nos municípios de: Agudos,
Anhembi, Areiópolis, Avaré, Barra Bonita, Bauru, Bofete, Botucatu,
Cesário Lange, Conchas, Guareí, Igaraçu do Tietê, Itatinga, Jaú, Jumirim,
Laranjal Paulista, Lençois Paulista, Paranapanema, Pardinho,
Pederneiras, Porangaba, Pratânia, Quadra, Macatuba, São Manuel, Tietê,
Torre de Pedra e outros não relacionados mas que atendam as
especificações.
São objetivos do Cantos da Cuesta divulgar e incentivar a criação e a produção
musical, revelar talentos, promover intercâmbio cultural entre os artistas e
proporcionar lazer cultural gratuito para a cidade e região, bem como
selecionar trabalhos de nossa região para o Festival da Canção, evento de
abrangência nacional integrante do BOTUCANTO 2016.
As inscrições ao Cantos da Cuesta são gratuitas, limitadas a 03 obras originais
por compositor e estarão abertas até o dia 07 de outubro de 2016.
A inscrição poderá ser feita por correios, pessoalmente ou online pelo link
https://goo.gl/forms/tONeBQbeP35XmW8E3, necessitando para tal:
- Ficha de Inscrição devidamente preenchida - anexo I
- CD com a(s) obra(s) inscritas
- Cópia da letra na íntegra.
- Currículo artístico.
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O material da inscrição poderá ser entregue pessoalmente, enviado por e-mail culturabtu@gmail.com, ou por via postal para o endereço abaixo:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
BOTUCANTO 2016 – Cantos da Cuesta
Espaço Cultural Dr. Antônio Gabriel Marão
Rua General Telles, 1738 – Centro
Botucatu/SP – CEP: 18.602-120
Dentre os trabalhos inscritos para a etapa nacional serão previamente
avaliados por meio do material enviado para as inscrições sendo selecionadas
até 10 canções para apresentação ao vivo durante as eliminatórias do Cantos
da Cuesta nos dias 21 e 22 de outubro de 2016.
Serão selecionadas 04 canções para a etapa nacional do BOTUCANTO,
denominada FESTIVAL DA CANÇÃO, que deverão ser novamente
apresentadas ao vivo nas eliminatórias do mesmo, nos dias 03 e 04 de
novembro de 2016 concorrendo assim aos prêmios especificados no edital que
regulamenta o Festival da Canção.
A melhor canção da Cuesta, apurada nas etapas do festival da Canção,
receberá prêmio no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Em caso da Melhor da Cuesta chegar à finalíssima ou receber outra
premiação, será considerada a premiação de maior valor, não havendo
acúmulo de prêmios.
DISPOSIÇÕES GERAIS
A simples inscrição no BOTUCANTO pressupõe o aceite e concordância com
todos os termos presentes neste documento.
As comissões de seleção, em todas as fases, serão designadas pela
organização do evento, formadas por pessoas qualificadas para tais atribuições
e todas as suas decisões, em qualquer fase do evento, serão irrevogáveis e
irrecorríveis.
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Os autores, músicos e intérpretes, desde já autorizam a cessão para utilização
de direitos de imagem e a veiculação das obras inscritas neste certame nos
meios de comunicação que se fizerem necessários para a divulgação do
BOTUCANTO 2016.
Os casos omissos, não esclarecidos ou não previstos neste regulamento serão
objeto de deliberação da Comissão Organizadora.
Para esclarecimento de dúvidas:
cultura@botucatu.sp.gov.br
danieldossantos.cultura@gmail.com
Fones: (14) 3882 0133 / 3882 1489

Botucatu, 02 de setembro de 2016

Osni de Pontes Ribeiro Júnior
Secretário Municipal de Cultura
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