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Itapiranga
Linha Presidente Becker
03/08/2019
Premiação R$ 2.700,00
Banda Os Liberais
Realização- Departamento Municipal de Cultural
ACAFI – Associação Cultural, Alemã e Folclórica de Itapiranga

XXV Festival Municipal da Canção Alemã de Itapiranga
Regulamento
Da organização:
A organização do XXV Festival da Canção Alemã, mirim, infantil, adulto e sênior, é de responsabilidade da
Associação Cultural, Alemã e Folclórica de Itapiranga – ACAFI e do Departamento Cultural de Itapiranga.
- O Festival da Canção Mirim, Infantil, Adulto e Sênior, realizar-se-á no dia 03 de Agosto, com início
às 20:00 horas, no Salão da Comunidade de Lª Presidente Becker, tendo uma eliminatória;
- É de responsabilidade da ACAFI e do Departamento Cultural a organização do Festival e do Baile.
Das Inscrições:
Poderão inscrever-se no festival intérpretes residentes no município, com qualquer gênero musical, desde que
as músicas sejam interpretadas na língua alemã, individualmente, duplas ou trios e grupos de até 6 integrantes,
se não utilizarem o conjunto.
Parágrafo único- As inscrições serão aceitas somente até 29 de julho de 2019, às 17:00 horas no
Departamento Cultural junto à Secretaria de Educação e Cultura na Prefeitura e Itapiranga-SC, fone 36678
7747, mediante ficha de inscrições, cópia ou envio de foto RG para comprovação de idade para observar
categoria, CD ou pendrive/meio digital da música a ser interpretada.

Da Participação:
- Aos candidatos cabe a escolha da música a ser interpretada desde que seja a letra em língua alemã
- Os candidatos deverão se apresentar vestindo preferencialmente traje típico alemão.
- Os candidatos serão acompanhados pelo Grupo Musical a ser contratado pela equipe organizadora ou
auto acompanhamento.
- Somente será permitido aos concorrentes, apresentar-se com uma música, de forma individual, dupla,
trio ou grupo de até 06 pessoas com músicos próprios.
Dos Ensaios, Sorteio e Apresentação:
- Os ensaios dar-se-ão a partir de sábado, 03 de agosto, das 9:00 horas às 16:00 horas, no local do
evento, sociedade de Lª Presidente Becker, sendo que os que não estiverem presentes neste horário, ou
não comparecerem no palco quando convidados, automaticamente serão desclassificados.
- Também será disponibilizado a quem possa e queira, ensaios extras com a banda contratada, de acordo
com horários combinados e disponíveis.
- A ordem dos ensaios é de conformidade com ordem de chegada dos candidatos.
- O sorteio da ordem de apresentação ocorrerá simultaneamente com ensaios, sendo que o próprio
candidato tirará sua colocação do copo no término do ensaio, ou seja, às 16:00 horas.
- A banda contratada não poderá fazer VOCAL e acompanhamento em qualquer voz.
Julgamento:
- A mesa de jurados será composta por nº ímpar de pessoas, especialmente selecionados pela comissão
organizadora.
- Os itens a serem observados para avaliação serão: AFINAÇÃO, RITMO, DICÇÃO,
INTERPRETAÇÃO/PERFORMANCE E GRAU DE DIFICULDADE.
- As notas atribuídas pelos jurados poderão variar de 5 a 10, podendo ser fracionada.
- Em caso de empate pela somatória das notas, será observado o 1º item e assim sucessivamente.

Das Modalidades e Premiação:
As Modalidades serão:
Mirim: De 2 a 7 anos
Infantil: De 8 a 13 anos
Livre: 14 anos completos porém não será observado limite de idade,apenas não poderá estar inscrito
em outra categoria.
Sênior: A partir de 45 anos
Obs: A categoria em que se inscreverá será de acordo com a idade do participante na data da inscrição.

Os 3 (três) primeiros colocados de cada modalidade escolhidos pela mesa julgadora, receberão troféu e
premiação em dinheiro, como segue:
CATEGORIA MIRIM
05 vagas
1º LUGAR - R$ 200,00 troféu
2º LUGAR - R$ 175,00 e troféu
3º LUGAR - R$ 125,00 e troféu

CATEGORIA INFANTIL
05 vagas
1º LUGAR – R$ 200,00 troféu
2º LUGAR - R$ 175,00 e troféu
3º LUGAR - R$ 125,00 e troféu
CATEGORIA SÊNIOR
05 vagas
1º LUGAR – R$ 200,00 troféu
2º LUGAR - R$ 175,00 e troféu
3º LUGAR - R$ 125,00 e troféu

CATEGORIA LIVRE (ADULTO)
10 vagas
1º LUGAR – R$ 500,00 troféu
2º LUGAR - R$ 400,00 e troféu
3º LUGAR - R$ 300,00 e troféu
Total em dinheiro R$ 2.700,00

Para as categorias mirim e infantil, serão entregues medalhas de participação.
Das Disposições Gerais:
- Por ocasião da inscrição, todo candidato estará automaticamente, aceitando incondicionalmente,
integralmente e sem restrições o conteúdo deste regulamento.
- Todos os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora e o Corpo de Jurados, de cujas
decisões não caberão recursos de espécie alguma.

Itapiranga, 11 de junho de 2019
A Comissão Organizadora

