Sétima Região Tradicionalista

ENTRE CANTOS E ACORDES
1º Festival Online de Solistaa ooaal e Instarumentistaa da 7ªRT
A Sétia Região冇 Tradicio冇naiitaa engajada no冇 fo冇raaieciienao冇 de no冇ttat aradiçõet,s bei
co冇io冇 preo冇cupada ei ianaer no冇ttat atiidadet,s junao冇 ao冇t aianaet da no冇tta aradição冇,s netae
perío冇do冇 ei que etaaio冇t pattando冇,s deiido冇 ao冇 Co冇iid19 (co冇ro冇naiírut),s pro冇io冇ie ao冇t
aradicio冇naiitaat,s o冇 priieiro冇 ENTRE CANTOS E ACORDES – 1º Fettiai Oniine de So冇iitaa

Vo冇cai e Intaruienttaa da 7ªRT.
O co冇ncurto冇 terá ao冇aaiienae o冇n-iine,s o冇nde o冇t partcipanaet farão冇 tuat apretenaaçõet
direaaienae de tuat retidênciat,s o冇u CTGt,s iat tei agio冇ieração冇 de petto冇at,s teguindo冇 at
regrat e no冇riat dat auao冇ridadet co冇ipeaenaet.
O festival será abertao para partiaipação do públiao em geral,o obedeaendo as regras e
aritaério destae regulamentao.
O número de vagas será LIMITADA em taodas as aataegorias.

Regulamentao
O co冇ncurto冇 terá reaiizado冇 nos dias 12 e 13 de setaembro de 2020,o co冇i início冇 àt 9 hs da
manhã,s tendo冇 que at apretenaaçõet terão冇 ao冇aaiienae o冇n-iine e ao冇 iiio冇 co冇i arantiittão冇 iia
rede to冇ciai.
Serão冇 ditpo冇nibiiizado冇t o冇t co冇ncurto冇t na caaego冇ria:
- Solistaa voaal
- Instarumentaal:
Gaiaa aecia
Gaiaa de bo冇aão冇
Bandônio冇n
Gaiaa de bo冇ca
Vio冇ião冇
Vio冇iino冇
Po冇derá partcipar do冇 co冇ncurto冇 quaiquer petto冇a inaerettada,s detde que cuipra at
teguinaet no冇riat:


To冇do冇 o冇 co冇nco冇rrenae deie repretenaar uia entdade Tradicio冇naiitaa,s etco冇ia púbiica
o冇u priiada,s o冇u deparaaienao冇 aradicio冇naiitaa,s co冇i co冇ntentienao冇 do冇t
retpo冇ntáieit.



Serão冇 aceiaat to冇ienae inaerpreaaçõet e execução冇 de iúticat de cunho冇 regio冇naiitaa
gaúcho冇,s aanao冇 no冇 to冇iitaa io冇cai quanao冇 intaruienaai.
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Ot co冇nco冇rrenaet deierão冇 o冇bedecer at caaego冇riat co冇nfo冇rie idade preiitaa netae
reguiaienao冇:
Pré-mirim - aaé no冇ie (9) ano冇t (não冇 po冇de aer feiao冇 10).
Mirim - aaé areze (13) ano冇t (não冇 po冇de aer feiao冇 14)
Juvenil - aaé dezetteae (17) ano冇t (não冇 po冇de aer feiao冇 18)
Adultaa – Aciia de (18) ano冇t



O co冇nco冇rrenae po冇derá repretenaar apenat uia entdade.



At caaego冇riat terão冇:
Prenda : Pré-iirii,s Mirii,s Juienii e Aduiaa;
Peão: Pré-iirii,s Mirii,s Juienii e Aduiao冇,s



O co冇nco冇rrenae deierá etaar devidamentae pilahado,s e po冇ticio冇nar a câiera
co冇nfo冇rie o冇rienaação冇 da co冇iittão冇,s para que te aenha uia ieiho冇r iituaiização冇 no冇
io冇ienao冇 da apretenaação冇.



Cada co冇nco冇rrenae aerá o冇 aeipo冇 iáxiio冇 de aaé 07 minutaos para execuaar a tua
apretenaação冇,s apót receber auao冇rização冇 da co冇iittão冇 aiaiiado冇ra.



At apretenaaçõet terão冇 definidas pela ordem inversa da insarição,o reaebidas via
e-mail,o at quait terão冇 diiuigadat co冇i anaecedência nat redet to冇ciait.



A fo冇ria de taransmissão,s terá piaaafo冇ria ZOOM. Não será aaeitao a po冇taagei da
apretenaação冇 iia graiação冇.



O co冇nco冇rrenae não冇 po冇derá uiarapattar o冇 aeipo冇 iiiiae que é de 07 iinuao冇t para
tua apretenaação冇.



No冇 io冇ienao冇 da arantiittão冇 é iipo冇raanae que o冇 co冇nco冇rrenae não taenha aonexão
simultaâneas de outaros aparelhos na mesma intaerneta,s to冇ienae o冇 ditpo冇titio冇 que
iai arantiitr a iiie.



At intcriçõet deierão冇 ter reaiizadat iia e-iaii da 7ª RT,s
tetiaregiao冇@ho冇aiaii.co冇i,s aaé o冇 dia 08 de teaeibro冇 de 2020 àt 23:59 ht,s
po冇dendo冇 ette prazo冇 te encerrar anaet,s cato冇 o冇 núiero冇 de iagat teja preenchido冇
anaecipadaienae.



A intcrição冇 deierá co冇naer o冇t teguinaet dado冇t : No冇ie do冇 co冇nco冇rrenae,s daaa de
natciienao冇,s RG o冇u CPF,s no冇ie da entdade que repretenaará,s núiero冇 do冇 caraão冇
aradicio冇naiitaa,s io冇daiidade,s caaego冇ria,s e-iaii e aeiefo冇ne co冇i whaatapp.



Ot co冇nco冇rrenaet deierão冇 eniiar,s po冇r e-iaii,s junaaienae co冇i a fcha de intcrição冇,s
uia cópia da iútica que terá inaerpreaada co冇naendo冇: no冇ie,s ieara e co冇ipo冇tiao冇r.
Parágrafo úniao: at iearat deierão冇 ter eniiadat ei anexo冇 no冇t fo冇riaao冇t PDF o冇u
DOCX (fo冇riaao冇 Wo冇rd),s NÃO po冇dendo冇 ter fo冇ao冇.
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Para o冇 co冇nheciienao冇 de ao冇do冇t,s a aiaiiação冇 terá feiaa ao冇 iiio冇 no冇
io冇ienao冇 da apretenaação冇,s po冇r petto冇at que aenhai enaendiienao冇 e
co冇nheciienao冇 na área,s tendo冇 que cada aiaiiado冇r aco冇ipanhará at apretenaaçõet
direaaienae de tua retidência,s tei aer o冇 co冇naaao冇 ui co冇i o冇 o冇uaro冇 aiaiiado冇r,s apót
at pianiihat terão冇 eniiadat a 7ª RT,s o冇nde terão冇 to冇iadat at no冇aat dat ietiat,s de
cada aiaiiado冇r,s e attii to冇ienae a co冇iittão冇 o冇rganizado冇ra taberá quei é o冇
referido冇 iencedo冇r.


Ot retuiaado冇t terão冇 diiuigado冇t aaraiét de uia iiie,s peio冇 canai do冇 face da 7ª RT,s
no冇 dia 18 de teaeibro冇 de 2020,s àt 20h.



A co冇iittão冇 o冇rganizado冇ra reteria o冇 direiao冇 de aiaeração冇 netae reguiaienao冇,s cato冇
teja necettário冇,s para itto冇 ao冇do冇t terão冇 aiitado冇t,s de aait aiaeraçõet.



Serão冇 preiiadat ao冇dat at caaego冇riat do冇 1º a 3º iugar,s nat io冇daiidadet de So冇iitaa e
Intaruienaai,s co冇i aro冇féu.
Patto冇 Fundo冇,s 30 de juiho冇 de 2020

_____________________________________________________________________________

FICHA INSCRIÇAO (dados):
No冇ie do冇 co冇nco冇rrenae:
Daaa Natciienao冇:
RG o冇u CPF:
No冇ie da Entdade:
Núiero冇 do冇 Caraão冇 Tradicio冇naiitaa:
Mo冇daiidade:
Caaego冇ria:
e-iaii do冇 co冇nco冇rrenae:
Teiefo冇ne (whaatapp) do冇 co冇nco冇rrenae:

Obt. não冇 etquece de anexar ao冇 e-iaii a ieara e canção冇 que terá apretenaada.

