EDITAL Nº 01/2019

EDITAL PARA 7º ENCONTRO DE COROS DE ARAÇARIGUAMA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE Educação, Cultura e Turismo, torna público para conhecimento dos
interessados, o presente EDITAL PARA O 7º ENCONTRO DE COROS DE ARAÇARIGUAMA.

1. DO OBJETO
1.1. Promoção de evento de difusão da Cultura Coral para grupos de Araçariguama e região.

2. DOS OBJETIVOS
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Estabelecer estratégias de preservação das identidades culturais, relevantes para o desenvolvimento local;
Estimular o intercâmbio entre os praticantes de expressões culturais similares;
Valorizar e dar visibilidade às atividades culturais protagonizadas por agentes culturais locais
Promover a cultura do respeito aos direitos humanos e promoção da cidadania;
Promoção de eventos de circulação e difusão cultural;
Desenvolver de ações ou atividades com foco na defesa dos direitos, da população em situação de
vulnerabilidade social;
Realização de atividades culturais voltadas para formação de plateia, incluindo pessoas com deficiência.
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar coros de todos os tipos de formação, repertório e faixa de composição técnica.
3.2. As inscrições serão abertas para entidades culturais, representantes de corais infanto-juvenis, jovens,
adultos e de terceira idade ou mistos.
3.3. Cada grupo terá 15 minutos de participação no evento, contando entrada e saída do palco, tendo o
repertório escolhido enquadrado dentro do tempo limite.
3.4. O evento comportará até 06 grupos vocais.
4. DAS INCRIÇÕES
4.1. A inscrição será realizada pelo e-mail cultura@aracariguama.sp.gov.br
michelvicentine@gmail.com até dia 20/10/2019, com as seguintes informações.

com

cópia

para

Nome do Coro/Grupo Vocal
Nome do Regente
Nome do Pianista Co-repetidor e músicos auxiliares
Breve currículo do regente (duas linhas)
Breve histórico do coro (até 10 linhas)
Repertório completo da execução no dia evento – Nome da peça, compositor e arranjador
Nome dos integrantes do grupo
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5. Infra-estrutura
5.1 – Local do Evento: Creche Alzira de Carvalho Guedes – Rua São Paulo, 403, Jardim Brasil – 19h30 às 21h
A produção do evento disponibilizará os seguintes itens técnicos
- Praticável de 5X4m
- 04 microfones (over) para coro
- 01 microfone sem fio
- 01 piano digital (Kurzweil SP76)
- Mesa com entrada P10 e XLR
5.2 - O espaço disponível para o evento é um pátio coberto de uma escola municipal de Araçariguama, sendo
adaptado para a prática coral
5.3 – Haverá possibilidade de passagem de som no dia do evento, a partir das 18h30
5.4 – Cada grupo vocal terá disponível uma sala para aquecimento e preparação vocal
5.5 – A produção do evento poderá oferecer um lanche para os participantes após o evento

Michel Vicentine Martins

Secretário de Educação, Cultura e Turismo
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