Secretaria de Governo e Comunicação
Rua Coronel Almeida, 60 - Centro
Fone (47)3447 7700 /
comunicacao@araquari.sc.gov.br

FICHA DE INSCRIÇÃO – 1º FESTIVAL DE MÚSICA “SHOW DA GENTE”
Nome dos componentes do grupo e função na banda:
01-______________________________________________________
02-______________________________________________________
03- ______________________________________________________
04-______________________________________________________
05-______________________________________________________
06-______________________________________________________
Nome da música inscrita para o show de talentos.
_________________________________________________________
Nome do cantor ou compositor da música escolhida.
__________________________________________________________
Estilo musical que se encaixa a música escolhida.
___________________________________________________________
Telefones para contato:
___________________________________________________________
Relacionar os instrumentos/materiais a serem utilizados na
apresentação, os quais devem fornecidos pelo próprio candidato:
______________________________________________________________________

Data da inscrição:

Assinatura:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Observações: O candidato declara, neste ato, conhecer todas as
regras para participação no 1º Festival de Música “Show da Gente”, as
quais se obriga a cumprir. Regras estabelecidas no regulamento
fornecido no site da Prefeitura, junto da ficha de inscrição.
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REGULAMENTO DO 1º FESTIVAL DE MÚSICA SHOW DA GENTE
Objetivo do evento: O 1º Festival de Música “Show da Gente” tem por
objetivo promover os músicos de Araquari e incentivar a cultura e a
arte, cedendo um espaço para as apresentações de forma gratuita e
aberta para a comunidade. Podem se inscrever músicos de diversas
faixas etárias e estilos musicais, entre eles solos musicais, grupos ou
bandas.
Todos os inscritos que se apresentarem no palco receberão um troféu
de participação. O 1º Festival de Música “Show da Gente” fará parte da
programação de aniversário de 141 anos do município. O evento
acontece no dia 1º de abril (sábado), com início às 19h, no salão
paroquial da Igreja Matriz – localizado na Avenida Nereu Ramos, no
Centro de Araquari. O músico ou grupo inscrito poderá apresentar
apenas uma canção, de no máximo 5 minutos. Período no qual pode
permanecer no palco.
01- Para a inscrição é necessário o envio, além da ficha de inscrição
preenchida e assinada por um dos integrantes, uma gravação
em áudio ou vídeo, com a canção escolhida para a
apresentação. (OBS: a gravação pode ser feita com celular). O
envio do material e ficha de inscrição pode ser feito para o email:
secom@araquari.sc.gov.br. A ficha pode ser escaneada ou
fotografada, mas, precisa estar em boa qualidade de leitura.
02- A inscrição deve ser feita até o dia 25 de março, à meia-noite.
03- A música inscrita pode ser de qualquer categoria, contudo, não
poderá conter palavras de baixo calão (palavrão), nem qualquer
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expressão ou frase de ofensa, preconceito ou agressão. Caso não
esteja dentro desses critérios o músico ou banda deverá escrever
outra música ou ficará impedido de se apresentar.
04- A ordem da apresentação em palco acontecerá de acordo com
a ordem de inscrição.

