Regulamento do Festival de Música Gospel 2018
OBJETIVO
Descobrir, Apoiar, Incentivar e Divulgar os Novos Talentos da Música Gospel. Pessoas que
nasceram com o Dom Divino de Louvar a Deus e que têm carisma. Somos uma vitrine para
futuros contratos e seguimento de carreira.
Todos os inscritos já são vencedores pela Coragem, Dedicação, Talento e Participação.
“Pois nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus Nosso
Senhor.” Rom.8.39
PREMIAÇÃO
- Assinatura de Contrato com a Fascev
-Participação em eventos
- Assessoria (dicas) junto à inscrição na Secretária de Cultura do GDF.
* o contrato com a Fascev é referente a eventos organizados por Ela ou em parceria. Ex.:
Festa de Abertura e Encerramento do Festival (Realizado pela Fascev), Aniversário de
Brasília (Realizado pelo GDF), Marcha pra Jesus e Dia do Evangélico (Realizado pelo
COPEV), etc.Ou seja, dependemos desses Organizadores e há possibilidade de não
participarmos do evento, se não cumprirem o acordo.
-Participação em eventos
No Festival aparecem novos talentos da música gospel. É Uma vitrine que muitos estão de
olho, observando..
Exemplo: um dos vencedores do festival, categoria melhor cantora, assinou contrato com
uma gravadora e outros destaques foram patrocinados por simpatizantes deles.
1º Colocado Categoria Banda
Premiação em Dinheiro 1.000,00 (Hum Mil Reais)
Um vídeo clip (gravadora Fênix)
Placa de Honra
1º Colocado Categoria Masculino/Feminina.
Premiação em Dinheiro R$ 800,00 (Oitocentos Reais)
Um vídeo clip (gravadora Fênix)
Placa de Honra
1º Colocado Categoria Compositor
Premiação em Dinheiro R$ 300,00 (Trezentos Reais)
Placa de Honra
Não é necessário entregar no ato da vitória, podendo ter outro Evento pra Premiação.

INSCRIÇÃO
O Candidato tem que se inscrever através do site da FASCEV: www.fascev.com.br
Preencher todos os dados para a inscrição ser concluída com sucesso.
O candidato pode se inscrever nas 3 (três ) categorias.
OBS.: Quando atingir o número de inscritos programado pela organização, as inscrições
serão encerradas!

PRIMEIRA FASE DO FESTIVAL – AUDITIVAS
Os Candidatos serão informados, através do e-mail e telefone, o dia, hora e local das
Primeiras Auditivas.
Categoria compositor - inscrição gratuita;
Os candidatos classificados na primeira auditiva, estão aptos a participar da segunda fase
do Festival de Música pagando uma taxa no valor de R$ 20,00.
Categoria Masculino/feminina (Solo) inscrição gratuita;
Os candidatos classificados na primeira auditiva, estão aptos a participar da segunda fase
do Festival de Música pagando uma taxa no valor de R$ 50,00.
Categoria Banda inscrição gratuita;
Os classificados na primeira auditiva estão aptos a participar da segunda fase do Festival
de Música pagando uma taxa no valor de R$ 100,00.
Obs. Taxa não obrigatória nas Eliminatórias.
* Taxa de Valor Simbólico Obrigatório para Classificados para a Grande Final Brasil.

ELIMINATÓRIAS
As Apresentações dos Candidatos nas Eliminatórias serão por Categorias.
- Cantor (a)
É obrigatório a apresentação com Play Back. Não pode instrumento.
TEMPO DETERMINADO PELA ORGANIZAÇÃO: 2 MINUTOS.
Podendo o Júri ouvi-lo até mesmo à capela.
- Compositor
Apresentação com Play Back ou Instrumento, qualquer pessoa pode interpretar.
É suficiente para o Juri ouvi os cantores no tempo de 2 minutos.
- Banda
Levar os equipamentos de sua banda. Ex.: guitarra, baixo, teclado, violão, pratos, baquetas,
cubos, etc... (Não Garantimos Qualidade em linha/mesa).
TEMPO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA: 2 Minutos e 30 Segundos.

FINAL – GRANDE FINAL BRASIL
Dia 30 de Novembro, Feriado no DF – Dia do Evangélico
Horário a Definir, podendo ser entre 9h e 22h.
Local será informado.
Candidatos de Alguns Estados do Brasil e do DF.

COMISSÃO DE JURADOS
O Corpo de jurados das Eliminatórias, da Semi-Final e da Final será de pessoas escolhidas
em sigilo e que tenham influência na área da Música.
Sempre terá um representante geral na mesa do Júri.
Com Poder para Escolher como Quiser! Porém, manteremos a ética.

NOTAS
Itens a serem Julgados:
Banda /Cantor (a)
-Interpretação, Harmonia, Postura Artística e Voz (Afinação, Ritmo e Timbre);
Compositor
-Letra, melodia, Harmonia.

REGRAS
O local dos eventos e a sonoplastia ficarão na responsabilidade da comissão organizadora
e os Playbacks ou os instrumentos da Banda ficarão por conta de cada candidato.
* Na Hora do Resultado das Notas e Classificação, o Candidato tem que está
Presente, para não ser desclassificado. Bandas - todos os componentes têm que
está Presente.
A FASCEV é um órgão sem interesse financeiro, trabalhando com voluntários!
A Responsabilidade dos vídeo-clips e dos eventos de Terceiros é total deles, que
prometeram parceria e não temos como cobrir, caso falhem.

IRREGULARIDADES
Os casos omissos serão julgados pela comissão organizadora no qual tomará as devidas
providências e a sua DECISÃO Será IRREVOGÁVEL.

REALIZAÇÃO
FASCEV - FEDERAÇÃO ASSOCIATIVA DE CANTORES EVANGÉLICOS

CONSIDERAÇÕES
Agradecemos a Deus, Criador, a todos os candidatos, familiares, amigos e incentivadores.
A todos os participantes, todos envolvidos, direta ou indiretamente ao Festival.
Aos idealizadores, organizadores, colaboradores, voluntários e patrocinadores.

JUNTOS SOMOS UMA SÓ FAMÍLIA ANUNCIANDO
A VOLTA DO NOSSO SENHOR E SALVADOR JESUS CRISTO!
BRASÍLIA – 2018.

