Dias d’Ávila em Adoração

Festival Cultural de Música, Dança & Teatro
Regulamento:


O festival será voltado ao público evangélico e só poderão participar bandas, cantores, grupos de dança, coral e
teatro da cidade.



As inscrições acontecerão entre os dias 08/08/2019 a 16/08/2019.

Para efetuar a inscrição:


Todos os participantes deverão apresentar uma Carta de Recomendação, assinada e carimbada pelo Pastor da
Igreja na qual congrega, atestando a sua vinculação a instituição.



O representante do grupo deverá apresentar no ato da inscrição, cópias da Carteira de Identidade, CPF e
Comprovante de Residência.



As inscrições poderão ser feitas na Coordenação de Eventos, no prédio da Prefeitura (1º andar), das 08h às 12h
e das 13h às 17h. Mais informações pelo telefone: 71 3648-3513 / 71 98165-9120 / 71 98661-5082.



Após a data limite da inscrição, a Prefeitura irá divulgar a lista de todos os participantes.



As audições eliminatórias serão realizadas nos dias 24 de Agosto, em local a combinar. Serão classificados 15
componentes, sendo: 04 Bandas, 03 Cantores, 02 Grupos de Corais, 02 Grupos de Teatro e 04 Grupos de
Dança.



A etapa final será realizada na praça ACM no dia 07/09/2019.- Às 18h



Vale ressaltar que as inscrições serão totalmente gratuitas.



A participação no Festival é restrita às pessoas e grupos previamente inscritos, sendo esta intransferível e
pessoal.



Não será permitido ao mesmo componente participar de dois grupos.



Critérios de Avaliação: Harmonia, Melodia, Presença de Palco e Torcida.



O Corpo de Jurados será composto por: Júri Técnico e Artístico.



Os vencedores do festival irão integrar a grade de atrações do evento Dias d’Ávila em Adoração que será
realizado nos dias 27 e 28 de Agosto e tocarão no Palco principal por onde passarão grandes artistas do cenário
nacional.



Serão selecionados na final: 02 Bandas, 01 Cantor(a), 01 Grupo de Coral e 01 Grupo de Teatro e 02 Grupos de
Dança.

