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II FESTIVAL PARDINHO DE MÚSICA SERTANEJA RAIZ DE SÃO CARLOS – EDIÇÃO 2022

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura edo Departamento de Artes e Cultura, informa que estão abertas as inscrições para o II FestivalPardinho de Música Sertaneja Raiz de São Carlos – Edição 2022", uma homenagem ao violeiroPardinho (Antônio Henrique de Lima), nascido em São Carlos.     Para participar, as duplas interessadas podem consultar o regulamento no Diário Oficial do dia23 de junho de 2022, edição 1973 ( acesse aqui ). As inscrições, gratuitas, podem ser feitas atéo dia 15 de julho, mediante preenchimento da ficha (faça o download), ou até atingir 50 duplas inscritas, o que ocorrer primeiro.        O II Festival Pardinho de Sertaneja Raiz é um festival de duplas interpretando cançõessertanejas raiz, inéditas ou não, e será constituído de uma única categoria: Dupla SertanejaRaiz. As músicas deverão ser apresentadas somente por duplas, com acompanhamentopróprio ou com a participação de um terceiro, para avaliação das interpretações vocal (dueto) einstrumental.     O acompanhamento musical deve ser feito por instrumentos acústicos ou eletrificados, comao menos uma viola caipira (optativos violão e acordeon), sendo expressamente vedado o usode "play back", sequencial, ou similar, em todas as etapas e apresentações.     Após o encerramento das inscrições, a Comissão Julgadora fará a seleção prévia de 10duplas, através da avaliação do material entregue. O resultado da classificação será divulgadoaté 29 de julho.     A final está marcada para 7 de agosto, a partir das 15h, no Teatro Municipal, concorrendo as10 duplas finalistas, com a apresentação pública das mesmas, para serem escolhidas as 3melhores duplas, sendo 1º, 2º e 3º lugares na categoria "Dupla Sertaneja Raiz", bem como aordenação do 4º ao 10º lugar. A ordem das duplas para apresentação na final seguirá a ordemde sorteio previamente realizado pela Comissão Organizadora.     As interpretações deverão ser executadas da mesma forma como as músicas foram inscritas,ou seja, com os mesmos cantores e instrumental contidos na ficha de inscrição e no vídeo. Onão cumprimento desta regra torna a dupla desclassificada automaticamente do Festival.     A comissão julgadora será composta por 5 membros envolvidos com a cultura sertaneja e denotável conhecimento musical. Cada membro da comissão julgadora atribuirá para aapresentação de cada dupla uma nota de 5 a 10. Será julgado somente um quesito:interpretação vocal (dueto) e instrumental da música inscrita.     Confira a premiação do Festival: 1º lugar - R$ 3.000,00; 2º lugar - R$ 2.000,00; 3º lugar - R$1.000,00, do 4º ao 10º lugar - R$ 500,00 para cada dupla.     Outras informações sobre o II Festival Pardinho de Música Sertaneja Raiz podem ser obtidaspelo e-mail  festivalpardinho2022@gmail.com  ou presencialmente no Centro Municipal deCultura (CEMAC), localizado na rua São Paulo, nº 745, no Centro. O horário de atendimento édas 8h às 17h.           
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