2017
REGULAMENTO:
I-

1.

Meninos Diamantes é um Projeto Social, idealizado por Rose Nóbrega, em parceria com o

renomado produtor Musical Ney Marques, que pretende lançar, anualmente, canções autorais de novos artistas,
não se tratando de concurso, mas simplesmente de seleção e apoio aos participantes, na divulgação de seus
trabalhos artísticos, com gravação do CD e apresentação no Show do Projeto Meninos Diamantes 2017.

2.

O Projeto tem como objetivo fomentar a

canções de MPB, fazendo com que

todos os envolvidos: organizadora, apoiadores, patrocinadores, participantes, público, colaborem
à profissionalização atr

e

também aos valores sócios-culturais de nossa sociedade.

3.

As inscrições estarão abertas on-line somente, de 15/06/2017 a 15/07/2017, aos compositores

do estilo musical MPB e suas vertentes, com idade mínima de 13 anos, artistas amadores ou profissionais.
Poderão ser canções com várias autorias, devendo, se selecionados, os compositores encaminharem o Termo de
Responsabilidade, para cada um dos Participantes, e os que tiverem idade entre 13 e 17 anos, preenchido e
assinado por seu Representante Legal.

4.

Não há despesa de inscrição, gravação e participação no show para os selecionados. A

seleção será de 2(duas)

canções autorais, não necessariamente as duas canções devam ser do mesmo

compositor e a gravação acontecerá no Estudio Flautim 55, do Ney Marques, em São Paulo. Ficará a critério do
compositor se não desejar gravar ou interpretar suas canções e se desejar indicar intérprete.

5.

O evento Meninos Diamantes 2017, acontecerá, com entrada gratuita, no dia 07 de outubro,

no Conservatório e Faculdade de Música Souza Lima, na Unidade Paraíso, Capital – SP, onde haverá o
lançamento do CD Meninos Diamantes 2017 com a apresentação dos artistas e suas canções e ainda de Rose
Nóbrega e de Ney Marques – Bandolim Elétrico.

6.

Não há objeção para os interessados

se inscreverem, porém não há

possibilidade de qualquer ajuda de custo para os compositores que desejarem interpretar suas canções e nem
para as gravações.
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1ª FASE - INSCRIÇÕES:
Para efetivar a inscrição, o Participante deverá enviar, de 15/06/2017 a 15/07/2017, para o e-mail
projeto@meninosdiamantes.com.br, intitulando no assunto: Inscrição Projeto Meninos Diamantes – 2017, o
seguinte material:

- Até 2 (duas) canções em gravação MP3, e suas letras em arquivo word, tipo de letra Arial 12,
nominando os arquivos com o nome das canções e do compositor, devendo os mesmo estarem em boa
qualidade.
- Dados para contato: Nome completo, e-mail e telefone.
(VIDE ANEXO I)

2ª FASE – SELEÇÃO:
O(s) artista(s) selecionado(s) serão informados previamente por e-mail e deverá(ão) apresentar, até o
dia 31 de julho, como efetivação de sua participação:
1 - Cópia simples do RG e do RG do participante (em scan ou foto)
2 - Breve release de 10 linhas da trajetória artística, informando nome, endereço e telefone.
3 - Termo de Responsabilidade , conforme modelo ANEXO II (em scan ou foto).
(Se menor de idade: 1 - Termo de Responsabilidade do responsável legal do menor Participante,
conforme modelo ANEXO II (em scan ou foto), nítido e legível e 2 - Cópia simples, do RG do menor e de seu
representante legal (em scan ou foto), nítida e legível.)
3 - Material para divulgação no site Meninos Diamantes:
- Duas fotos em boa resolução.
- URL (link) de site, facebook ou You Tube.

Obs.: Entendendo-

“
.

(VIDE ANEXO I)
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3ª FASE – RESULTADO, GRAVAÇÃO E APRESENTAÇÃO
NO SHOW MENINOS DIAMANTES 2017

1 - O resultado da seleção será divulgado até dia 05 de agosto.
2 - A gravação acontecerá a partir do dia 10 de agosto, no Estudio Flautim 55, do Ney Marques, em
São Paulo e o selecionado deverá se comprometer a participar ou enviar intérprete de sua escolha ou declarar
que o intérprete seja indicado pelos organizadores do Projeto Meninos Diamantes.

(VIDE ANEXO I)

TODOS OS ANEXOS, INFORMADOS ABAIXO, SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE
REGULAMENTO E DEVERÃO SER OBSERVADOS PELOS PARTICIPANTES:

ANEXO I - REGRAS GERAIS

ANEXO II – TERMO DE RESPONSABILIDADE

ANEXO III - TERMO DE RESPONSABILIDADE (MENORES DE 18 ANOS)

Todos os direitos reservados @ Meninos Diamantes
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