Seleção de Projetos Musicais Morrostock 2016
O Festival MorroStock 10 Anos torna público que receberá inscrições para seleção de projetos
musicais para apresentações na edição 2016, conforme instruções que seguem:
1. Descrição
1.1 O Morrostock é um festival que procura promover a Cultura Popular como ferramenta de
desenvolvimento econômico, social e criativo e chega na sua 10ª edição tendo como cidade escolhida
este ano a Cidade de Santa Maria/RS. Este ano será realizado entre os dias 02 e 04 de dezembro
2016 no Balneário Ouro Verde. Consiste basicamente em um Festival de música e artes integradas
que interage com as mais variadas formas de expressões da cultura brasileira e internacional.
1.2 Para este edital estão abertas um total de 10 vagas para Projetos Musicais (Bandas Autorais).
2. Do Objeto
2.1. Selecionar bandas para realizar apresentações no festival, visando:
2.1.1 O apoio à difusão e à circulação de bandas Independentes e autorais.
2.1.2 Estimular a formação de plateias para diferentes estilos do gênero da música brasileira,
regional e internacional.
2.1.3. promover intercâmbio cultural entre os músicos, artistas, produtores e público geral do Rio
Grande do Sul e Brasil.
3. Do Local e Período de Realização
3.1. As apresentações musicais, objeto do presente edital, serão realizadas entre os dias 02, 03 e 04
de dezembro no município de Santa Maria/RS, no Balneário Ouro Verde, sendo de obrigação
exclusiva do proponente estar presente no dia, local e horário de realização das apresentações.

4. Dos Proponentes
4.1. Poderão concorrer ao edital de seleção grupos ou bandas musicais para o Festival MorroStock
2016 pessoas físicas ou jurídicas que atendam as seguintes condições:
4.1.1. Apresentar lista com o repertório a ser executado, com duração máxima de 40 minutos.
4.1.2. Apresentar relação de músicos que compõem o grupo ou banda.
4.1.3. Apresentar roteiro do show, rider
 técnico, mapa de palco e input list de som e luz.
4.1.4. 3 fotos de divulgação da banda em alta resolução (para uso em imprensa);
4.1.5. 3 áudios em wave ou mp3 (para divulgação no site do festival).



4.1.6. Apresentar repertório somente AUTORAL.
5. Das Inscrições

5.1. As inscrições podem ser feitas gratuitamente através de formulário eletrônico a partir de 02 de
agosto de 2016 até as 23h59 do dia 20 de agosto do ano de 2016.
5.2. As inscrições podem ser feitas através do link:  http://bit.ly/2aKk0nS
Parágrafo Único: A escolha das bandas deste edital se dará única e exclusivamente através das
inscrições feitas pelo link de inscrições. Não aceitaremos inscrições via email e nem pela página do
facebook do festival.
6. Das Condições
6.1. A banda deverá providenciar dois (2) documentos fundamentais para realizar apresentação no
palco do festival. Ambos serão solicitados à banda selecionada por email e a produção estará a
disposição para dúvidas ou esclarecimentos conforme a necessidade do proponente. São eles:
6.1.1. Declaração do Compositor: isenta o evento de recolher eventuais taxas de direitos autorais das
obras do músico e deverá ser enviado no prazo de 10 dias após publicação do resultado do edital. Que
deverá ser enviada para o mail morrostock@gmail.com digitalizada e acompanhada de carteira de
identidade ou documento com CPF.
6.1.2. Liberação de uso de imagem: autoriza a produção do MorroStock a utilizar as imagens em
foto e vídeo do show para veiculação em mídia impressa ou eletrônica e na internet, na divulgação
das etapas de produção do festival e na finalização de produtos como fotos e vídeo de pós produção.

6.2. São responsabilidades da produção do festival:
 .2.1. Viabilizar estrutura de palco, sonorização de monitor e PA, backline e camarim ( Aguas, refris,
6
1 cerveja por músico e pizza);
6.2.2. Ajuda de custo de R$ 500 (Quinhentos Reais)
6.2.3. Divulgar o evento por meios físicos e WEB.
6.2.4. Garantir a segurança do local e nas dependências do palco;
6.2.5. Disponibilizar equipe de atendimento, direção e roadagem de palco;
6.2.6. Divulgação em mídias impressas para clipping
 6.2.7.Não haverá cortesias para convidados

6.3. São responsabilidades da banda:
6.3.1. Apresentarse no palco do festival, na data e horários combinados com a produção.
6.3.2. Enviar as informações e materiais corretos para produção e comunicação do festival;
6.3.3. Respeitar o tempo máximo de duração combinado com a produção;
6.3.4. Ser responsável por suas despesas com logística (transporte e hospedagem)
6.3.5. Cumprir os prazos para envio de documentos.

6.4. Cancelamento de inscrição:
 .4.1. poderá, a banda, cancelar sua inscrição até 10 dias após a publicação do resultado da seleção
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pela curadoria para que assim a produção possa providenciar a substituição da banda selecionada, e
a alteração na programação e divulgação..

7. Da Seleção
7.1. Os critérios para seleção das bandas obedecerão a seguinte ordem de relevância:
a) Criação musical autoral;
b) Qualidade estética e técnica;
c) Singularidade e criatividade do produto musical;
d) Viabilidade técnica;
7.2. O resultado do processo seletivo será divulgado no site www.morrostock.com.br e pelas
mídias sociais do festival
7.3. O selecionado será contatado por email e telefone, assim pedimos que confirme a participação
dentro de 48h.
8. Da Comunicação
8.1. A comunicação com a produção do Festival MorroStock se dará oficialmente, enquanto não
houver sido divulgado o nome dos selecionados, pelo endereço eletrônico do festival
morrostock@gmail.com . Estaremos a disposição para tirar dúvidas em relação ao presente edital, o
preenchimento da ficha de inscrição, e tudo aquilo que for pertinente ao proponente.
9. Disposições Gerais
9.1. Será de responsabilidade da comissão de curadoria e da equipe técnica a ordem e apresentação
das bandas para assim termos um bom andamento de shows, considerando o alinhamento dos mapas
de palco e riders técnicos.
9.2. Caso a banda possua cenário pedimos que comuniquem com 25 dias de antecedência para a
instrução da equipe técnica do festival.
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