REGULAMENTO
OPEN CALL GRUPOS INFANTIS E JUVENIS DE FADO
APRESENTAÇÃO
No âmbito das celebrações do mês da Criança, convidamos todos os grupos formais e
informais dedicados ao Fado a apresentarem os seus projetos neste Open Call até 30
de Abril de 2019.

Em 2019, o Centro Cultural Malaposta (CCM) irá dedicar o mês de junho à Criança. Na
sua programação, pretende incluir 4 dias dedicados a grupos formais e informais
dedicados ao Fado, que tenham como vocalista crianças e jovens.

OBJETIVOS
Esta iniciativa tem como objetivo incentivar e promover o Fado junto da população mais
jovem, contribuindo para uma participação mais ativa dos cidadãos nos seus espaços
culturais.

CANDIDATOS
Todos os Grupos formais e informais dedicados ao Fado, que tenham, obrigatoriamente,
como vocalista, crianças e jovens entre os 6 e os 16 anos.
Os restantes elementos do Grupo podem pertencer a qualquer faixa etária.
Os Grupos devem ter um representante legal maior de idade.
Este Open Call é dirigido a grupos, pelo que não serão aceites participantes individuais.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
As propostas devem ser enviadas para o Centro Cultural Malaposta através do correio
eletrónico dir.artistica.malaposta@gmail.com, contendo os seguintes elementos:

. Nome, contacto telefónico e endereço de correio eletrónico do responsável, maior de
idade;
. Nome do grupo;
. Alinhamento, com indicação dos autores das letras e músicas;
. Ficha artística e técnica;
. Necessidades técnicas;
. Imagens promocionais e vídeo (caso exista);
. Áudio do projeto;
. Indicação do número de elementos envolvidos;
. Caso se justifique, os candidatos poderão ser chamados para realizarem uma pequena
audição em dia e hora a combinar.

CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO
. Cada um dos projetos selecionados será apresentado uma única vez, em data e hora a
definir entre 15 e 23 de junho de 2019 no Café-Teatro do Centro Cultural Malaposta;
. Cada apresentação deverá ter a duração máxima de 30min.;
. Os projetos deverão ser adaptáveis às condições existentes no local de apresentação;
. Apoio técnico na montagem e desmontagem;
. Divulgação do espetáculo incluída no plano de Comunicação do Centro Cultural
Malaposta;

ENTREGA DAS PROPOSTAS
As propostas devem ser enviadas até às 23h59 do dia 30 de abril de 2019 para
dir.artistica.malaposta@gmail.com, indicando no assunto: “Open Call Grupos formais e
informais infantis e juvenis de Fado”.

SELEÇÃO DOS PROJETOS
As propostas serão apreciadas pela Direção Artística do CCM, Manuela Jorge e Joana
Ferreira, entre 1 e 20 de maio de 2019.

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Os grupos selecionados serão notificados por email no dia 21 de maio de 2019.
Apenas os grupos selecionados serão contactados.

DISPOSIÇÕES GERAIS
A Minutos Redondos e o Centro Cultural Malaposta não são responsáveis por eventuais
violações de direitos de propriedade intelectual, de direitos de autor e direitos conexos
em que possam incorrer as obras apresentadas pelos concorrentes.
A participação no open call presume a aceitação expressa das disposições contidas neste
Regulamento.

CALENDARIZAÇÃO
. Receção dos projetos: até 30 de abril de 2019;
. Seleção dos projetos: de 1 a 20 de maio de 2019;
. Divulgação dos resultados: 21 de maio de 2019;
. Apresentações: 15, 16, 22 e 23 de junho de 2019.

