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1. OBJETIVO 

 

O “11º Cantomusarte & Amigos” tem por finalidade proporcionar o intercâmbio cultural, a 

difusão, a integração, o incentivo, o desenvolvimento e o fortalecimento dos laços entre os 

corais de nossa cidade, convidados e o público em geral. 

 

2. DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO 

 

2.1. O Encontro será realizado nos dias 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2019 no Teatro 

Municipal de Nova Friburgo.      

2.2. Horário: ver organograma abaixo 

2.3. O dia efetivo da apresentação de cada coral é de responsabilidade da organização do 

Encontro conforme disposto no item 7 deste Regulamento. 

 

3. PRODUÇÃO 

 

3.1.O “11º Cantomusarte & Amigos” é um evento produzido pela Associação Artístico 

Cultural Cantomusarte com a parceria da Secretaria de Cultura de Nova Friburgo. 

 

 4. PARTICIPAÇÃO 

 

4.1.Poderão participar do encontro corais e grupos vocais de todas as categorias. 

4.2. Corais Infantis ou Infanto juvenis deverão preencher, individualmente, a autorização de 

apresentação de menor, para que seja encaminhado ao juizado para devida autorização. 

Pedimos que Imprima o formulário e nos entregue no dia da apresentação do Coral. Essa 

autorização implica na participação do coral no Evento, portanto, é imprescindível seu 

preenchimento e autorização dos pais e/ou responsáveis. 

 

 5. REPERTÓRIO 

 

5.1.O repertório é de livre escolha dos corais. 

 

 6. INSCRIÇÃO 

 

6.1. A participação dos corais, no encontro, só será possível mediante envio da FICHA DE 

INSCRIÇÃO, impreterivelmente até o dia 03 de setembro, para o e-mail 

cantomusarte@cantomusarte.com.br . 

 

 7. APRESENTAÇÕES 

 

7.1. Os corais se apresentarão no Teatro Municipal de Nova Friburgo em dia e horário 

previamente agendados pela organização do Encontro. 
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7.2. Os corais terão um tempo de no máximo 15 minutos para suas apresentações.  

7.3. O uso da palavra será permitido somente aos regentes para um breve comentário restrito 

ao seu repertório.   

7.4. A entrada será franqueada ao público em todas as apresentações. 

 8. PROGRAMAÇÃO 

 

8.1. A programação das apresentações será enviada para cada Coral, até o dia 13 de setembro 

de 2019, via email. 

 

       9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1. No ato de inscrição os participantes concordam em ceder, gratuitamente, para a 

organização do Encontro ou a terceiros por ela indicados, todos os direitos autorais 

patrimoniais do autor sobre os registros em vídeo, áudio ou fotos, para serem inseridos, 

expostos ou publicados, reproduzidos no todo ou em parte, a qualquer tempo, em número 

ilimitado de vezes sem que aos participantes seja devida qualquer remuneração.  

9.2. Este Encontro tem caráter exclusivamente cultural, sem fins lucrativos ou qualquer 

modalidade de sorte ou pagamento aos participantes. 

9.3. Fica a cargo de cada Coral os instrumentos a serem utilizados em suas apresentações. 

9.4. A guarda dos instrumentos musicais, adereços, pertences, equipamentos e objetos de uso 

pessoal, é de responsabilidade única e exclusiva dos participantes, não se responsabilizando a 

organização do Encontro por sua integridade física, extravio ou roubo. 

9.5. A organização do Encontro responsabilizar-se-á pela produção e divulgação do evento. 

9.6. Por decisão da organização do Encontro este Regulamento poderá ser alterado em razão 

da dinâmica do evento e dos objetivos a que se propõe, sempre preservando os direitos dos 

participantes com a respectiva divulgação das alterações através de correspondência (email). 

9.7. Casos omissos e não contemplados neste Regulamento deverão ser sanados       

exclusivamente por e-mail: cantomusarte@cantomusarte.com.br . 

Dúvidas adicionais solicitamos o contato através dos telefones: (22) 99818.6067 (Joffre), (22) 

99946.7346 (Wilson) e (22) 99988.0722 (Andréa). 
 

       10. ORGANOGRAMA DO EVENTO 

 

Dia/Horário Evento Local Término 

19 (5ª feira)  
19 horas 

 •Abertura do  
11º Cantomusarte & Amigos 2019 

Corais de Nova Friburgo e convidados 

•Teatro 
Municipal 

 

22 horas 
 
 

20 (6ª feira) 
19 horas 

•Apresentações de Corais de Nova Friburgo e 
convidados 

 

•Teatro 
Municipal 

22 horas 

21 (sábado) 
18 horas 

•Concerto Internacional 
“Coro Aparcanto”, Montevideo - Uruguay 

•Teatro 
Municipal 

20 horas 

22 
(domingo) 

15h 
 

18h 
 

Iª Sessão 
• Apresentações de Corais de Nova Friburgo e 

convidados 
IIª Sessão 

•Apresentações de Corais de Nova Friburgo e 
convidados. 

•Teatro 
Municipal 

 
 

•Teatro 
 

17h 
 
 
 

20 horas 

 

Após cada dia de apresentação será oferecido um coquetel somente aos corais convidados. 

mailto:cantomusarte@cantomusarte.com.br

