CoMA – Consciência Música e Arte
Regulamento para participar do processo seletivo
CAMINO para Altavoz 2022:

O Festival CoMA abre uma Seletiva para bandas e artistas que queiram apresentar sua
proposta de trabalho na noite CAMINO PARA ALTAVOZ, que será realizada na Infinu
506 sul bl A lj 67, em Brasília, no dia 4 de agosto de 2022, das 20h às 23h. O evento é
uma parceria com o ALTAVOZ FEST da Colômbia, e selecionará 2 bandas para
participarem do festival em Medellín (COL), em novembro de 2022.
A seletiva é uma plataforma de promoção e oportunidade para bandas/artistas que
queiram desenvolver sua carreira internacional. Camino para Altavoz vai selecionar 4
artistas/bandas que farão um show de 20 minutos de duração cada no palco da Infinu.
Sobre o ALTAVOZ FEST:
Considerado o segundo festival musical mais importante da Colômbia, o ALTAVOZ
FEST proporciona espaços de convivência com base no reconhecimento das
diferenças, tendências, estilos de vida, concepções e gêneros musicais como fontes de
riqueza cultural de nossa sociedade. É um grande encontro musical, além de ser uma
importante plataforma de projeção da música local na cena nacional e internacional, e
será realizado em novembro na cidade de Altavoz, em Medelín (Colômbia).
REGULAMENTO CAMINO PARA ALTAVOZ 2022

Das Inscrições:
- As inscrições de propostas serão realizadas via formulário no site oficial do evento de
11 a 15 de julho de 2022.
- A lista final dos projetos musicais selecionados será divulgada até dia 20 de julho no
site e canais oficiais do Festival CoMA.

- É imprescindível o preenchimento correto de todos os campos indicados como
obrigatórios do formulário no site oficial.
- Não serão aceitos materiais físicos. Toda informação enviada fora do formulário
disponível no site oficial do evento não será considerada.
- Pode participar todo e qualquer projeto musical autoral, de artista solo, incluindo djs,
ou bandas, de qualquer estilo, do Distrito Federal.
- Serão escolhidos 4 projetos musicais para apresentarem seu trabalho no palco da
Infinu, das quais 2 bandas/ artistas serão selecionadas para tocar no ALTAVOZ FEST
em Medellín, Colômbia, em Novembro.
- A seleção será feita pelos curadores do Festival CoMA, de acordo com os seguintes
critérios:
1) Qualidade artística e originalidade do material apresentado no formulário:
composições, gravações, vídeos, textos.
2) Aceitação das condições deste regulamento.
3) Nível de profissionalismo da banda, levando-se em conta a qualidade técnica do
material apresentado, equipe e/ou organização de trabalho, argumentos e
comprometimento com a carreira.
4) Adequação ao conceito do evento, de fomentação e exposição de novas
propostas e tendências musicais.
- Local da seletiva: Infinu 506 sul bl A lj 67, Brasília , Distrito Federal.

Das Condições:
- A apresentação na seletiva é uma pequena apresentação artística [pocket show], que
deve durar no máximo 20 minutos cada. A Conferência do COMA é responsável pela
estrutura do palco, backline, som e luz de acordo com o rider do evento pré-definido,
que será divulgado por email para os selecionados e fornecerá 01 técnico de som e 01

roadie. Os projetos selecionados terão obrigatoriamente que usar somente os técnicos
fornecidos pelo evento.
- A ordem das apresentações será definida pela produção do evento e enviada aos
selecionados até o dia 25 de julho de 2022. Ela deverá ser respeitada e cumprida
rigorosamente. Atrasos ou apresentações mais longas não serão aceitos, para que os
outros participantes não sejam prejudicados.
- A Conferência do Festival COMA não arca com nenhum custo para a realização das
apresentações. Isso significa que não há custeio de transporte, de técnica e/ou cachês.
- Um técnico de som e um roadie estarão disponíveis durante as apresentações.
- Todas as bandas e artistas selecionados serão divulgados no site, redes sociais e
assessoria de imprensa do evento.
Considerações Finais:
- A participação na presente seleção implica, automaticamente, na aceitação dos
termos e conteúdos deste regulamento.
- Os trabalhos selecionados do CAMINO PARA ALTAVOZ expressamente autorizam o
Festival COMA, sem quaisquer ônus e/ou encargos, a captar, fixar e utilizar a imagem,
voz e interpretação relativos à sua participação nestas atividades dentro da
Conferência do Festival COMA.
- O julgamento das propostas é da competência exclusiva da curadoria da Conferência
do Festival COMA. A decisão é definitiva e inquestionável.
- Informações: conferenciacoma@gmail.com

