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O FESTIVAL RIO GOSPEL DE MÚSICA 2015 é um projeto idealizado e organizado pelas
ONGs Rio Gospel e OAPAZ-Ordem dos Agentes da Paz e da Solidariedade, com o apoio da
Gravadora Infinity Records e da CEADER Rio Capital . Tem como objetivo abençoar
cantores(as) evangélicos(as) como novos talentos (que nunca tenham gravado nenhuma
música em CD), e que precisam de uma oportunidade para realizar este sonho.
Será dada oportunidade aos 04 (quatro) primeiros colocados no festival de terem a gravação
de um CD (na verdade uma coletânea, sem custo algum para eles). O concurso é
essencialmente do gênero cristão só podendo participar cantores solistas, de todas as cidades
do Brasil, de qualquer idade, e que não tenham ainda gravado nenhum CD, mesmo que tenha
sido independente.

As inscrições das pessoas interessadas em participar estarão abertas à partir do dia 01 de
fevereiro de 2015 às 00:01hs e com encerramento dia 01 de Agosto de 2015 até 23:59hs
(horário de Brasília). Poderão se inscrever todas as pessoas físicas, brasileiras, de todas as
idades. Se menor, necessita de autorização do responsável legal, tomando ciência do
regulamento. Quando iniciada, a inscrição pelo candidato, poderá ser será realizada pela
internet, pelos sites da Rio Gospel ou da Oapaz . Ou ainda nos vários locais distribuídos no
brasil.

A seleção
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A primeira seleção eliminatória será realizada por uma equipe previamente escolhida pela
Diretoria do festival que fará a análise das musicais enviadas no ato da inscrição. O candidato
deverá fazer a gravação em CD, da sua interpretação com uma música, de preferencia
conhecida. E o áudio deverá ser em boa qualidade, não precisando necessariamente ser uma
gravação profissional.

As eliminatórias

Após o encerramento das inscrições, se inicia o procedimento e seleção dos candidatos. Nesta
fase, do total dos CDs enviados pelos inscritos, serão selecionados 15 (quinze) para a grande
final. Após esta seleção haverá um pra dois meses para informar os selecionados para
finalistas e os mesmo se prepararem para comparecer ao local no Rio de Janeiro.

Para a FINAL disputarão os 15 (quinze) candidatos selecionados na eliminatória os quais
deverão se apresentar ao vivo, com qualquer música do gênero Gospel, à sua escolha e
usando o auxilio do play back para o acompanhamento musical.

Critérios de avaliação e votação

Os critérios de avaliação serão utilizados tanto na seleção inicial como na final. São eles:

Afinação: será avaliada na harmonia musical; Interpretação e Dicção: será avaliada a
interpretação e correta pronúncia da letra; Postura: a presença de palco do candidato e
sensibilidade espiritual. Letra: referência e coerência teológica; composições à luz da Bíblia e
Criatividade: será avaliada pensando no diferencial dentro do estilo escolhido.

Na Votação a nota será definida pela avaliação de todos os critérios acima, podendo estar
entre 0 á 100, a somatória das notas de todos os júris dará o total final para julgamento do
vencedor.
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A Comissão Julgadora será composta por: profissional da música como cantor e
instrumentistas; profissional do canto ligado a área didática; produtor musical; maestro; diretor
executivo ou artístico da gravadora. Todos os jurados serão cristãos.

A premiação

No final do concurso apenas 4 (quatro) candidatos serão contemplados como primeiro,
segundo, terceiro e quarto lugar. Os quatro primeiros colocados serão premiados com a
gravação de uma 1ª tiragem de um CD coletânea no estúdio da Gravadora Infinity Record que,
juntamente com a OAPAZ – Ordem dos Agentes da Paz serão responsáveis pela arte e toda
produção musical, sendo que as músicas a serem gravadas serão de responsabilidade dos
cantores e deverão estar liberadas para gravação. Este CD coletânea conterá 12 (doze)
músicas, sendo 03 (três) de cada um dos 04 (quatro) vencedores..

Após a venda da 1ª tiragem de 1000 CDs, os quatro cantores poderão usar a oportunidade
para fazerem outra reprodução da coletânea por conta própria ou com a ajuda da Oapaz
através do Projeto Louvor &amp; Paz &amp; Solidariedade (PROJELOUPAZ) podendo
vender ao preço desejado e com a receita ficando toda para o seu uso pessoal.

O PROJELOUPAZ se propõe a apoiar e ajudar os 4 (quatro) vencedores que forem reproduzir
a 2ª tiragem dos CDs. E ainda de acordo com critérios do Projeto poderá apoiar e ajudar a
outros participantes do festival que mesmo não tendo sido vencedor mas que se tornou um dos
inscritos. Os interessados já poderão se cadastrar como levitas, no programa, preenchendo o
formulário CADASTRO DE LEVITAS . Informações também no site da Oapaz na aba Menu
de Apoio onde cita o Projeto Louvor & Paz & Solidariedade.
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