PROJELOUPAZ amplia MAIS INDA oportunidades para levitas e compositores.
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Nos últimos meses do ano passado tornamos pública esta notícia dizendo que O
PROJELOUPAZ - PROJETO LOUVOR & PAZ & SOLIDARIEDADE continua crescendo e
cresceria um pouco mais a partir daquele mês de dezembro (leia a notícia completa clicando
aqui).
Diversos cantores, bandas, compositores e gravadoras entraram em contato com o Projeto
solicitando mais informações, enviando dados, fazendo o Cadastro de Levitas. Alguns
compositores e cantores até já enviaram arquivos com suas composições, interpretações e
vídeos, materiais pelos quais se poderia conhecer seus trabalhos. Muitos estão sendo
aproveitados e farão parte de CDs que estão em análise pré-gravação.

Pois agora, neste mês de fevereiro, pudemos reafirmar a notícia acrescentando o “MAIS
AINDA” que você lê no título acima. É que segundo o Presidente da Ordem dos Agentes da
Paz e Solidariedade e Coordenador do Projeto Louvor & Paz, Pr. Weslei Fernandes, a partir de
hoje quando a entidade, em parceria com a ong Rio Gospel, abriram as inscrições para o 3º
Festival de Música Gospel, a oportunidade para levitas e compositores se ampliou MAIS
AINDA.
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Participando do Festival, cantores e autores de composições evangélicas que ainda não
tiveram seus talentos revelados, terão a partir de agora MAIS oportunidades visto que o
Festival, na verdade, é para descobrir novos talentos. Todavia, em parceria com gravadoras e
produtores, o sonho de gravar um CD estará sendo facilitado pelo projeto. Neste caso, mesmo
para quem já gravou antes e nunca mais conseguiu fazer novos lançamentos, conclui o Pr.
Weslei.
De início, a Oapaz já tem uma parceria firmada com a gravadora Infinity Records mas outras
estão sendo firmadas para quando a Infinity atingir sua capacidade produtiva. Segundo
informou sua diretora geral, irmã Cleidemara Santos, “a Infinity que já tem mais de 300
cantores, não tem como objetivo principal o de obter lucro mas o de facilitar a vida dos
adoradores de Deus. Assim, com o apoio nesta parceria com a Oapaz iniciado em 2014, a
empresa tem conseguido ampliar esta visão MAIS AINDA neste ano de 2015”, finaliza
Cleidemara.

Desta forma, quem é cantor e/ou compositor e pretende ver seu sonho de ter seu talento
tornado público em 2015, tem ampliada MAIS AINDA a oportunidade através do Projeto Louvor
& Paz & Solidariedade (Projeloupaz). Mais informações, podem ser acessadas clicando aqui.
Ou solicitadas ao programa através do email
projeloupaz@opaz.org
.
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