EDITAL DE COMPOSIÇÃO – CORDAS AO VENTO
I CONCURSO E MOSTRA DE COMPOSIÇÃO PARA VIOLÃO DO PIAUÍ DO II ENCONTRO
DE VIOLÕES DE TERESINA
Este concurso e mostra de composição para violão tem por objetivo principal fomentar
a produção para violão solo brasileira, fazendo parte do concurso de composição que será
realizado durante a segunda edição do Encontro de Violões de Teresina, nos dias 05 e 06 de
agosto de 2022, no Palácio da Música de Teresina, localizado na Rua Santa Luzia, 1241 CEP
64001-400, das 09h às 21h, contemplando workshops, oficinas e apresentações artísticas.
Destinadoa compositores de qualquer gênero e idade,com inscrições gratuitas, este eventose
propõe a trazer para os estúdios de gravação e para os palcos a grandiosidade do violão
brasileiro em diversidade estilística.
1 – DA PREMIAÇÃO:
Serão selecionadas três composições que terão a seguinte premiação:
1. Primeira colocação 2.000,00 (dois mil reais).
2. Segunda colocação 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
3. Terceira colocação 500,00. (quinhentos reais).
Ainda será selecionada uma composição que será utilizada como peça de confronto doV
Concurso Violão de Teresina, em edição programada para acontecer no ano de 2023. A
composição selecionada receberá um valor a ser estipulado posteriormente durante a
realização do V Concurso de Violão de Teresina. Além da premiação em dinheiro, as três
composições selecionadas serão executadas por violonistas de renome nacional durante a
programação do VI Festiva de Violão de Teresina. 1
2 – DAS REGRAS, FORMA E PERÍODO DE INSCRIÇÃO E RESULTADO DO CONCURSO
Os compositores interessados deverão obedecer ao seguinte regulamento:
1. Cada compositor poderá apresentar até uma música para violão solo, não importando
o número de cordas bem como seu material.
2. Cada peça deverá ter no mínimo dois minutos e no máximo dez minutos
3. As peças poderão ter mais de um movimento e scordaturas serão aceitas.
4. Não há limite de idade para participar da seleção.
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O V concurso de Violão de Teresina fará parte do VI Festival de Violão de Teresina.

5. Estrangeiros que residam no Brasil no momento da inscrição também podem se
inscrever.
6. Durante o período de 25 de julho a 04 de agosto, os candidatos deverão enviar para o
e-mail ovteresina@gmail.coma gravação da peça e a partitura da mesma em formato
PDF. Por respeito à tradição do violão brasileiro também serão aceitas gravações sem
a partitura. Neste caso, se algum candidato for premiado por uma composição que
não possua a partitura, o Festival de Violão de Teresina irá providenciar a transcrição
da mesma para que possa ser executada no Festival, como parte da premiação. As
gravações devem ser enviadas como link do Youtube (vídeo ou somente áudio) de
forma aberta ou fechada contendo no título do vídeo as palavras: Concurso Cordas ao
Vento, Piauí, 2022.
7. No ato de inscrição, ao submeter as peças, o(a) compositor(a) assinará, um termo de
responsabilidade e cessão de direitos de exibição.
8. Não serão aceitas peças já publicadas ou gravadas comercialmente.
9. O resultado do concurso com a relação dos três primeiros colocados será divulgada no
site do acervo do violão brasileiro e nas redes sociais do Festival de Violão de Teresina
em até uma semana após a realização de todo o evento.
3 – DA BANCA JULGADORA
A banca julgadora será composta por no mínimo 03 violonistas de formações diversas e
comprovada notoriedade. O nome da banca julgadora será divulgado na data da realização do
concurso.
Teresina, 24 de julho de 2022.
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