PROJETO PRATAS DA CASA 2021 - REGULAMENTO
Objetivo:
O projeto Pratas da Casa tem o objetivo de incentivar os artistas e bandas locais do Vale do
Taquari/RS que tenham músicas autorais. Por meio de programa de rádio semanal na Rádio
A Hora 102.9 e calendário de shows mensais no Teatro do Sesc Lajeado, de março a
dezembro de 2021, em formato de live e presencial - na medida do possível, dentro dos
protocolos e liberações, o evento poderá contar com a participação de público (plateia) - o
projeto reconhece talentos locais, premia artistas e bandas e incentiva a música autoral. Os
shows também têm caráter beneficente, com a arrecadação de alimentos por meio de QR
Code e PIX durante as lives para doações ao Programa Mesa Brasil do Sesc, e sendo
presencial - o ingresso a partir de doação de 1kg de alimento não-perecível ao programa.
Realização
Grupo A Hora e Sesc Lajeado
Período de inscrição
13.02.2021 a 27.02.2021
Participação
Obrigatoriamente, artistas e/ou bandas com sede no Vale do Taquari e que tenham músicas
autorais. A maioria dos integrantes da banda ou o artista precisam residir em alguma cidade
do Vale do Taquari/RS.
Inscrição
A inscrição deve ser feita mediante preenchimento da Ficha de Inscrição (disponível no portal
do Grupo A Hora) e deve ser enviada para o e-mail pratasdacasa.grupoahora@gmail.com das
00h01 do dia 13.02.2021 até as 24h do dia 27.02.2021. Dúvidas e informações podem ser
esclarecidas pelo fone 51.3710.4200 ou pelo email pratasdacasa.grupoahora@gmail.com
Materiais necessários a serem enviados por e-mail:
- Nome completo e CPF dos integrantes;
- Comprovante de residência de cada artista e/ou integrantes da banda (anexar
comprovante de luz, água, telefone, condomínio por email);
- Release do artista/banda com até 12 linhas de Word, tamanho de fonte 12, Times;
- Música autoral do artista/banda que vai concorrer ao prêmio, em formato mp3 (anexar no
e-mail);
- Letra da música autoral que vai concorrer ao prêmio, em formato pdf (anexar no e-mail)
- Link de vídeo ou live do artista/banda de algum show/ensaio recente (link de Youtube,
Facebook, Instagram);
- Foto de divulgação do artista/banda com boa qualidade (anexar no e-mail).
Observação:
- funcionários, cônjuges e filhos destes, do Grupo A Hora e do Sesc Lajeado, não podem se
inscrever no concurso.
Seleção do artista/banda
A Comissão Organizadora do evento selecionará 10 artistas/bandas para o projeto Pratas da
Casa, com base nos critérios de avaliação.
Critérios de avaliação para seleção do artista/banda:
- Música autoral (serão avaliados letra, melodia, arranjo e produção)
- História/carreira do artista/banda (originalidade e autenticidade)

- Material audiovisual (performance de palco, interpretação e parte instrumental)
Ordem dos shows
Após a seleção dos artistas/bandas será feita uma reunião para o sorteio por meio da
plataforma Google Meet, com 1(um) integrante de cada artista/banda para sortear o
calendário de shows de março a dezembro de 2021, conforme datas abaixo:
Calendário de shows em 2021
17.03
21.04
19.05
16.06
21.07
18.08
22.09
20.10
17.11
15.12
Observação: a Comissão Organizadora se reserva o direito de mudar, eventualmente, datas
de shows, mediante aviso prévio de no mínimo 10 dias.
Show
- Cada show terá a duração de 45 minutos, no horário das 20h às 21h, no Teatro do Sesc
Lajeado/RS;
- O teste para a passagem de som será das 18h às 19h do mesmo dia do show. Haverá um
técnico de som disponível no local para a passagem de som, além de fazer o controle de
som na hora do show. Também haverá um técnico de luz na hora do show;
- Cada artista/banda deverá levar os amplificadores de palco para os instrumentos, tais
como: contrabaixo, guitarra, teclado, além de instrumento de percussão e bateria;
- No setlist do show, deverá constar ao menos 1(uma) música autoral que deverá ser
apresentada durante o show de 45 minutos.
Cachê
- Cada artista/banda selecionado receberá 1(um) cachê de R$ 1.000,00 (valor total) após o
show realizado no Teatro do Sesc Lajeado. O valor do cachê será pago em cheque no dia
seguinte ao show, na sede do Grupo A Hora.
Premiações
- Gravação de 1(uma) música autoral no estúdio de gravação Na Baia Studio, de Lajeado/RS:
este prêmio será concedido ao artista/banda vencedor no quesito “Melhor música autoral”,
escolhida pela Comissão Organizadora;

- Concessão de 1(uma) vaga integral no curso Gestão de Negócios da Música (formato EAD),

pela escola Musicness, de São Paulo (www.musicness.net): este prêmio será concedido ao
artista/banda no quesito “Maior público virtual”. (Será contabilizado o número de
visualizações totais no canal do Youtube do Grupo A Hora logo após o término do show);

- Concessão de 1(uma) vaga no curso de Teoria e Composição na Escola de Música Josélia
Jantsch Ferla, durante 12 meses, em 2022: este prêmio será concedido ao artista/banda
no quesito “Melhor arranjo e composição autoral”.

Observação: a revelação e entrega das premiações serão feitos no dia 22.12, no Teatro do
Sesc Lajeado/RS, com transmissão ao vivo no Programa Pratas da Casa na Rádio A Hora
(dial 102.9 FM e streaming no Portal do Grupo A Hora) e em formato de live no canal do
Youtube do Grupo A Hora.

Dos critérios de avaliação para as premiações
- Melhor música autoral (serão avaliados letra e melodia)
- Melhor arranjo e composição autoral (serão avaliados arranjo e composição)
- Maior público virtual (será contabilizado o número de visualizações totais no canal do
Youtube do Grupo A Hora, logo após o término do show)
Divulgação
O artista/banda selecionado terá divulgação pré e pós show nos canais do Grupo A Hora.
Também poderá ter acesso aos materiais audiovisuais e fotográficos do show que estarão
disponíveis em formato de link no canal do YouTube do Grupo A Hora (vídeo) e Google Drive
(fotos).
Transmissão do show
Os shows serão transmitidos ao vivo pela Rádio A Hora 102.9 (dial 102.9 FM e streaming no
Portal do Grupo A Hora) e em formato de live no canal do Youtube do Grupo A Hora.

