
REGULAMENTO PRATAS DA CASA 2023 - EDIÇÃO TRIBUTOS

· OBJETIVO:
O projeto Pratas da Casa tem como objetivo o incentivo aos artistas e bandas
locais do Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo. Por meio de programa de rádio
semanal  na Rádio A Hora 102.9 e calendário  de shows mensais no Teatro  do
Colégio Alberto Toores - CEAT,  Lajeado,  de  março  a  dezembro  de  2023,  em
formato de live e presencial, o evento poderá contar com a presença de público
(plateia). O projeto reconhece talentos locais, premia artistas e bandas e incentiva
a cultura.  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.

· EDIÇÃO ESPECIAL “TRIBUTOS”:
A edição 2023 do Pratas da Casa será em formato especial, realizado em modelo
de tributo a artistas, seja ele regional, nacional ou internacional. Nesse formato, o
artista/banda deverá trazer elementos em tributo a um artista, onde pode incluir
figurino, repertório, bailarinos, cenário de palco ou qualquer elemento que remeta
ao artista homenageado, seguindo também os critérios de avaliação, mencionados
no parágrafo 9º deste regulamento.

· REALIZAÇÃO:
Um projeto idealizado e realizado pelo Grupo A Hora e Sesc Lajeado.

· PARTICIPAÇÃO:.
Todos os integrantes da banda ou o artista precisam residir ou ter algum vínculo 
com alguma cidade do Vale do Taquari/RS ou Vale do Rio Pardo/RS.

· INSCRIÇÕES:
Período de inscrições de 30.01.2023 a 22.02.2023
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 30.01.2023 até as 24h do 
dia 22.02.2023. Dúvidas e informações podem ser esclarecidas pelo fone 
51.3710.4200 / whats 5199184-5232 ou pelo email 
pratasdacasa.grupoahora@gmail.com!

· MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO:
· Ficha de inscrição com nome completo e endereço dos integrantes;
· Termo de autorização de uso de imagem e voz devidamente preenchido 

e assinado manualmente (não serão aceitos termos assinados 
digitalmente);



· Release do artista/banda com até 12 linhas de Word, tamanho de fonte 
12, Times;

· Cover de alguma música do artista selecionado para fazer o tributo, em 
formato mp3 (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).

· OBSERVAÇÕES:
· Funcionários, cônjuges e filhos destes, do Grupo A Hora e do Sesc 

Lajeado, não podem se inscrever no concurso;
· Artista/banda que participaram de edições anteriores do Pratas da Casa 

poderão participar em 2023;
· A Comissão Organizadora se reserva o direito de mudar, eventualmente, 

datas de shows, mediante aviso prévio de no mínimo 10 dias e demais 
eventualidades que não constam no regulamento.

· 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:
· História/carreira do artista/banda (originalidade e autenticidade);
· Material audiovisual (performance de palco, interpretação e parte 

instrumental).
· Características referenciando a banda ou artista a quem fará o tributo

· SELEÇÃO E RESULTADOS:
A divulgação do resultado da seleção dos artistas/bandas para concorrer no  
“Pratas da Casa 2023 – Especial Tributos” será realizada ao vivo na Rádio A Hora 
102,9 durante o programa “Pratas da Casa” no dia 01.03.2023 às 19 h e será 
disponibilizado no mesmo dia e horário no portal www.grupoahora.net.br, 
podendo ser prorrogada caso haja necessidade.

· ORDEM DOS SHOWS
Após a seleção dos artistas/bandas, no dia 28.02.2023 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 2023, 
conforme datas abaixo:



· CALENDÁRIO DE SHOWS EM 2023

08.03.2023
12.04.2023
10.05.2023
14.06.2023
12.07.2023
09.08.2023
13.09.2023
11.10.2023
08.11.2023
06.12.2023
13.12.2023 - Evento de Premiação 

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 19h às 20h, no 

Teatro do CEAT Lajeado/RS;
· O teste para a passagem de som será das 17h às 18h 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;

· A passagem de som, montagem dos equipamentos e ajustes finais da 
apresentação deverá ser finalizada até  as 18h. O atraso na finalização 
dos ajustes acarretará na perda de pontos durante a avaliação da 
comissão. 

· Cada artista/banda deverá levar os amplificadores de palco para os 
instrumentos, tais como: contrabaixo, guitarra, teclado, além de 
instrumento de percussão e bateria;

· AJUDA DE CUSTO
Cada artista/banda selecionado receberá uma ajuda de custo no valor de R$ 
300,00 (valor total) após o show realizado no Teatro do CEAT Lajeado. O valor 
será pago no dia seguinte ao show, na sede do Grupo A Hora.

· DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA AS PREMIAÇÕES:
· Performance de palco e interpretação;
· Cenário de palco (criatividade, objetos decorativos e cinematográficos 

por responsabilidade do artista/banda).
· O show deverá ser composto por 70% de sua totalidade em formato de 

tributo;



· A Comissão Organizadora serão responsáveis pela análise, votação e 
decisão dos artistas vencedores através de método interno pré-definido 
entre a Comissão Organizadora.

· PREMIAÇÕES (QUATRO ARTISTAS/BANDAS SELECIONADAS)
· MELHOR PERFORMANCE E INTERPRETAÇÃO: R$2.500,00 + 

Gravação de 1 (um videoclipe musical - vídeo da banda)
· MELHOR CENOGRAFIA: R$2.000,00 + Concessão de 1(uma) vaga no 

curso de Teoria e Composição na Escola de Música Josélia Jantsch 
Ferla, durante 12 meses, em 2024;

· MAIOR PÚBLICO: R$ 1.500,00 + Vale-compra de equipamento musical 
(especificar valor).

· VOTO POPULAR: R$ 1.000,00
· Observação: a revelação e entrega das premiações serão feitas no dia 

13.12.2023, no Teatro do CEAT Lajeado/RS, com transmissão ao vivo no
Programa Pratas da Casa na Rádio A HORA, 102.9

· 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), em formato de live no Facebook e no canal 
do Youtube do Grupo A Hora.


