Inscrições abertas para o Canta Mariana Festival da Canção

Reconhecer e premiar as melhores canções inéditas, além de incentivar o gosto pela Música Popular
Brasileira. Este é o objetivo do Canta Mariana – Festival da Canção, que será realizado, pela
segunda vez, em Mariana, entre 19 e 22 de julho, na Praça Minas Gerias. Em sua segunda edição,
o evento homenageará a canção “Roda Viva”, de Chico Buarque, no ano cinquentenário de sua
gravação.
Serão distribuídos R$ 30 mil em prêmios, e os interessados em participar têm até o dia 8 de junho
para fazer a inscrição, gratuitamente, através do site www.festivaldacancao.mariana.mg.gov.br,
onde também poderão conferir o regulamento. Cada participante poderá inscrever até duas canções,
sendo que, apenas uma canção de cada participante, poderá ser classificada para a final. Até 20
músicas autorais e inéditas de artistas ou grupos, sendo no mínimo 5 de compositores
comprovadamente residentes no município, serão selecionadas para serem apresentadas ao vivo nos
dias do Festival.
Para o Secretário de Cultura, Turismo e Patrimônio, Efraim Rocha, o evento tem desdobramentos
que vão além do estímulo à produção musical. “O Festival da Canção vai revelar novos talentos, e
esperamos que ele incentive compositores a mostrarem seus trabalhos. Mas, além disso, tem um
ganho que é para toda a comunidade ao reviver a tradição dos festivais e todo o sentimento e
movimentação que existe em torno deste tipo de evento. Certamente, será um estímulo para a
cultura e também para a economia aquecendo o nosso turismo, por ser um evento de abrangência
nacional”, afirma.
Premiação - O primeiro lugar receberá R$ 12 mil, o segundo lugar, R$ 8 mil, e o terceiro lugar, R$ 5
mil. Na categoria Melhor Intérprete e Prêmio da Casa, o prêmio é de R$ 2,5 mil. Haverá também
Menção Honrosa do 4º ao 10º lugar e certificado de participação para as músicas classificadas. Além
da premiação acima, a Secretaria de Cultura oferece auxilio no custeio de deslocamento,
alimentação e outras necessidades dos participante através do Prêmio Incentivo.
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