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Introdução:

A globalização e o fácil acesso à informação através da internet, permitem que cada pessoa 
escolha o estilo que mais gosta e ouça a música que quiser a qualquer hora. Mas é histórica 
a necessidade do ser humano de se encontrar, de compartilhar momentos junto com outros, 
de conhecer novas pessoas, de sair de casa, de viajar, de dançar e de ouvir música.

Hoje o mundo vive um momento de explosão cultural, diversos estilos musicais, tendências que vem sendo 
evidenciadas em grandes eventos temáticos. Na última década houve um crescimento muito grande na realização 
de grandes festivais de música no Brasil, hoje existem festivais temáticos, com música ao vivo, como o renomado
 “Rock in Rio”, desde 1985, que já chegou a receber 1.235.000 pessoas em 7 dias de evento. Outro conhecido festival, 
o “Lollapalooza”, recebeu cerca de 136mil pessoas em 2 dias de festa em sua última edição.

Na Europa, existem enormes festivais de música ao vivo. Em Portugal, acontece anualmente, desde 1996, o “Festival Andanças”, 
dedicado a música e a dança, reúne cerca de 30mil pessoas em uma semana de evento. É um mercado em expansão,
o número de festivais e a quantidade de frequentadores, no mundo e no Brasil, crescem a cada ano. 
O Brasil faz parte da rota dos grandes festivais mundiais, demonstrando o potencial desse mercado, que gera renda, 
empregos, arrecadação, potencial de marketing, entretenimento e cultura.
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O Brasil tem vários Festivais temáticos de música, porém nenhum deles direcionado à música regional brasileira e a dança. 
A proposta desse projeto é a realização de um festival temático que englobe várias manifestações culturais, desde as 
principais expressões culturais mineiras, como o congado, o jongo, a catira e o calango, entre outras, até o forró pé-de-serra. 

A programação inclui shows musicais, apresentações de DJs, apresentações de dança e teatro, palestras, projeções, exposições de literatura de 
cordel e de discos de vinil, aulas de dança, oficinas de música e cortejos. Produção de um documentário, um registro audiovisual que será um 
legado para as próximas gerações.

O local escolhido, por sua localização privilegiada, acessibilidade e infraestrutura, foi a cidade de Santana do Riacho – MG, na Serra do Cipó, 
uma cidade turística, dentro de uma reserva natural, com capacidade para receber muito bem o evento e o público.

O festival pretende reunir cerca de 80 atrações, e apresentá-las durante 08 dias, de 01 a 08 de setembro de 2018, a meta é receber cerca de 
15.000 pessoas, de todas as classes sociais, vindas de diversos estados do País e também do exterior.

Contribuir para a criação de uma identidade cultural para a região, estimulando o turismo, gerando empregos e trabalhando a conscientização 
ecológica. Visando promover sustentabilidade cultural, ambiental, econômica e social.

Esse tipo de evento é um marco na vida de cada pessoa que participou, lembranças inesquecíveis na memória de uma juventude viciada em redes 
sociais e acostumada com uma rotina monótona e pacata. Uma oportunidade de fixar uma marca na vida de uma pessoa, fazendo-a remeter-se a 
uma lembrança boa.

Uma oportunidade para fixar a sua marca junto a nossa! Fazendo marketing e produzindo cultura.
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Festival temático de Música Regional e Dança

(Shows musicais, exposições, teatro, projeções, workshops de dança e oficinas de música)

Duração: 08 dias

(de 01 a 08 de setembro de 2018) 

Local: Santana do Riacho - MG

(Localização privilegiada, ótima acessibilidade e infraestrutura)

80 atrações

(Músicos, trios e bandas, além de DJs, exposições, cortejos, teatro, circo, palestras, workshops de dança e música)

15.000 pessoas
 
(Todas as classes sociais, de todo o Brasil e também do exterior)

18‚



18‚ 18‚

Contextualização:

O Brasil tem um grande potencial para eventos, realiza anualmente diversos festivais temáticos de música e também muitos festivais de dança, 
mas não há um festival que evidencie juntamente a música regional brasileira e a dança.

Minas Gerais faz fronteira com muitos estados e de cada um deles recebeu diferentes influências, tornando-se um caldeirão de manifestações 
culturais. Por sua localização, acessibilidade e diversidade cultural, é o local ideal para a realização desse evento.

A carência do público brasileiro, somada à curiosidade do público estrangeiro em conhecer de perto a riqueza de nossa 
cultura, reforçam o potencial do projeto para alcançar uma boa visibilidade, tanto na mídia quanto na história.

Através da Lei Rouanet, existe a possibilidade de realizarmos em praça pública, um festival temático de música brasileira e dança, que englobe as 
manifestações culturais presentes no estado, desde as mais importantes expressões culturais mineiras, até o ‘Forró Pé de Serra’, com 
apresentações, imersões e encontros que irão promover uma visão mais ampla da cultura regional brasileira.

Experiência:

Da união de experiências do maior festival de forró pé-de-serra nacional, o “Festival Rootstock”, realizado anualmente desde 2002, com o “Baião 
em Lisboa Festival”, o maior festival de forró pé-de-serra internacional, realizado anualmente desde 2013 em Lisboa, Portugal. Somado ao apoio 
de produtores artísticos mineiros e coletivos de bandas e músicos de Minas Gerais, surge esse novo conceito de festival. 
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Local:
Santana do Riacho é uma pequena cidade situada entre a Serra do Cipó e a Serra do Espinhaço, um paraíso ecológico, 
principal acesso ao Parque Nacional da Serra do Cipó.

Fica a 90 km a nordeste de Belo Horizonte, a apenas 60 km do aeroporto de Confins, o que facilita a acessibilidade do público que virá de diversos 
pontos do País e do exterior. 

O festival será dividido em 3 palcos, localizados em diferentes pontos da cidade próximos um do outro, e terá intervenções artísticas que 
percorrerão as ruas. O palco principal será na Praça Santana, bem no centro da cidade.

Sustentabilidade:

O evento será realizado em uma área de preservação ambiental e se baseia no princípio da sustentabilidade, sendo assim, buscará atenuar ao 
máximo o impacto ambiental com diversas estratégias de conscientização, reciclagem do lixo, plantio de árvores para compensação das emissões 
de CO2, compostagem, uso de banheiros ecológicos, reuso da água, uso de energia limpa etc.

Estimular a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Existe a expectativa de geração de cerca de mais de 3000 
empregos diretos e indiretos.
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Atrações:

Shows ao vivo (50 atrações, artistas e bandas tradicionais mineiras e do forró pé-de-serra)

DJs (12 DJs do cenário nacional e internacional)

Exposição de Literatura de Cordel: (Peças do acervo do Museu dos 3 Pandeiros, de Campina Grande – PB)

Exposição de discos de vinil: (Acervo de 1000 discos em vinil - Coletivo Forró em vinil – www.forroemvinil.com)

Aulas de dança (07 professores de Dança)

Oficinas de música (04 professores de música)

Teatro (02 peças)

Palestras (02 palestrantes)

Projeções (03 Documentários)

Cortejos (04 Grupos tradicionais: Maracatu, Congado, Candombe e Folia de Reis)
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Objetivos:

Reunião e entretenimento (público interessado na música e na dança, composto de brasileiros e estrangeiros vindos principalmente da Europa)

Intercâmbio cultural (Valorizar a cultura nordestina e a mineira, suas raízes e contribuições para a diversidade cultural brasileira, através da união 
do público assíduo com profissionais renomados da música e da dança, com o intuito de realimentar, dinamizar e manter viva esta manifestação 
cultural)

Turismo e comércio (O evento deve reunir cerca de 15.0000 pessoas, por pelo menos 8 dias, sendo que 70% do público virá de fora do estado)

Documentário (Será gravado ao vivo e compilado, em DVD, um documentário com os participantes do festival, composto de músicas e entrevistas, 
registrando, contribuindo para a produção fonográfica nacional)

Internet (A cobertura do evento será transmitida online e o documentário será disponibilizado, de forma gratuita, tornando-o acessível para todo 
público interessado, tanto no Brasil como no exterior)

Identidade cultural (Oferecer cultura junto ao eco turismo, atraindo visibilidade e público. Criar uma identidade cultural na Serra do Cipó, 
contribuindo para a sustentabilidade social e econômica, consolidando o tripé social, econômico e ambiental)
 
Calendário anual: (Realizar o Festival anualmente e torná-lo parte do da agenda cultural da cidade de Santana do Riacho e da Serra do Cipó)
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Palco principal – Praça Santana: 
Milton Nascimento, Orquestra Ságrama, Paulinho Pedra Azul, Beto Guedes, Vander Lee, Grupo Festeiros, Sérgio Pererê, 
Maurício Tizumba e Grupo Tambolelê.

Elba Ramalho, Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Zé Ramalho, Gilberto Gil, Fagner, Flávio José, Chambinho do Acordeon, 
Genival Lacerda, Zé Calixto, Os 3 do Nordeste, Trio Nordestino, Antonio Barros e Cecéu, Anastácia, Azulão de Caruaru, Tiziu do Araripe,
Trio Virgulino, Bicho de Pé, Trio Xamego, Trio Juazeiro, Trio Dona Zefa, Trio Alvorada e Diego Oliveira.

Palcos secundários: 
Pinto do Acordeon, Trio Mossoró, Trio Sabiá, Edson Duarte, Aluízio Cruz, Trio Lampião, Éverton Coroné, Marcos Farias, 
Luizinho Calixto, Oswaldinho do Acordeon, Os Filhos do Nordeste, Fúba de Taperoá, Luso Baião e Junior Limeira.

Cortejos: 
Trovão de Minas (Maracatu), Tambor de Mineiro (Congado), Candombe da Dona Mercedes (Candombe) e Aruanda 
(Folia de Reis).

DJs:
DJ Vinny (MG), DJ Ric (MG), DJ Dú Azevedo (MG), DJ Jader (ES), DJ Xeleléu (RJ), DJ Sérgio Feijó (RJ), DJ Ivan (SP), 
DJ Ibrabamba (MG), DJ Nalla (SP), DJ Yuga (MG), DJ Cacai Nunes (DF), DJ Xiita (BA).

Professores de Dança: 
Enrique Matos - Lisboa - Portugal  Cesar (Pé Descalço) - Belo Horizonte - MG
Vinicius Kozan - Paris - França  Walmir (Pé Descalço) - Belo Horizonte - MG
Evandro Paz - São Paulo - SP  Guto Malino - Belo Horizonte - MG
Alê Mori - Campinas – SP
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Professores de Música: 
Tulio Araújo (BH) - Pandeiro - ritmos, técnica, noções gerais, afinação, ritmos, história do pandeiro.
Chica Brother (SP) - percussão - ritmos brasileiros, montagem de instrumentos, afinação e história da percussão na música brasileira
Sérgio Pererê (BH) - ritmos mineiros, noções gerais (Congado, Maracatu, Coco, Ciranda, Cavalo Marinho, Tambor de Crioula, Candombe, calango, 
catira e Jongo)
Maurício Tizumba (BH) - ritmos mineiros, noções gerais (Congado, Maracatu, Coco, Ciranda, Cavalo Marinho, Tambor de Crioula, Candombe, 
calango, catira e Jongo)
 

Palestrantes:
Leo Rugero (RJ) – Fole de Oito Baixos - ritmos, técnica, noções gerais, afinação, ritmos, história do instrumento
Paulo Vanderlei (PE) – Luiz Gonzaga – A história e o legado do Rei do Baião

Teatro: 
“A Casa de Farinha do Gonzagão” da Companhia Paulista de Teatro 
“Gonzagão a Lenda” de João Falcão

Projeções:
“Com Respeito aos 8 Baixos” de Leo Rugero
“O milagre de Santa Luzia” de Sergio Roizemblit
“Dominguinhos” de Mariana Aydar
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Mídia:

Assessoria de imprensa (10 meses) Kit imprensa no dia do evento

Outdoor, Rádio, Jornais e Revistas de entretenimento semanal: (300 spots de 30”, diariamente, todos os anúncios a partir de 1 mês 
antes do evento)

Gráfica e confecção: 20 mil flyers, 1000 Cartazes A4, 500 Cartazes A3 e 1000 Camisetas promocionais (30% MG, 20% SP, 
15% RJ, 10% ES, 15% outros estados e 10% Europa)

Mailing: Mailing de 20 mil pessoas em cadastro atualizado

Redes Sociais: Facebook, Twiter, Instagram

Flyer Virtuais: 03 flyers por mês, totalizando 39 artes diferentes

Site e Fan Page: Será criado um site e uma fan page exclusivas para o evento

Aplicativo exclusivo: Ferramenta interativa desenvolvida exclusivamente para o Festival, conectando as pessoas a partir de 3 
meses que antecedem o evento.

Totens, Backdrop para fotos, Blimps e infláveis: Por toda a cidade durante o evento, para sinalização e apresentação dos espaços.

Pós evento: Logotipo integrado nas fotos oficiais do evento e no documentário, em DVD (tanto na apresentação como na embalagem)
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Contrapartidas:
 
Pacote padrão

1. Logomarca nos totens de sinalização por toda a cidade durante o Evento;

2. Stand na praça principal, no coração do evento;

3. Exclusividade de tipo de produto;

4. Citação do nome e da marca em peças digitais, em todos os materiais de comunicação e em espaços dentro do Evento;

5. Cessão de convites para o camarote para os representantes de cada patrocinador;

6. Inclusão da marca nos materiais publicitários (outdoor, rádio, revista e jornal somente para as cotas ‘Apresentação 
 do Evento’, ‘Patrocinador Terra’ e ‘Patrocinador Água’);
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Apresentação do Evento - R$ 2.000.000,00 (Cota única)

- Logomarca na entrada da cidade; 
- Ambientação e Cenografia Customizada no Palco Geraes – Espaço ECO; 

Esse é o maior espaço e considerado o espaço principal, ocupará a praça principal da cidade, recém reformada. O Patrocinador contará com um 
espaço dedicado onde toda ambientação trará elementos da marca, bem como objetos relacionados ao seu contexto. Podem ser detalhes de pro-
dutos, marca ou serviços ou símbolos que façam link com os valores da organização.

Patrocínio Terra - R$ 1.500.000,00 (Cota única)

- Ambientação e Cenografia customizada no Palco Mil Tons – Espaço Cultura; 

O palco será produzido e cenografado com elementos do patrocinador. Alguns painéis e objetos do patrocinador ambientarão o espaço, gerando 
valor de marca e associações positivas com a sua imagem.

Patrocínio Água - R$ 1.500.000,00 (Cota única)

- Ambientação e Cenografia customizada no Palco Vitrola – Espaço Tradição; 

O palco será produzido e cenografado com uma Kombi Vintage adaptada sendo o elemento central, que também poderá estar presente em out-
ros pontos do evento com intervenções artísticas de um DJ tocando de dentro da Kombi. Alguns painéis e objetos do patrocinador ambientarão o 
espaço, gerando valor de marca e associações positivas com a sua imagem.
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Patrocínio Master - R$ 1.000.000,00 (Cota única)
 
- Ambientação da Marca e Naming Rights na Praça de Alimentação; 

Esse espaço será produzido com conteúdo exclusivo e poderá ser ambientado com a identidade do patrocinador.

Patrocínio Plus - R$ 500.000,00 (04 cotas)
- Para cada cota Plus, uma das 4 possibilidades:

1. Seções de Cinema – Oferecimento; 
As seções de cinema devem acontecer em um enorme telão no palco principal. (03 Documentários) Serão 04 seções no total.

2. Exposição de Literatura de Cordel – Oferecimento; 
Uma tradição muito antiga e muito rica em poesia e criatividade, com fotos, vídeos e naturalmente Cordéis, muitos Cordéis. 
É o fomento direto a história, o patrocinador pode relacionar sua marca com a geração e a divulgação de cultura.

3. Exposição de discos de vinil - Oferecimento; 
Uma reunião de raridades, artigos de colecionador que estarão as vistas e aos ouvidos do público, uma oportunidade única para a juventude 
ter acesso à tecnologia que precedeu o CD. O patrocinador pode apoiar o resgate e fomento de uma parte 
de nossa cultura, ajudando a torna-la acessível a todos, compartilhando cultura.

4. Apresentações de Teatro – Oferecimento; 
As apresentações de teatro devem acontecer no palco principal, com apoio de aparelhagem de som, vídeo e telão. (02 Peças diferentes) Serão 04 
apresentações no total.
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18‚Lei Rouanet:

Projeto: 159553

Custo do projeto:      

R$ 7.635.830 ,00

Coordenador Geral: Ivan Dias - ivandiasok@gmail.com

– 11 99809 3707 (vivo) ou 11 97015 7594 (tim/whatsapp)

Contato BH: Marcus Vinicius 31 9128 4049 (tim/whatsapp)


	capa
	sem 1Projeto Geraes Festival 2018 - Lei Rouanet Aprovado



