REGULAMENTO WYDEN TALENT SHOW 2019

O Wyden Talent Show terá duração de 1 hora e reunirá até 4 (quatro) pessoas que
poderão apresentar os seus talentos criativos nas modalidades de performance ou karaokê.

A inscrição deverá ser realizada através do Formulário Talent Show 2019, onde o
candidato deverá preencher seus dados e adicionar uma breve descrição sobre a proposta
de sua apresentação. O formulário permanecerá aberto no período de 16/08 a 26/08.

A pré-seleção será realizada internamente, levando em consideração os critérios
estabelecidos para deferimento ou indeferimento da proposta do aluno, tais como:
conteúdo da letra, proposta de apresentação, aluno regularmente matriculado e outros
itens que podem ser considerados fora do contexto. Após a pré-seleção, os candidatos
passarão para a etapa de seleção final a ser realizada em nosso Instagram (@fmfwyden)
com votação aberta aos alunos da instituição.

O show é livre! Mas a temática precisa ser seguida, viu? O candidato deverá se
apresentar dentro do tema ‘Lip Sync’, adaptando sua apresentação de acordo com uma
das duas modalidades abaixo:

Performance Lip Sync: dublagem completa, baseada em alguma performance de
um artista a sua escolha (exemplo: go.wyden.to/performancefmf);

Karaokê Lip Sync: opção disponível para quem desejar cantar ao vivo utilizando
playback instrumental, estilo karaokê, mas inspirada em alguma performance de algum
artista, mantendo as expressões da apresentação original (go.wyden.to/karaokefmf).

O resultado será informado individualmente através de e-mail, e divulgado em
nossas redes no dia 04/09.

Toda a estrutura de palco estará disponível aos selecionados, incluindo sonorização,
iluminação e espaço para ensaios gerais, porém, a utilização de outros itens individuais
como: arquivo musical do playback, banda, equipamento instrumental e acessórios, são
obrigações do selecionado.

Cronograma
DESCRIÇÃO

PERÍODO

Inscrição

16 à 26 de agosto

Pré-seleção

28 e 29 de agosto

Votação

30 de agosto

Resultado

04 de setembro

Ensaio

até 18 de setembro

Apresentação

20 de setembro de 2019

