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O que é? 
 

O Cult in Music é um Festival para bandas e solistas de qualquer estilo, que apresentem 

composições próprias e covers em inglês, e é aberto para solistas e bandas com até 06 

integrantes de Presidente Prudente e região. 
 

Como funciona? 

Serão selecionadas 05 (cinco) bandas e/ou solistas pela análise de uma composição própria 

em Inglês. A gravação desta composição não precisa ser produzida: na primeira seleção 

eliminatória serão avaliadas somente letra e melodia. No dia do festival, os solistas e/ou 

bandas selecionadas apresentarão esta composição própria além de 02 (dois) covers de 

composições em Inglês. A composição própria e os covers não podem ultrapassar cinco 

minutos de duração cada. Cada solista ou banda terá 20 minutos de palco entre montagem, 

desmontagem e apresentação das três músicas. 
 

Os 05 (cinco) solistas ou bandas selecionadas serão avisados da classificação até uma 

semana antes do evento, e deverão retirar informativo de participação na Cultura Inglesa até 

03 (três) dias antes do evento. O júri ficará atento para os destaques baterista, guitarrista, 

baixista, vocalista e instrumentista especial. Caberá ao júri, também, analisar os seguintes 

quatro quesitos: Presença de Palco, Performance das Músicas Cover, Música Autoral e 

Participação do público. Portanto, levar os amigos é uma arma importante para elevar o nível 

do envolvimento com a plateia. Serão entregues certificados para cada um dos quatro 

quesitos acima, e a banda com melhor média nos quesitos estará automaticamente 

selecionada para se apresentar no Cult in Music – final estadual, em São Paulo, condicionada 

ao seu regulamento e concorrendo aos prêmios de melhores instrumentistas, vocalista, letra e 

performance. 
 

Quando é? 

O Festival acontecerá em 27/Setembro, às 22h00, no salão do Tênis Clube de Presidente 

Prudente. Os classificados deverão estar lá às 21h00 para organização geral e conhecimento 

da seqüência de apresentação sorteada pela Cultura Inglesa. Tal ordem não poderá ser 

alterada. A inscrição no Festival significa aceitar tocar no local, data, horário e ordem 

definidos pela Cultura Inglesa, e a ciência de que a ausência confirmará a desistência de 

participação da banda. 
 

Como participar? 

As inscrições serão feitas pessoalmente na Cultura Inglesa até 01/setembro, por pelo menos 

um membro da banda, com a entrega de todos os itens abaixo, de uma só vez: 
 

- Música própria gravada em CD ou pen-drive (não é necessário gravar os covers) 

- Letra da música própria em CD ou pen-drive, Word, em letra Arial tamanho 12 

- 03 fotos diferentes do grupo em CD ou pen-drive 

-Formulário de Inscrição em arquivo Word, disponível no site: www.culturainglesapp.com.br, 

devidamente preenchido, gravado em CD ou pen-drive. 

- Regulamento impresso assinado pelos integrantes da banda ou pelos responsáveis legais. 
 

Música, letra, fotos e Formulário de Inscrição devem estar no mesmo CD ou pen-drive. Se 

estiverem em pen-drive, este será entregue na inscrição, podendo ser retirado no dia seguinte. 
 

Quem vai julgar? 

As músicas entregues no ato da inscrição serão avaliadas por um júri composto por professores 

de música, professores de inglês e músicos. Desta seleção sairão as 05 (cinco) bandas que 

tocarão no festival. No dia do festival, o júri será composto por professores de música, 

professores de inglês, músicos e produtores musicais. 
 

O que se pode ganhar? 

Cada um dos cinco solistas/bandas classificadas, que se apresentarem em 27/setembro, 

receberá o prêmio “Audiotech Music Store”, composto por troféu e por uma guitarra, que será 
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entregue no evento por um representante da Audiotech. Os músicos destaques receberão 

certificado da Cultura Inglesa e brindes diversos. 
 

O transporte para SP (ida e volta) será pago pela Cultura Inglesa para levar a banda 

selecionada para se apresentar no Cult in Music da capital. Esse mesmo solista/banda 

ganhará também bolsa de estudos 100%, por um semestre, no valor do curso, na Cultura 

Inglesa de Presidente Prudente, condicionada a até 04 (quatro) apresentações sem cachê 

em eventos promovidos ou apoiados pela escola no decorrer do ano. 
 

Para divulgar: 

Com a inscrição no Cult in Music, a Cultura Inglesa terá pleno exercício dos direitos de 

imagem e som cedidos, conforme a Lei 9.610 de 19/05/1998, podendo, a seu exclusivo critério, 

proceder quaisquer modificações no formato das referidas imagens e sons para a inserção em 

conjunto com outras imagens do Cult in Music, bem como utilizá-las, total ou parcialmente, 

em outros produtos e subprodutos para divulgação, lançamento, comercialização e 

veiculação de eventos e cursos conforme segue: (a) Através de todo e qualquer processo de 

comunicação audiovisual ao público já existente, tais como: bitola 16mm e/ou 35mm., VHS, 

CDRom, CD-I, homevideo, DAT, DVD, Laser Disk, suportes de computação gráfica em geral e 

através de representação digital de sons e imagens, internet, e/ou qualquer outro meio de 

comunicação que permita exibição e/ou outras mídias ditas interativas, ainda que parcial dos 

sons e/ou imagens do Cult in Music, independente do suporte material e processo de 

transporte de sinal que vier a ser utilizado já existente; (b) Através de qualquer modalidade 

que poderá ser transmitida via radiodifusão, televisão aberta ou fechada, Internet, UHF, VHF, 

cabo, MMDS, satélite ou qualquer outro meio de transporte de sinal já existente; (c) Através de 

todas as mídias impressas, editoriais e revistas afins. 
 

A decisão dos jurados é soberana e irrevogável e a entrega na Cultura Inglesa, deste 

regulamento assinado e o envio do e-mail com o formulário de inscrição significa o aceite dos 

termos e condições deste regulamento por todos os que assinam abaixo. 
 

Eu, abaixo assinado, li e concordo com o regulamento do Cult in Music 2014. 

 
Nome completo: 

 

 Nome completo: 

 

Nome do responsável (se menor): 

 

 Nome do responsável (se menor): 

 

RG do responsável (se menor):                      Órgão emissor: 

 

 RG do responsável (se menor):                      Órgão emissor: 

 

Assinatura do integrante da banda (se menor, do responsável) 
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