REGULAMENTO PARA PROCESSO SELETIVO DE SHOWCASES DO SUL FIMS 2018
A segunda edição da Feira Internacional de Música do Sul (FIMS) vai ocorrer entre os
dias 20 e 23 de junho de 2018 em Curitiba (PR), Brasil. Serão escolhidas no mínimo 10
bandas/artistas dos três estados do sul para apresentações no formato “showcase”,
realizados no Teatro Antonio Kraide localizado no Portão Cultural. Este edital ficará aberto
de 28 de fevereiro a 8 de abril de 2018, e será feito exclusivamente pela internet.
O QUE SÃO SHOWCASES?
"Showcases" são shows de curta duração (20 minutos) com o intuito de mostrar o
conteúdo e a performance de uma banda ou artista para um público de profissionais do
mercado da música e formadores de opinião. Este tipo de apresentação é característica
de feiras de negócios de música e tem o intuito de gerar interesse de negócios e
relacionamento para os artistas selecionados pela FIMS. Diferentemente de festivais,
neste tipo de evento é o artista que vai ao encontro de seus possíveis compradores.
SOBRE A FIMS
A FIMS tem como principal meta a geração e concretização de negócios no setor musical
com foco no sul do país, mas também aberto a agentes do Brasil e da América Latina. O
grande objetivo é estreitar os laços e aumentar o intercâmbio entre as produções musicais
dos três estados com o resto do continente e ao mesmo tempo oferecer uma
oportunidade de agentes e artistas de outras partes conhecerem e participarem mais do
mercado do sul. Pretende-se oferecer um espaço onde os diversos agentes da cadeia
produtiva, criativa e formativa da música se encontrem com o intuito de movimentar o
mercado.
REGULAMENTO
Das Inscrições:
- As inscrições de propostas para showcases 2018 serão realizadas via plataforma
Groove List entre os dias 28/02/18 a 08/04/18 (podem ser direcionadas do site e das
redes sociais oficiais da FIMS)
- A banda ou artista deverá criar um perfil na plataforma de acordo com as instruções da
mesma (baixe aqui o passo a passo).
- A lista final dos projetos musicais selecionados será divulgada até a primeira semana de
maio no site e canais oficiais da FIMS.
- É imprescindível o preenchimento correto de todos os campos indicados como
obrigatórios do formulário da plataforma
- Não serão aceitos materiais físicos. Toda informação enviada deverá ser via internet

- Pode participar todo e qualquer projeto musical autoral, de artista solo ou banda,
instrumental ou não, de qualquer estilo musical, que sejam reconhecidamente e
notoriamente atuantes na cena de um dos três estados da região sul: Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Paraná. Se sentir a necessidade, a organização pode solicitar mais
informações a respeito dessa atuação durante o processo de seleção.
A seleção será feita por um Conselho Consultivo da FIMS e colaboradores, formado por
profissionais do mercado, de acordo com os seguintes critérios e requisitos:
1) Qualidade artística e originalidade do material apresentado no formulário:
composições, gravações, vídeos, textos.
2) Aceitação das condições desse regulamento.
3) Nível de profissionalismo da banda, levando-se em conta a qualidade técnica do
material apresentado, equipe e/ou organização de trabalho, argumentos e
comprometimento com a carreira.
4) Disponibilidade e vontade de firmar novas parcerias e fechar shows em outras praças
fora de sua cidade natal.
5) Adequação ao conceito do evento, de fomentação e exposição de novas propostas e
tendências musicais.
6) Relacionamento e atuação em mídias sociais e plataformas digitais
7) Ter lançado no mínimo 1 álbum físico ou virtual, com no mínimo 5 músicas (exceto
grupos que tenham trocado de nome mas tenham álbuns com os mesmos artistas de
trabalhos anteriores)
8) Não ter realizado showcase na programação oficial da FIMS 2016
- Local das apresentações: Teatro Antonio Kraide, no Portão Cultural (Av. República
Argentina, 3.432 – Portão, Curitiba – PR), onde acontecerá toda a programação de
networking, business e conferência da FIMS 2018.

Das Condições:
- Respeitar e adequar a apresentação musical de acordo com o rider técnico fornecido
pela FIMS. O rider técnico será montado por profissionais especializados e com
equipamentos de qualidade, tentando atender a diversos formatos de sets ao vivo. A lista
completa dos equipamentos será enviada às bandas selecionadas
- Todas as bandas e artistas terão acesso ao camarim coletivo, com abastecimento
padrão para todos os participantes.
- A apresentação deverá ter 20 minutos de duração. Atrasos ou apresentações mais
longas não serão aceitos, para que os outros showcases do dia não sejam prejudicados.
- Os intervalos entre as bandas, para troca de palco e line check, será de
aproximadamente 30 minutos. Não haverá uma passagem de som individual, somente um
line check

- Os horários dos showcases e line check serão estabelecidos pela organização do
evento e deverão ser respeitados e cumpridos rigorosamente.
- A FIMS é uma feira de negócios, portanto, não há cachê ou ajuda de custos com
despesas de viagem para showcases dentro da programação diurna do evento.
- Uma equipe técnica especializada estará disponível para todas as apresentações: um
técnico de P.A., um técnico de luz, roadies e carregadores.
- Os showscases serão de fácil acesso a todos os profissionais credenciados na FIMS e
também terão entrada gratuita para o público em geral.
- A banda/artista, caso selecionada, deverá providenciar a liberação do ECAD para
apresentação no evento. A organização entrará em contato para informar o procedimento
Das Contrapartidas:
- Todos os integrantes das bandas e grupos selecionados ganharão uma credencial
individual ou PRO-BADGE, que será de uso intransferível e que dá acesso livre a todas
as áreas, ações, eventos e atividades da FIMS 2018.
- Cada banda terá direito a levar uma equipe de até 3 (três) pessoas (técnicos,
produtores, assessores de imprensa, roadies) além dos artistas no palco, e todos também
ganharão a credencial.
- Cada integrante da banda ou de sua equipe terá direito à uma credencial para um
acompanhante.
- Translado local em Curitiba no dia do showcase para vir e voltar do evento
- Possibilidade para venda de seus produtos no stand da FIMS, que não cobrará
nenhuma porcentagem pelas possíveis vendas
- Prioridade para apresentações no circuito off (que também dependerá do local que irá
receber essas apresentações). Mais informações nos canais oficiais da FIMS, em breve
- Seleção automática para as rodadas de negócios.
- Todas as bandas e artistas selecionados serão divulgados no site, folder, aplicativo,
redes sociais e assessoria de imprensa do evento.
É importante lembrar mais uma vez que como este evento não se trata de um festival ou
similar, mas sim uma feira que visa permitir que os artistas entrem em contato e se
apresentem para compradores nacionais e internacionais, a FIMS não realiza o
pagamento de cachê pelas apresentações. Este é um espaço para a geração de negócios
relacionados à música. A FIMS também não fornece passagens e hospedagem aos
selecionados

Considerações Finais:
- A participação na presente seleção implica, automaticamente, na aceitação dos termos e
conteúdos deste regulamento.
- O julgamento das propostas é da competência exclusiva do Conselho Consultivo da
FIMS, que é definitiva e inquestionável.
- as bandas e artistas inscritos concordam, desde já, a ceder o uso de sua imagem nas
fotos e vídeos para utilização da FIMS em materiais promocionais do evento, online e
impressos, desta e futuras edições
- Só serão consideradas inscrições que preencham todos os campos obrigatórios do
formulário na plataforma, e que sejam enviadas dentro do período informado. A FIMS não
se responsabiliza por falhas de envio, arquivos corrompidos ou que não funcionem. Ao
enviar a inscrição, o proponente já manifesta o total acordo e conhecimento das
condições deste regulamento e se compromete, se selecionado, a se adaptar ao evento
bem como manter contato constante com a organização que pode, eventualmente,
efetuar alterações na programação para resguardo do bom andamento de todas as
atividades.
- Informações gerais: contato@fims.com.br
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IMPORTANTE: Mesmo que não seja selecionada, a banda/artista é extremamente bem
vinda e convidada a se inscrever para participar das outras atividades oferecidas na
FIMS. Haverá um edital separado para as rodadas de negócios, no qual ainda será
possível pleitear a participação independente da seleção ou não para o showcase. A
realização dos showcases é somente uma das opções, e como credenciado você ainda
pode participar das rodadas, palestras, debates, workshops e também ampliar sua rede
de relacionamentos entrando em contato com os agentes que participam do evento.
Procure mais no site fims.com.br e, como credenciado, participe e se relacione com
profissionais da música!
!!!FAÇA SUA INSCRIÇÃO PARA SHOWCASES DO SUL!!!

