Prorrogadas as inscrições para o 3º Festival MPBrasil 2018
Festival vai premiar a melhor música autoral MPB

As inscrições para a 3ª edição do Festival MPBrasil 2018 foram prorrogadas até
o dia 30 de novembro de 2018. Bandas, duplas ou cantores solos devem enviar
músicas autorais inéditas para participar do evento realizado em São José do Rio Preto,
que prestigia e valoriza a música popular brasileira.
Serão selecionadas as cinco melhores canções para apresentações ao público
no próximo dia 15 de dezembro no Recinto de Exposições de Rio Preto. A entrada é 1
quilo de alimento não perecível, que será doado para as paróquias Jesus Bom Pastor e
São Sebastião e para o Serviço Social Vitório Lucchesi.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site do
festival até o dia 30 de novembro de 2018. Cada participante pode concorrer com
apenas uma composição autoral inédita do gênero MPB. As composições serão
avaliadas por uma comissão julgadora.
As cinco melhores músicas serão classificadas para a final e seus autores se
apresentarão para um corpo de jurados composto por músicos e especialistas da área
no dia 15 de dezembro, a partir das 20h30. Os autores das músicas selecionadas
poderão se apresentar no Festival individualmente, em dupla ou banda ou ainda
indicar um cantor para interpretar a canção.
As composições escolhidas para se apresentar ao público no Festival serão
divulgadas no dia 3 de dezembro de 2018 no site do MPBrasil.
Durante a apresentação, serão avaliados quesitos como técnica e qualidade
musical, presença de palco, interação com o público, originalidade, ritmo e dicção. Os

três primeiros lugares serão premiados com R$ 2.000,00 para o vencedor, R$ 1.000,00
para o segundo colocado e R$ 500,00 para o terceiro lugar.
“O MPBrasil nos permite destacar e descobrir talentos da música popular
brasileira. Além disso, proporcionamos ao público música de qualidade, cultura e um
show especial”, explica André Fachinetti, diretor do festival.
Após a divulgação dos vencedores do 3º Festival MPBrasil 2018, o cantor Jão
sobe ao palco para apresentar seus sucessos do single “Vou Morrer Sozinho”, que está
no Top 100 das músicas mais tocadas no Spotify Brasil.
O 3º Festival MPBrasil é realizado pela Renova Projetos e Produções com apoio
da Secretaria Estadual de Cultura de São Paulo, junto ao ProAC-ICMS, com produção
da LA Projetos e Produções, divulgação pela rádio oficial a Kboing FM e patrocínio de:
Coca-Cola, Hyatt Place, Hot Beach Resort e Vini Constan.
Jão
Em seu primeiro álbum, “Lobos”, Jão traz uma fusão dos elementos e batidas do
pop às sonoridades regionais brasileiras. Compositor e coprodutor de todas as músicas,
o cantor apresenta uma série de narrativas pessoais que deixam visíveis suas
fragilidades, tristezas e medos. No melhor estilo “sofrência pop”, ele encara o desafio
de desbravar novas possibilidades e temáticas para o gênero.
De Américo Brasiliense, no interior de São Paulo, Jão foi descoberto na internet
e logo começou a produzir o próprio repertório em parceria com a Head Media - dos
produtores Pedro Dash e Marcelinho Ferraz - e a Universal Music. O cantor ganhou os
principais noticiários do país em janeiro deste ano, quando lançou o single “Imaturo”,
que alcançou o topo da parada viral no país e figurou entre as 100 músicas mais
ouvidas do Brasil tanto no Spotify quanto nas rádios. No lançamento de “LOBOS”, Jão
colocou sete das dez músicas do álbum entre as 200 mais tocadas do país no Spotify,

com uma delas no Top 50 do serviço - feito grande até para os principais nomes do
entretenimento nacional.

Serviço
3º Festival MPBrasil 2018
Inscrições: de 12/11/18 a 30/11/18 no www.festivalmpbrasil.com.br
15 de dezembro de 2018, às 20h30, no Recinto de exposições de São José do Rio Preto
Entrada: 1kg de alimento não perecível
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