CONCURSO DO HINO OFICIAL DO CONAMI – 2018
1. OBJETO
HINO DO CONAMI - 2018
2. OBJETIVOS
2.1 - Eleger a composição musical que será instituída como hino oficial do
CONAMI - 2018
2.2 - Apresentar aos casais encontristas um hino que represente e promova o trabalho do
movimento de irmãos na diocese de Blumenau
2.3 - Manifestar o espírito cristão, reafirmando através do hino, a importância da
perseverança e na convicção da fé
3. INSCRIÇÃO
3.1 - Data limite para inscrição – 10 setembro 2017
3.2 - Ficha de inscrição (Anexo I )
3.3 – Encaminhar junto da ficha de inscrição a letra do hino para avaliação técnica do
quesito, palavras que devem constar na composição.
3.4 – Enviar para e-mail conami2018@terra.com.br
4. PREMIAÇÃO
O vencedor recebe o premio de R$ 1.000,00
3. REGULAMENTO
3.1 - Deverá constar na composição as palavras ( Família, Conami, Blumenau, Nossa
Senhora de Guadalupe, Movimento de Irmãos)
3.2 - O tempo de execução do hino deverá ter no máximo (cinco minutos)
3.3 - O proponente deverá apresentar o arranjo musical no dia 30 de setembro para o júri
técnico (Vide item 5. Apresentação)
3.4 - O proponente devera estar na AMI – Associação Movimento de Irmãos para passar
o som com a equipe técnica de sonorização no dia 30 de setembro a partir das 15:00 hs
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3.5 - O proponente autor (es) vencedor cederá os direitos autorais da composição e
propriedade intelectual da obra de pleno direito e por prazo indeterminado a comissão
organizadora do CONAMI 2018, que se reserva o direito de publicar,
gravar e divulgar a obra.
Este item se aplica somente ao vencedor do concurso. ( Anexo II )
4.0 COMISSÃO JULGADORA
4.1 – A comissão julgadora será composta por um júri técnico de três pessoas.
4.2 - Critérios que serão avaliados
Afinação, Harmonia, Desempenho, Letra, Melodia
5. APRESENTAÇÃO.
EVENTO PARA ESCOLHA DO HINO DO XI CONAMI – 2018
NOITE DAS SOPAS
LOCAL - AMI – ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO DE IRMÃOS
RUA - JOÃO FREITAS, 525 - SANTA LIDIA - PENHA - SC.
DATA – 30 SETEMBRO 2017
ROTEIRO
Inicio das apresentações, mesa julgadora e informações 19:30 hs
Apresentação individual dos candidatos - 20:00 hs (Por ordem de inscrição)
Jantar Noite das Sopas – 21:30 hs
Inicio do Baile - 22:45 hs (Banda Pé na Estrada)
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