Setor da Juventude diocese de Novo Hamburgo
Jornada Diocesana da Juventude - 2018
THE VOICE JDJ - REGULAMENTO

É com muita alegria que o Setor da Juventude da Diocese de Novo
Hamburgo juntamente com os movimentos, pastorais e carismas anuncia o
concurso “THE VOICE JDJ”.
O concurso irá escolher no dia 19 de maio de 2018 na JDJ (Jornada
Diocesana da Juventude), a melhor voz jovem da Diocese de Novo
Hamburgo.
O concurso consistirá em 4 (quatro) etapas, sendo elas:
ATENÇÃO!! Leia atentamente o regulamento até o final. Qualquer
descumprimento levará a desclassificação imediata.
ETAPA 1:
1. O pré-candidato deve enviar pelo aplicativo WhatsApp para o
número (51)99637-9183 (Felipe Martins) um áudio, sendo:
1.1 Um áudio cantado pelo pré-candidato de 1 minuto e 30
segundos de duração com a música CATÓLICA que pretende
cantar nas audições as cega caso seja classificado. O áudio
pode ser gravado com ou sem acompanhamento de
instrumentos musicais.
Caso o candidato seja classificado, o mesmo deverá enviar o
áudio desta música original (versão do artista) completa, para
que a banda de apoio da JDJ possa ensaiar a música.
1.2 No início do áudio enviado, o pré-candidato deve falar seu
nome e o tom da música. Este tempo extra de apresentação
pessoal e explicações não contará na duração da música
escolhida para cantar.
2. O número de vagas é limitado, portanto, os pré-candidatos serão
avisados de sua classificação para as audições as cegas. Os
candidatos que não forem selecionados também serão comunicados.
3. A lista de classificados será divulgada nos meios de comunicação
oficiais do Setor Juventude Diocesano.
4. O prazo para as inscrições será de 20 de Março até o dia 16 de
Abril de 2018. Não serão aceitas inscrições após esta data.
5. Os candidatos classificados receberão por WhatsApp, um áudio com
a gravação instrumental de sua música escolhida executado pela
banda de apoio, no tom indicado anteriormente, para que possam
ensaiar sua apresentação conforme a execução da banda de apoio.
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O ensaio com a banda, caso ocorra, será no dia do evento, antes da
competição para passagem de som. O ensaio depende da
programação das atividades.
6. A música apresentada na final deverá ser obrigatoriamente a mesma
escolhida na audição a cegas.
ETAPA 2:
OBS: As seguintes etapas se realizarão no dia 19 de maio de 2018 no
Parque do SAIQUI, CANELA-RS.
7. Nessa etapa o candidato cantará ao vivo para os técnicos a música
escolhida no item 1.1, com duração de 1 min e 30 segundos no
máximo, acompanhado da banda de apoio.
8. Os técnicos estarão com suas cadeiras viradas, sendo de sua livre
escolha o candidato para sua equipe.
9. Caso mais de um técnico vire sua cadeira, o candidato deverá
escolher com qual prosseguirá o concurso.
10.Caso nenhum técnico vire, o pré-candidato estará desclassificado.
11. Os técnicos terão direito a escolher no mínimo 2 (dois) e no máximo
3 (três) candidatos para realizar, posteriormente, a batalha.
12.As duplas ou trios escolhidos terão 20 minutos para ensaiar a música
com seus técnicos na preparação para a batalha.
13.A classificação à final será concedida ao candidato pelo seu técnico.
ETAPA 3:
14. A terceira etapa consiste na batalha entre os candidatos dos técnicos.
15. A batalha será em dupla ou trio. Juntamente com o técnico, os
candidatos escolherão uma música da playlist disponibilizada pela
banda. Uma única música será cantada entre os candidatos. A
playlist terá 3 níveis de dificuldade:
15.1 Fácil: músicas católicas de conhecimento geral, de fácil
interpretação e técnica.
15.2 Médio: música católica de bandas e cantores católicos, de
mediana dificuldade e técnica.
15.3 Difícil: música católica de bandas e cantores católicos,
necessitando de interpretação e técnica mais avançadas.
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ETAPA 4 (FINAL):
16. O candidato classificado para a final cantará a música escolhida a
partir da lista recebida por WhatsApp no item 5, executada no tom
indicado inicialmente, sendo essa completa.
17.O ganhador será escolhido a partir dos seguintes critérios:
1.7.1 Pela maioria do público que estiver assistindo ao concurso:
valendo 1 (um) voto na classificação final.
1.7.2 Cada Técnico tem direito a 1 (um) voto na classificação final.
1.7.3 Em caso de empate a banda (os integrantes presentes no
momento) terá direito a votar, de forma consensual, valendo 1 (um)
voto.
O ganhador com maior pontuação levará para casa o troféu de
“MELHOR VOZ JOVEM DA DIOCESE DE NOVO HAMBURGO”
juntamente com um prêmio surpresa.
OBS: Os casos omissos, ou seja, não contemplados neste
regulamento, serão decididos pela comissão organizadora, não cabendo
recursos contra suas decisões.

Esperamos ansioso pelo seu talento!!
Setor Juventude da diocese de Novo Hamburgo
19 de março de 2018.

