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1. Apresentação e objetivos
O Jazz Remixed é um dos pilares do Savassi Festival, ao materializar em discotecagens alguns
dos pontos fundamentais para o evento e seu público: o jazz e a música instrumental, a
ocupação de diversos espaços culturais em Belo Horizonte e a pluralidade artística, presente na
curadoria dos sets. Através da participação de dezenas de DJs, o público, além dos shows de
artistas e bandas, têm a oportunidade de acessar e conhecer repertórios variados selecionados
por DJs, um gesto que soma-se a três objetivos fundamentais do Savassi Festival: ampliar seu
cânone artístico e curatorial, democratizar o acesso à programação cultural do evento e revelar
novos talentos da música. 



A edição de 2022 do Savassi Festival apresenta uma novidade: o Concurso Jazz Remixed, que
é promovido com o objetivo de selecionar no mínimo 3 (três) DJs para se apresentarem no
evento deste ano, fazendo parte da programação do festival.

 

Para participarem, os DJs deverão: 

a) Apresentar como propostas sets originais e exclusivos (que não tenham sido performados
anteriormente) para o evento; 

b) Apresentar sets orientados pela proposta curatorial do Savassi Festival, ou seja, partirem
do jazz, da música instrumental e suas derivações;

c) Enviar para análise do júri sets com duração de 1 (uma) hora. O tempo previsto às
apresentações ao vivo será de 3 (três) horas, durante a realização do Savassi Festival, em local,
data e hora a serem definidos pela organização; 

d) As inscrições poderão ser realizadas a partir das 08h, horário de Brasília, do dia 04 de maio
até às 23h59, horário de Brasília, do dia 18 de maio.





2. Seleção
O júri será composto por um corpo de curadores do festival, formado por Bruno Braz Golgher
(Café com Letras e Savassi Festival), Paloma Parentoni (DJ, artista visual e curadora do
Savassi Festival) e Ed Luiz (DJ e produtor cultural, criador da festa @bsurda) que selecionará,
do material recebido, no mínimo 3 (três) propostas vencedoras. Com o objetivo de ampliar o
escopo regional da programação, serão aceitas inscrições de todos os estados do Brasil. As
propostas selecionadas que sejam de moradores fora da cidade de Belo Horizonte receberão
um cachê de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) por apresentação; as propostas selecionadas de
moradores da cidade de Belo Horizonte receberão um cachê no valor de R$600,00 (seiscentos
reais) por apresentação. Ambos valores serão pagos mediante apresentação de nota fiscal.
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A diferença entre os valores se justifica pelo fato do festival não arcar com nenhum custo logístico
para os candidatos selecionados que venham de outros lugares, referentes à translado,
hospedagem, alimentação e demais despesas referentes. Essa ajuda deve arcar com todas as
despesas relativas à apresentação. 



As propostas enviadas para o Concurso Jazz Remixed serão julgadas a partir dos seguintes
critérios:


originalidade do set;

exclusividade do set;

adequação à proposta estética do Savassi Festival. 



Deve-se ressaltar que, se porventura o evento não for realizado ou seu porte precise ser
radicalmente diminuído, a participação no festival em questão poderá ser inviabilizada. 


3. Inscrição
A participação no Concurso Jazz Remixed é gratuita e aberta a DJs do Brasil. Podem se
inscrever DJs de todas as idades (menores de 18 anos mediante autorização dos pais e
responsáveis); a aferição da idade será feita por meio de documento de identidade. Podem se
inscrever duplas de DJs, com o entendimento de que o valor recebido da premiação não irá
se alterar. 


O júri avaliará até 25 inscrições. As inscrições submetidas após o número estipulado ser
atingido serão desconsideradas. A inscrição deverá ser realizada exclusivamente por meio
eletrônico, encaminhando as informações elencadas abaixo para o email do diretor geral do
Savassi Festival, Bruno Golgher, em bgolgher@gmail.com. 


Os candidatos deverão enviar os seguintes arquivos: 



a)

1 (um) set de discotecagem, com duração prevista para 1 (uma) hora, contendo
informações sobre as faixas (artistas e músicas selecionados na playlist). Sugere-se que a
playlist esteja disponibilizada (em modo oculto) em plataformas referenciais (Spotify e
Soundcloud), que possam ser compartilhadas para os curadores; 



b)

1 (um) release ou mini-bio do DJ em formato .docx, que deverá incluir informações sobre o
DJ, seu campo de atuação, lugares onde costuma se apresentar, referências musicais (estilos
em que prioriza suas discotecagens) e demais informações que julgar relevante;



c) 2 (duas) fotos de divulgação do DJ em alta resolução (300dpi), com o crédito do fotógrafo,
preferencialmente uma na vertical e a outra na horizontal;



d) Comprovante de endereço do candidato e documento de identidade. 
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4. Regras para participação
As inscrições que não preencherem integralmente as condições e os requisitos especificados
neste edital, tanto cadastrais quanto estéticos, serão automaticamente desclassificadas. Não
será permitida a inscrição fora do prazo estabelecido neste edital e do resultado não caberá
qualquer tipo de recurso. Todos os candidatos receberão um e-mail de confirmação de
recebimento da inscrição em até 48 horas após a sua realização. As inscrições poderão ser
realizadas a partir das 08h, horário de Brasília, do dia 4 de maio até às 23h59, horário de
Brasília, do dia 18 de maio.
O júri será responsável pela triagem técnica dos DJs aptos a concorrer no concurso, sendo
eliminadas aquelas que não encaminharem a documentação corretamente, que não cumpram
as regras de inscrição e aqueles cuja proposta estética não se adeque aos critérios de seleção
divulgados acima.


Os DJs selecionados farão parte da programação do Savassi Festival 2022 e a escolha do
local, dia e horário da apresentação será definida exclusivamente pelos organizadores do
festival. A organização do festival se reserva o direito de convidar outros DJs para sua
programação, fora do escopo do concurso. Se, por motivo de força maior, não for possível a
realização do festival tal como planejado, a apresentação dos DJs selecionados podem ser
canceladas ou postergadas para outra edição do festival. 



Os selecionados autorizam o uso de sua imagem para fins de divulgação por meio de qualquer
mídia impressa, audiovisual e/ou virtual, sem limitação de tempo e de vezes de utilização ou de
território, podendo a divulgação ocorrer no Brasil e/ou no exterior, sem que a organização do
Jazz Remixed e de seus parceiros associados tenham quaisquer tipo de ônus; Caso
necessário, a divulgação dos resultados poderá ser adiada pelo prazo de até 10 dias. Serão
avaliadas pelo júri, unicamente, as 25 primeiras inscrições válidas, ou seja, aquelas que estão
de acordo com as solicitações cadastrais e estéticas deste edital. 


A lista com o nome dos 25 DJs será enviada, por e-mail, a todos os inscritos no concurso. Em
caso de dúvidas escrever para Sabrina Garcia no e-mail sabrinagarcia.icc@gmail.com com o
título "Dúvida - Concurso Jazz Remixed 2022".

5. Quem somos
O Savassi Festival é um festival de jazz e música instrumental criado em 2003, em Belo
Horizonte. O evento teve diversas edições realizadas em outras cidades, como Nova Iorque,
São Paulo e Rio de Janeiro. No entanto, é na cidade natal do festival em que é realizado o amplo
espectro de atividades que lhe caracteriza, sempre dedicadas ao jazz e à música instrumental.  
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