


Rock Festival, é um concurso musical aberto à participação de artistas e bandas musicais. As únicas 
exigências: Que tenha qualidade e seja originalmente brasileira. !
O objetivo principal é estimular a cultura musical entre jovens e dar espaço para novos talentos, que 
terão suas musicas divulgadas em veículos de comunicação e a oportunidade de tocar na abertura de 
grandes shows de bandas consagradas. !
Nas eliminatórias do festival, o público contara com outras atrações como: 
Feiras de livros e instrumentos musicais, work shops, vídeos, Youtubers e uma rampa de skate 
especialmente montada para apresentação free style. !
A estimativa de público nas eliminatórias é de 1500 pessoas por edição. O evento de 
confraternização , em local ainda não definido, contará com bandas consagradas e publico estimado 
de 10 mil pessoas.  
!!



Serão 3 ( três ) edições em diferentes unidades ou bairros. As bandas que se destacarem, 
além da possibilidade de tocar na programação da rádio parceira, farão parte da festa de 
confraternização do festival, abrindo shows de grandes bandas do rock nacional, na festa 
de aniversário da Rádio Transamérica, que ainda será confirmada  no Circo Voador. 
!
A produção do festival, junto aos seus parceiros, oferecerá toda a infra estrutura 
necessária à realização do evento e em todas as etapas, os músicos contarão com palco, 
equipamentos de sonorização e iluminação. Todos serão avaliados por júri popular com 
votos através de aplicativo mobile. Para selecionar as bandas finalistas, também 
contaremos com um júri técnico nas apresentações ao vivo. 
!
!



!
A produção  contará com o auxilio luxuoso de um 
programa de Rádio ( incentivado pela Lei de ISS ), 
onde alunos poderão participar da produção, 
vivenciando todo o processo desde a programação 
musical, comercial, promocional, jornalística, 
locução,  até a organização de eventos. 
O Programa semanal, além da importância 
profissional que terá para os alunos e colégio, será 
o principal canal de interatividade entre as bandas 
e o público, que participará da seleção musical 
através de voto por SMS.
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CRONOGRAMA

agosto	2018	
-	Oficínas	de	Iluminação	Cênica	
-	Youtubers	

setembro	2018	
-	Home	Studio.		
-	Youtubers.	

novembro	2018	
-	Fazer	e	viver	de	música	sem	subir	ao	palco.		
-	Youtubers.

dezembro de 2018 - Confraternização e encerramento: 
Uma grande festa com atrações do rock nacional, youtubers, skate e 
as bandas  que se destacarem no festival. 
Os shows serão transmitidos ao vivo pela internet no programa Rock 
Clube.    

Youtubers: Alguns acreditam que essa é uma moda passageira, mas na opinião especialistas é 
uma tendência irreversível de um canal de comunicação que já disputa com a TV a audiência do 
público. Um novo meio que se instalou na geração mais nova, mas que já tem conquistado os mais 
velhos também. Os canais de YouTube estão para a TV, como os shoppings estão para o comércio 
do centro da cidade.  



Além	 de todas as informações do festival, o processo de seleção será 
priorizado nas plataformas digitais, inclusive as inscrições das bandas e 
voto popular. 

						http://jbinfinitproducoes.wix.com/rock-festival
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Midia por edição !
Radio Transamérica FM 
150 chamadas de 30” 
150 menções de 5” 
150 Spot de 30” ( patrocinador) !
Radio Rock Clube ( internet ) 
150 chamadas de 30” 
150 menções de 5” 
60 spots de 30” ( patrocinador ) !
Impressa 
¼ de pagina na semana do evento em jornal estadual 
½ pagina em jornal de bairro 
Flyers e cartazes distribuidos nas escolas secundaristas de toda cidade e alguns outros municipios. 
alem de contato direto nas redes sociais e veiculos de comunicação atraves da 
Assessoria de imprensa, para tambem gerar midia espontanea. !
Espaço para patrocinador em todo material de divulgação, palco, credenciais. Liberação de áreas 
determinadas para material institucional, promocional e p[onto de vendas nas apresentações ao vivo. !!



Contra Partida Social: 
Doações de livros e roupas farão parte da campanha de troca de ingressos, de parte  
da carga total. 
  
Reciclagem: 
Uma central de recolhimento de latas e outros materiais reciclados será disponibilizada nas 
apresentações ao vivo. Além de compactar o material, este será um ponto onde o publico poderá 
se informar sobre a importância e os benefícios da reciclagem. Tudo que for arrecadado será 
entregue a entidades que desenvolvem programas sociais e estiverem previamente cadastradas. 

Av.	Das	Americas,	3665,	Lj	241	–	Barra	da	Tijuca-	RJ	
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