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EDITAL 022/2020 GENEBRA/ BRASIL 
 
A Association Cultive, uma associação cultural e filantrópica sediada em Genebra convida 
associações, instituições culturais e sociais, assim como pessoas físicas de qualquer 
nacionalidade a apoiarem o: 
 

PROJETO 
Concerto Internacional Cultive Arte Adeus 2020  

 
1. Programa: Cultive Reveillon Adieux 2020 
2. TEMA: livre 
3. DINÂMICA DO PROJETO  

-  1 - Canal Cultive apresenta o programa – Reveillon Adieux 2020  
-  2 - os artistas enviam um ou mais vídeos original- não pode ser link  
 - 3 - os artistas que participarem do concerto serão entrevistados pela na REVUE 
CULTIVE. 
- 4 - Plataforma - YOUTUBE 

4. ESTILOS –  clássico, pop, rock, música contemporânea, jaz, música do mundo etc... 
dança  

2.  DO VÍDEO –  
Cada artista participante enviar um vídeo com registro musical.  
 Artista pode se apresentar e apresentar a obra, se o registro da música estiver 
pronto. Envie as informações em doc Word. 

 
O arquivo do vídeo ou da foto pessoal deve ter o seguinte nome:  
concertoadeus 2020+nomedoartista 

 
4.  DATA DE ENCERRAMENTO DAS INCRIÇÕES 

dia 30 de novembro 2020 
5. Data do concerto 

31 de Dezembro 2020 
6. Certificado  

O artista recebe certificado de participação 
7. Quem pode participar 

Artistas de qualquer nacionalidade 
8. Como participar 
  Enviar material pelo e-mail: revueartplus@gmail.com 

Ficha de inscrição  
Título da composição – autor  
Biografia completa + foto do artista colada na biografia 
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Os arquivos portrait e biografia devem constar o nome: c2020nomedoartista  

9. DESEJA APOIAR? 
Preencha a ficha de inscrição no final e devolva juntamente com a imagem do logo. 
Levar os membros da instituição a seguir o Canal Cultive a partir da data do acordo. 

10. COMO APOIAR 
Inscrevendo-se no canal cultive e divulgando sempre que possível o vídeo e 
participando das lives com os artistas, apresentando artistas para participar da 
exposição. Contatar a Cultive pelo e-mail: revueartplus@gmail.com 
Explicar o apoio, enviar contato e anexar um logo. 

 
Cada participante compromete-se a inscrever-se no Canal Cultive no youtube e a divulgar 
em suas redes sociais o link, o flyer e o pdf disponibilizado pela Cultive, assim como 
participar e divulgar as lives e a revista. 
 
Plataformas  Instagram: @revuecultive 
                           @cultive_cilas 
Facebook: https://www.facebook.com/CultiveAssociationGenebra/ 
Site: www.cultive-org.com 
Youtube : Canal Cultive          
 e-mail: reveuartplus@gmail.com 
zap: +41 79 616 37 93 
site: www.cultive-org.com 
 
Ficha de inscrição 
 
Nome do artista ____________________________________________________________ 
Nome que deseja aparecer no_________________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________ 
Telefone: __________________________________________________________________ 
Site:   __________________________________________________________________ 
Rede social: _____________________________________________________________ 
Endereço _____________________________________________________________ 
Telefone completo (zap) ______________________________________________________ 
Nome da Entidade que apoia o artista __________________________________________ 
 
 
 
 
biografia 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Colar aqui a 
foto da obra 
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Preencher e devolver o edital completo e assinado. e enviar juntamente com edital 
também assinado. 
 
Autorizo a Cultive a utilizar a imagem das minhas obras para fins promocionais desse 
projeto. 
 
 
 
_________________________________       ___________________________________ 
Data           assinatura do artista 
 
 
APOIADORES: 

      
 
 
 


