WE LOVE K-POP
Com base no grande sucesso em apresentações da primeira edição
WE LOVE K-POP, decidimos tornar esse quadro, um quadro móvel, levando o
concurso WE LOVE K-POP para outros eventos do estado, estaremos
realizando nossa primeira experiência fora de casa no evento Omake-SC
2O16! Então preparem-se mais uma vez, o concurso We <3 K-pop está
chegando, com algumas modificações em suas regras e muito, mas
muuuuito K-pop pra vocês, vem participar!

OBS: ESTAS SÃO AS REGRAS BÁSICAS PARA O CONCURSO, NOVAS
REGRAS PODEM SER ADICIONADAS À LISTA SEM AVISO PRÉVIO.

REGRAS GERAIS DO CONCURSO:
 As
inscrições
serão
realizadas
ONLINE,
via
email:
contato.wkent@gmail.com, com o assunto: CONCURSO K-POP OMAKE
SC 16 (INSCRIÇÃO) até dia 20/03. Neste email deve conter o nome do
grupo, nome completo de cada integrante do grupo e seu RG.
 A música do grupo deverá ser enviada em anexo juntamente a
inscrição do grupo via email. O arquivo deverá estar na extensão.MP3,
O NOME DO ARQUIVO DEVERÁ SER O NOME DO GRUPO.
 Cada grupo/solo terá o tempo de apresentação referente à apenas
UMA música.
 NÃO SERÁ PERMITIDO MIX (MISTURA) DE MÚSICAS, apenas versões já
realizadas originalmente pelos artistas.

DA APRESENTAÇÃO:
 Não será permitido a utilização de objetos de difícil locomoção ou que
atrapalhem e/ou atrasem o andamento do concurso;
 Os grupos deverão estar próximo do palco principal do evento as
13:00 para confirmação de todas as músicas e sequencia de
apresentações;
 O grupo/solo deve permanecer na fila de espera até o momento de
sua apresentação.

DO GRUPO:
 Cada grupo tem um limite máximo de 09(Nove) integrantes;
 Os critérios de avaliação no palco serão os seguintes:
1. CARISMA;
2. FIDELIDADE AO CONTEXTO DO FIGURINO;
3. DUBLAGEM E EXPRESSÃO FACIAL/CORPORAL;
4. EXECUÇÃO E QUALIDADE DE MOVIMENTO;
5. SINCRONIA DO GRUPO;

DO SOLO:
 Os critérios de avaliação no palco serão os seguintes:
1. PRESENÇA DE PALCO;
2. CARISMA;
3. FIDELIDADE AO CONTEXTO DO FIGURINO;
4. DUBLAGEM E EXPRESSÃO FACIAL/CORPORAL;
5. EXECUÇÃO E QUALIDADE DE MOVIMENTO;

Qualquer dúvida a equipe WK está a disposição!
Att,
Equipe WK ENTERTAINMENT.

