
      
Festival Palotino da Canção

NORMAS PARA AS BANDAS
 Apontamos algumas breves normas que dizem respeito à composição das canções e os critérios de inscrições relativos às bandas. 1. As letras das músicas deverão estar de acordo com o tema e o 2. Na letra devem constar elementos da espiritualidade palotina.3. No que concerne a canção, não há estilo predeterminando. Os participantes são livres para comporem segundo o caráter próprio da banda que a apresentará. Optem, porta(Louvor, Adoração, Liturgica, etc...).4. Cada paróquia poderá inscrever apenas um representante no Festival, ou seja, se houverem mais bandas interessadas, propomos a realização por parte de cada Paróquia e com organização própum pré–Festival. 5. As inscrições serão feitas pelo site do Santuário da Divina Misericórdia,www.santuariodamisericordiarj.org.br6. A letra e o áudio da música deverão ser enviados previamente para a equipe de organização. Juntamente a letra e a música, deverão ser enviadas: o nome da banda, e de cada de seus integrantes. Além, é claro, da paróquia que representam, preencha o formulário no site. 
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