
Estúdio Carioca – 6ª Edição

O que é o projeto Estúdio Carioca?
É uma parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura através do Centro da
Música Carioca Artur da Távola  e o  Estúdio Posto 9,  que chega a sua 6ª
Edição e que tem como objetivo promover aos artistas e músicos da cidade do
Rio de Janeiro o acesso ao registro de seu trabalho musical. O projeto será
realizado entre os meses de março e  junho de 2018.

Quem pode participar?
O projeto Estúdio Carioca é destinado a artistas solos, grupos, bandas e/ou
coletivos de música da cidade do Rio de Janeiro, principalmente, em início de
carreira  que  necessite  registrar  seu  trabalho  musical.  O  artista  inscrito
obrigatoriamente deverá ser um dos participantes da gravação.

Posso gravar qualquer música?
Sim. Desde que a música seja autoral, isto é, inédita e sem nenhum registro 
profissional anterior; ou ainda de autoria de algum integrante do grupo que 
utilizará o Estúdio Carioca para gravação.
Cabe lembrar que o Estúdio Carioca não se responsabiliza pelas questões de 
direito autoral necessárias para o registro da música por parte do intérprete, 
assim como, a autorização do compositor liberando a música para gravação. 
Portanto caso a música escolhida não seja do artista ou de nenhum integrante 
da banda ou grupo, o mesmo deverá apresentar a liberação da obra a ser 
gravada.

Como será desenvolvido o projeto?
Os  artistas  selecionados  terão  04  (quatro)  horas  disponibilizadas  no
projeto Estúdio Carioca para gravação. O Centro da Música Carioca Artur da
Távola reservará uma sala 01 (uma) hora antes do horário agendado para que
o grupo possa utilizá-la para ensaio, afinação e armazenamento de material,
durante a gravação, se necessário.

Após a gravação o estúdio fará a mixagem e agendará a entrega onde os
artistas terão 01 hora para fazer os últimos ajustes e receberem a música na
mídia de sua escolha. 

 Qual o período de inscrição?
As  inscrições  serão  realizadas  a  partir  do  dia  05  de  janeiro  a  16  de
fevereiro  de  2018,  através  de  uma  ficha  de  inscrição  online  ou  impressa
disponíveis  no  site  da  Secretaria  Municipal  de  Cultura
http://www.rio.rj.gov.br/web/smc. 

Em caso de ficha impressa o artista que está realizando a inscrição poderá
imprimir e entregá-la diretamente no Centro da Música Carioca Artur da Távola
– Rua Conde de Bonfim, 824 – Tijuca. – Tel: 3238-3831



Como será feita a seleção dos artistas para o projeto Estúdio Carioca?

O projeto Estúdio Carioca contemplará 42 propostas. Caso o número de 
inscritos por meio dos formulários (impresso e/ou online) ultrapasse o número 
de vagas disponíveis (42), a seleção será feita por meio de sorteio público, 
aberto a todos os inscritos, no dia  20 de fevereiro de 2018, às 18h30, no 
Centro da Música Carioca Artur da Távola.

Quais as datas e períodos de gravação?
O projeto acontecerá todas às  segundas e terças-feiras em três períodos
das 10h às 14h, das 15h às 19h ou das 18h às 22h entre 05 de março a 05
de junho de 2018.
Cada artista selecionado, portanto, terá 01 período de 4 horas para realizar a
gravação  de  01  música  no projeto  Estúdio  Carioca.  A cada  semana  03
grupos/artistas  serão  beneficiados.  Os  períodos  de  gravação  serão
definidos com os selecionados após o sorteio público. 

O  projeto  Estúdio  Carioca  oferecerá  músicos  acompanhantes  para  a
execução da música a ser gravada?
Não, o projeto consiste em disponibilizar um período de 04 horas de gravação,
com os devidos equipamentos e técnicos capacitados. Toda a parte de arranjos
e  músicos  acompanhantes  será  de  responsabilidade  dos  artistas/bandas
selecionados.

O artista/grupo terá algum tipo de orientação artística para estas sessões
de gravação?
Os técnicos do Estúdio Carioca não farão intervenção artística na proposta 
inscrita e selecionada.
Os selecionados serão convocados para reunião de esclarecimento sobre o 
funcionamento do projeto Estúdio Carioca. 

Como posso tirar dúvidas sobre o Estúdio Carioca?
Envie suas dúvidas pelo e-mail: estudiocarioca.cultura@gmail.com

mailto:estudiocarioca.culturapresente@gmail.com

