apresenta

VIVA A VIOLA

O PROJETO

5 APRESENTAÇÕES DA ORQUESTRA PAULISTANA DE VIOLA CAIPIRA

1 Apresentação realizada em Pouso Alegre - MG
19 de outubro 2018
Apresentações em espaços
ao ar livre aberto ao público
Em Campinas ou em
outras cidades de interesse

No repertório clássicos consagrados da musica de raiz

A ORQUESTRA
A Orquestra Paulistana de Viola Caipira, fundada em
1997, é composta por 30 violeiros e regida pelo Maestro
Rui Torneze.
A OPVC conta com um repertório eclético que vai da
música instrumental de raiz à erudita, com inigualáveis
arranjos e abordagens surpreendentes. Já se
apresentou em todo o Brasil e até no exterior,
formando público para a Viola Caipira, agradando dos
mais humildes aos mais exigentes e reﬁnados ouvidos.

CONTRAPARTIDAS
COTA PATROCÍNIO
O patrocinador terá sua logomarca inclusa
nas seguintes peças - por apresentação:
-

em destaque

20 mil ﬂyers A5
100 spots de 30 segundos
Divulgação através de redes sociais, com 5 anúncios
Assessoria de Imprensa especializada

cota PATROCÍNIO - R$ 210 mil
Poderá ambientar o espaço com a marca da empresa

(verba prórpia)

a cada 210 mil - 1 apresentação - cidade a deﬁnir
total 5 apresentações
Valor total do projeto: R$ 1.059.575,00
Valor captado - R$ 242.000,00

CONTRAPARTIDAS
COTA COPATROCINIO
O patrocinador terá sua logomarca inclusa nas seguintes peças
por apresentação:
- 20 mil ﬂyers A5
- 100 spots de 30 segundos
- Divulgação através de redes sociais, com 5 anúncios
- Assessoria de Imprensa especializada

Verbas Livres

Aportes com valores disponíeis, sem mínimo

Valor total do projeto: R$ 1.059.575,00
Valor captado - R$ 242.000,00

Documentos - D.O.U / Prorrogação
D.O.U

164078 - Viva a Viola
P4 Produções Culturais e Artísticas Ltda - ME
CNPJ/CPF: 08.145.004/0001-70
Processo: 01400219154201607
Cidade: Campinas - SP;
Valor Aprovado: R$ 1.059.575,00
Prazo de Captação: 26/12/2016 à 31/12/2016
Resumo do Projeto: Realizar a primeira edição do projeto
"Viva a Viola", com cinco espetáculos de música instrumental de
viola na cidade de Campinas-SP. A Orquestra Paulistana de Viola
Caipira, referência no segmento musical, será a orquestra contratada
para a realização dessas apresentações

Prorrogação

Conta Captação:
Banco do Brasil
Ag. - 4259-5
C.C. - 152439

PRONAC - 164.078

CONTATO
Daniel Casadó - (19) 9 9820.2881

p4@p4.art.br

|

www.p4.art.br

