ACORDO DE APRESENTAÇÃO
XIV FIF ABRAF 2017 São Paulo-SP

Eu concordo em me apresentar em um recital no XIV Festival Internacional de Flautistas da
ABRAF / São Paulo – SP, com o tempo de duração e dia determinados pela Direção da ABRAF.
Estou ciente de que os gastos/custos que envolvem meu recital, (por ex.: hotel, viagem,
alimentação, entre outros) são de minha total responsabilidade, tanto para mim, quanto para meu
acompanhante.
Estou ciente de que me será dado um tempo para ensaio, e que este poderá ou não acontecer no
local previsto para o recital
Estou ciente também de que me será dado um limite de tempo para cada um de meus possíveis
recitais, sendo condição imperativa mantê-los dentro dessas limitações de tempo estabelecidas;
concordo que eu serei responsável por manter os referidos recitais dentro dos limites de tempo
estabelecidos. Além disso, estou ciente de que se eu ultrapassar o limite de tempo estabelecido,
qualquer pessoa da organização do evento tem o direito e pode interromper a apresentação, se
considerar necessário.
Estou ciente ainda de que para participar do XIV Festival Internacional da ABRAF, todo flautista
envolvido no recital proposto deve ser membro da ABRAF com o pagamento da anuidade 2017
em dia. A ABRAF não aceitará nenhuma proposta onde qualquer um dos flautistas envolvidos não
houver efetuado o pagamento da anuidade 2017.
Estou ciente de que a ABRAF não cobrará a taxa de inscrição para os integrantes não flautistas
do meu conjunto/grupo/duo participarem do recital, e somente dele. Estou ciente de que nenhum
flautista/ performer/participante receberá cachê/remuneração por seu/suas apresentações,
performances e/ou serviços, de acordo com a política da ABRAF.
Estou ciente de que todos os pedidos de áudio/visuais estão sujeitos à aprovação prévia e
considerações orçamentais da ABRAF determinado pela diretoria da ABRAF. Concordo que se
eu omitir qualquer um dos meus áudios/visuais requeridos na minha proposta, vou ser
financeiramente responsável por cobrir a despesa ou despesas adicionais decorrentes de tais
serviços de áudio/visuais.
Concordo que se eu omitir minha biografia da proposta de minha participação no XIV Festival
Internacional de Flautistas /ABRAF, minha biografia não será incluída na programação oficial do
FIF/ ABRAF 2017.
Eu isento a ABRAF de toda e qualquer responsabilidade no caso de cancelamento do referido
Festival ou cancelamento do meu recital/concerto, devido a questões como imprevistos logísticos,
ou outras questões as quais a ABRAF não tem controle.
No que diz respeito ao acompanhador (pianista/violonista/harpista, etc) a ABRAF informa que
qualquer flautista que envia uma proposta de recital é responsável pela contratação do
mencionado acompanhador. Se você deseja utilizar dos serviços de um dos acompanhadores do
FIF/ABRAF, entre em contato com a Direção da ABRAF para indicação de possíveis profissionais
disponíveis, sob seu custeio.
Estou ciente de que o presente acordo por escrito prevalece sobre quaisquer acordos
verbais ou declarações feitas por qualquer representante legal da ABRAF.
Os recitais serão divididos por 3 artistas/grupos, cada um com direito a 20 minutos de
apresentação. Não envie a proposta sem que tenha recebido a carteira 2017 pois serão
descartadas automaticamente. PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA: 04 de agosto de 2017
(Postagem)
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS SELECIONADOS: 07 de agosto de 2017
Somente propostas de associados profissionais serão consideradas.
Enviar este Acordo de Apresentação assinado para: contact@abraf.org

__________________________________
local e data nome:

_________________________________
assinatura

