
CONCURSO MUSICAL
VIREI UM ARTISTA 2022

SOBRE MIM
    Iana Sarquis atua no mercado musical acreano desde 1999 e vem construindo
sua marca ao longo do tempo. Escolheu trabalhar com eventos, sendo sua
especialidade o mercado de casamentos.

     Desde o começo da carreira, Iana sempre viu a música como um negócio e
sempre buscou profissionalizar seus serviços. Assim aprendeu a personalizar o
atendimento ao cliente, a realizar projetos e a trazer inovação constante ao
mercado musical.

      Em 2020, após o lançamento do concurso “Virei um artista”, criou o método
homônimo de mentoria e consultoria direcionados a artistas iniciantes com a
promessa de auxiliar a construção de uma carreira profissional no atual cenário
musical. Acredita na união da comunidade artística para a valorização do
profissional da música. 

      Atualmente cursa MBA em Marketing Digital e negócios interativos e ainda faz
parte de uma comunidade de empreendedorismo e marketing musical com artista
do Brasil inteiro. 

 SOBRE O CONCURSO 

     Estamos em face a democratização musical!

     Qualquer pessoa pode gravar sua música sem investir altas somas como no passado. Não há mais
necessidade de prensagem de discos e CDS e qualquer música pode viralizar no Instagram, Facebook e
TikTok, além disso, os recursos para produção e distribuição também estão a cada dia mais acessíveis.
Com o estudo desse novo contexto do mercado musical foi moldado o Concurso Virei um Artista para
que todo artista, principalmente os que estão em início de carreira, pudessem perceber a importância
em assumir a construção e o gerenciamento da sua trajetória profissional, mobilização do público,
planejamento de ações e principalmente, o sentimento de perseverança, motivação, disciplina e
criatividade.
     O CONCURSO MUSICAL VIREI UM ARTISTA teve sua primeira edição no ano de 2020 em meio
a pandemia de COVID -19 através da rede social Instagram, com a finalidade de proporcionar
entretenimento às pessoas e encorajar o início da carreira de jovens artistas.

 Principais Objetivos:

· Descoberta de novos talentos; 
· Diminuir as vulnerabilidades sociais de jovens através da música e promover cidadania; 
· Mostrar a diversidade musical do Estado do Acre; 
· Propiciar troca de experiências entre grupos, escolas de músicas e artistas em início de
carreira;
· Criar movimento e mobilização cultural, além de trabalhar aspectos éticos e de valorização do
músico
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FASES
Fase 01 – Inscrições: 15 a 31/01
LIVE VIREI UM ARTISTA – O COMEÇO: 03/02 (Divulgação dos resultados e sorteio das duplas)
Fase 02 – Etapa Virtual : De 08/02 a 03/03
Oficinas para os 16 selecionados07, 14 e 21/02
Show da Semifinal: 10/03
Grande Final: 17/03

 
PREMIAÇÃO

Gravação em estúdio de uma música autoral, bem como o lançamento e distribuição desta em
plataformas digitais 
Gravação de vídeo clipe para mídias sociais 
Sessão fotográfica para promoção do single e divulgação em redes sociais. 
Mentoria/consultoria artística por um período de 30 dias.

Mentoria/consultoria artística por um período de 30 dias.

Primeiro Lugar: 

Segundo e Terceiro Lugar:

 

 Empreendedorismo Musical (A música como negócio e opções de renda através da música), 
·Noções de mídias sociais e produção de conteúdo digital musical, 
 Planejamento e gerenciamento de carreira.
Estratégia para lançamento musical.

       Durante o concurso haverá aulas semanais on-line, através da Escola Virtual “Virei um Artista”, com
 o intuito de ensinar as seguintes temáticas:

 

DAS OFICINAS

DA ESCOLHA 
      Haverá 1 (um) voto do público através dos Stories do Instagram aberto 24 horas antes do início do
show das apresentações  (de acordo com cada dupla que vai se apresentar) e mais 2 (dois) votos do
júri técnico habilitado e com experiência musical.
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Financiamento: Edital de Apoio à Música - Lei Aldir Blanc
Fundação Elias Mansour

Informações e Contatos

www.ianasarquis.com.br
 

(68) 7400-6996
 

@ianasarquis


