TAREFA 073 – Schmierfest Show
Considerada por muitos autores a maior prática cultural humana, “a música é capaz de
reproduzir em sua forma real, a dor que dilacera a alma e o sorriso que inebria” – Ludwig van
Beethoven.
O fascinante mundo da música, infelizmente, é repleto de perdas. Muitos cantores se foram
quando ainda eram muito jovens. Todos marcaram épocas e suas perdas são sentidas pelos fãs
até hoje. Refletindo, nós da Guarani, amantes da boa música, queremos relembrar a história de
alguns dos maiores artistas do mundo através deste que será um grande espetáculo musical.
Equipes, para o cumprimento desta tarefa, solicitamos que vocês produzam um show
musical contando com toda sua criatividade a história, dificuldades, conquistas, o sucesso entre
outros fatores que contribuíram para a carreira de um dos artistas que vocês escolherão dos
listados abaixo. A apresentação deverá ter entre 12min00seg e 18min00seg de duração com
montagem e desmontagem de cenário, se houver, e deve ter a participação de no mínimo DEZ
integrantes, com a passagem de no mínimo TRÊS músicas do artista, mixadas por vocês ou não.

Freddie Mercury
Elvis Presley
Amy Winehouse

A partir de agora, sua criatividade e o conhecimento que vocês podem adquirir da história
de vida do seu artista será fundamental para receber o prêmio de melhor show, que será avaliado
pelos seguintes critérios: criatividade, fidelidade ao tema, coreografia, cenário, figurinos,
música/sonoplastia e interpretação do personagem principal.
Solicitamos também que nos entreguem 05 (CINCO) roteiros de seu show, com o nome da
equipe, nome e número da tarefa e título do espetáculo, sendo que a não entrega ou entrega
parcial destes itens será penalizado em 200 pontos do total da pontuação da tarefa.

Boa sorte a todas as equipes! Anita Garibaldi e Tupã.
Instruções: apresentem conforme solicitado;
Entrega: quando solicitado no dia 09/11/2019;
Local: palco da Schmierfest;
Pontuação: 350 pontos, mais 100 pontos para o melhor show;
Pontuação máxima: 450 pontos.

