
 

  

 

Festival de Parelheiros 

Sobre 
Festival de duração de três dias com programação intensa de shows, atividades 
esportivas ao ar livre, área de camping e passeios guiados.  

Objetivos 
1. Promoção do turismo ambiental e das atrações naturais da região. 

Programação 
A programação cultural dará destaque para os gêneros musicais que mais se adéquam 
ao tema do evento como: forró (Ex. Falamansa) , alternativo (Ex. Zé Ramalho, Ventania), 
reggae (Ex. Edson Gomes). Além de apresentações exclusivas como Alceu Valença e 
Geraldo Azevedo interpretando o álbum “Quadrofônico” de 1972 . 1

 

 

1 Programação condicionada à compatibilidade de agenda dos artistas. 
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Exemplo de grade : 2

 

sexta-feira 

17h – Planta e Raiz  

20h –Edson Gomes 

23h –Falamansa 

1h –discotecagem rootstock 

 

sábado 

11h - prática coletiva de Ioga com mestres indianos. 

15h -  Xangai 

18h - Diana Pequeno 

21h - Quadrafônico (1972), Alceu Valença e Geraldo Azevedo 

00h - Discotecagem rootstock 

 

domingo 

11h - Baú do Raul 

13h - Marcos Santurys 

16h - Ventania 

19h - Zé Ramalho 

Necessidades 

I. Local 
- Área para palco: mínimo de 1 hectare (10000m2). Preferencialmente declive 
suave. 

2 Programação meramente ilustrativa, sujeita à alteração.  
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- Área para camping: mínimo de 1 hectare (10000m2) anexa à área de palco, com 
caminhada máxima de 10 minutos. A logistica de acampamento deve ser 
preferencialmente operada por um clube ou camping particular.  

- Espaço de grande impacto visual e paisagístico para atividades esportivas. 

 

II. Transporte 
- Linhas 24h do terminal parelheiros e metrô Jabaquara (SPTrans) 

- Bicicletário 

- Linhas turísticas para passeios pelo parque. 

 

III. Estrutura técnica 
            A estrutura básica de palco, som, luz, iluminação, cercamento, camarim e energia 
elétrica deverão ser compatíveis com o local escolhido para o evento.  Um detalhamento 
das necessidades técnicas será apresentado após visita ao local e seleção dos artistas.  

Custos aproximados 
 

Programação cultural: 900 mil 

Custo aproximado de estrutura de palco/som/luz: 800 mil 

Custo aproximado de serviços e equipes: 250 mil 

  

Total: R$1.950.000,00 

 

 

 

 

 


