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QUEM SOMOS

O MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal, integrante 
do Circuito Liberdade, abriga importante acervo sobre 
mineração e metalurgia, documentando duas das 
principais atividades econômicas de Minas Gerais: 
a mineração e a metalurgia. O Museu foi concebido 
para destacar a marcante relação da história e das 
expressões culturais do Estado de Minas Gerais com 
a riqueza de suas minas e recursos naturais. Além da 
exposição permanente, oferece gratuitamente ao público 
programação cultural regular, às quintas-feiras, quando o 
Museu está aberto até as 22h, e em fins de semana. 
Em sua Praça de Convivência, está instalado o MMM 
Café, que reúne gastronomia e artesanato em um só lugar, 
e onde é realizado o projeto Ensaio Aberto. 

Mais informações em www.mmgerdau.org.br. 
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O ENSAIO ABERTO

Com entrada franca, o Ensaio Aberto é um programa 
de parceria com músicos de Belo Horizonte e região 
metropolitana para ocupação artística e musical do 
MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal. 
São apresentações musicais em um ambiente leve e 
descontraído, onde acontecem ensaios e apresentações 
de artistas amadores e profissionais. 
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SOBRE A SELEÇÃO

PÚBLICO-ALVO

Trata-se de seleção aberta a músicos amadores e 
profissionais de Belo Horizonte e região metropolitana, 
solistas ou em grupos, acima de 18 anos, para se 
apresentarem no projeto Ensaio Aberto. 

Serão escolhidos 09 artistas /grupos dentre os inscritos, 
para se apresentarem de abril a dezembro de 2017, das 
19h30 às 21h, (podendo se estender às 21h30), na Praça 
de Convivência do MM Gerdau, sendo que a cada mês, 
um dos selecionados se apresentará. 

Ao se inscreverem, os candidatos assumirão o compromisso 
de apresentarem-se em uma das datas acima.

O Museu fornecerá o espaço, técnico de som e 
equipamentos de sonorização (descritos no Anexo), 
além de fazer a divulgação da apresentação em seus 
canais de comunicação (site MM Gerdau, site do 
Circuito Cultural, mídias sociais, banner na fachada 
do prédio). Os selecionados receberão uma ajuda de 
custo de R$500,00.

Músicos amadores e profissionais de Belo Horizonte, 
solistas ou grupos, acima de 18 anos.
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DATAS DE APRESENTAÇÃO: 

27/04 – 25/05 – 29/06 – 27/07 – 31/08

28/09 – 26/10 – 30/11 – 14/12



ETAPAS DE SELEÇÃO

PRÉ-SELEÇÃO: A pré-seleção será feita por uma 
Comissão de Seleção, que escolherá, dentre os inscritos, 
20 pré-selecionados. 

VOTAÇÃO POPULAR: Com o objetivo de democratizar 
a escolha dos artistas para o Ensaio Aberto 2017, 
será realizada uma votação online por meio da página 
do Facebook do MM Gerdau (www.facebook.com/
mmgerdau). Os 20 pré-selecionados serão divulgados 
no álbum de fotos intitulado SELEÇÃO ENSAIO 
ABERTO 2017, cada qual contando com uma imagem 
padrão com o nome do artista/banda e links para o 
repertório (encaminhados no e-mail de inscrição), a 
fim de se eleger os nove candidatos mais votados, 
considerando-se, para tanto, o número de curtidas 
em cada imagem. 

Os 10º, 11º e 12º artistas/bandas mais votados serão 
considerados suplentes, caso algum dos nove 

selecionados fiquem impedidos de realizar a apresentação 
programada, podendo também, serem convidados a se 
apresentarem no primeiro trimestre de 2018.

O prazo para votação popular será do dia 10 a 16 de 
março de 2017, com resultado final a ser divulgado no dia 
17 de março de 2017. 

Caso haja empate entre as fotos, o desempate será 
feito pela Comissão de Seleção, que é soberana em sua 
decisão. Somente curtidas nas fotos deste álbum serão 
válidas. Curtidas em compartilhamento não serão válidas. 

Não serão computados votos de perfis falsos (perfis 
sem foto de usuário e com menos de 20 amigos). Podem 
participar deste concurso usuários do Facebook sem 
restrições de idade e geográficas. Esta votação não é, de 
maneira alguma, patrocinada ou administrada por ou em 
associação com o Facebook.

INSCRIÇÕES 

As inscrições poderão ser feitas até o dia 16/02/2017, pelo site www.prosas.com.br
O cadastro deve conter:

- Nome do artista/banda:
- Mini-currículo do artista/banda:
- Estilo Musical:
- Telefone:
- E-mail:
- Endereço:
- Links com o repertório do artista/banda
- Proposta de apresentação no Ensaio Aberto 
(nome da apresentação, repertório e composição da banda)

A partir do dia 01/02/2017, informamos que as inscrições para a seleção de músicos e bandas para apresentações no 
Ensaio Aberto 2017 serão feitas por meio do site www.prosas.com.br 

Os candidatos inscritos até 31/01/2017 por meio do e-mail ensaioaberto@mmgerdau.org.br, e que receberam a con-
firmação da inscrição, já tiveram a mesma validada. Não é necessário fazer a inscrição novamente. A partir de 01/02, 
quarta-feira, novas inscrições só serão aceitas por meio da plataforma Prosas.
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SOBRE A COMISSÃO DE SELEÇÃO

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

ANEXO

RESULTADO
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Equipamentos de sonorização que o Museu oferecerá.

O resultado com o nome dos selecionados será 
divulgado no dia 17/03/2017, no site do 
MM Gerdau (www.mmgerdau.org.br).

A Comissão de Seleção, que fará a pré-seleção dos 
candidatos, será composta por 06 representações, sendo 
02 do MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal, 03 
músicos de Belo Horizonte, e 01 do Circuito Liberdade, e 
será soberana na sua decisão.

Propostas que valorizem a música popular brasileira;
Ênfase em produções experimentais ou coletivas;
Qualidade artística.

OBS: A Comissão de Seleção buscará selecionar 
projetos com estilos musicais diferentes, para garantir a 
diversidade musical ao longo do ano.
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ANEXO

O Sistema L1 Model II com B2 Bass e Mecanis-
mo de Áudio ToneMatch preto da Bose é um sistema 
de amplificação portátil avançado para músicos, DJs e 
palestrantes.

O Sistema L1 Model II com o alto-falante do B2 Bass 
fornece cobertura de som horizontal de 180°, fornecendo 
um balanço tonal suave pelo palco e por toda a sala. O 
módulo de graves B2 oferece uma maior flexibilidade e 
potência na extremidade dos graves.

O Sistema Model II apresenta a tecnologia de alto-fa-
lantes Articulated Array para um melhor balanço tonal. Os 
24 drivers montados verticalmente da caixa de som são 
precisamente angulados para criar agudos mais claros e 
uma tonalidade mais consistente na sala.

O Mecanismo de Áudio T1 ToneMatch é um mixer 
multicanal digital projetado para o uso com os sistemas 
de som Bose L1. Ele possui controles avançados que se 
adaptam ao seu instrumento. O mecanismo de 4 canais 
possui 100 pré-ajustes ToneMatch para instrumentos e 
microfones, zEQ inteligente e uma suíte de efeitos de nível 
de estúdio e processadores de qualidade profissional.

O Mecanismo de Áudio T1 ToneMatch foi projetado 
para enriquecer o som dos músicos que utilizam qualquer 
sistema Bose L1. Seus recursos poderosos e ferramentas 
de modelagem de tom aproximam você dos sons reais da 
sua voz e instrumentos. Esse mixer digital versátil oferece 
sons aprimorados em performances ao vivo. Ele expande 
a capacidade de entrada do seu sistema L1 e fornece 
acesso imediato a uma ampla gama de pré-ajustes de EQ 
proprietários, efeitos padrão e processadores.

O Kit do Sistema L1 Model II com B2 Bass da 
Bose é um sistema de amplificação portátil para músi-
cos, DJs e oradores. A caixa de som fornece 180 graus 

de cobertura de som horizontal e um suave balanço tonal 
pelo palco e pela sala. Ele inclui um módulo B2 Bass 
para mais flexibilidade e ainda mais potência no final dos 
graves. O sistema de som Model II é uma inovação “tudo 
em um” que substitui monitores, mixers e caixas de som 
de PA convencionais. Esse sistema de som profissional 
vem acompanhado com tecnologias proprietárias da 
Bose para aprimorar o som amplificado. Os alto-falantes 
inovadores do sistema produzem uma cobertura de som 
ampla e uniforme de quase 180 graus, no palco e por uma 
audiência de até várias centenas de pessoas, com muito 
pouca perda de volume e tom. Ele também possui tecno-
logia de array de alto-falantes articulados para um melhor 
equilíbrio tonal. Os 24 drivers montados verticalmente da 
caixa de som são angulados de forma precisa para criar 
agudos mais claros e um tom mais consistente na sala.

GRAVES FLEXÍVEIS, CHEIOS
O módulo B2 Bass de alta performance fornece uma 

maior saída de baixas frequências quando você preci-
sa de graves mais potentes para audiências maiores. O 
módulo possui 3 ajustes para aumentar a flexibilidade. O 
ajuste normal é adequado para um baixo ou para micro-
fonar um bumbo. Um ajuste mais alto foi projetado para 
aplicações de reprodução para DJ/música. O ajuste mais 
baixo funciona bem com violões e vocais. Você pode 
alimentar um módulo B2 bass com uma única base ampli-
ficada L1. O amplificador de potência PackLite (vendido 
separadamente) permite adicionar um segundo módulo B2 
bass para a máxima potência de graves.

FÁCIL E EFICIENTE
A base amplificada do L1 Model II pesa apenas 24 

libras (10,9kg), e suas 4 pernas retráteis facilitam o trans-
porte e a instalação. A base amplificada também possui 
uma seção de controle simplificada; a entrada única de 
nível de linha pode ser utilizada com instrumentos, mics, 

DETALHE DA ESPECIFICAÇÃO DO NOSSO SISTEMA DE SOM, COM OS MICROFONES DISPONÍVEIS.
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mixers, laptops, MP3 players ou sistemas de DVD. Todos 
os componentes do sistema foram feitos para suportar 
os rigores da estrada. A caixa de som possui uma grade 
reforçada resistente, e cada kit inclui bolsas de transporte 
acolchoadas para os componentes principais.

ENTRADA ANALÓGICA, CONTROLE DE CORTE 
E LED DE CLIPE/SINAL

Isso é para entrada analógica de nível de linha por 
cabo TRS tipo fone de ¼”. Ela pode ser usada para ins-
trumentos ou outras fontes de áudio, como mixers de DJ, 
MP3 players, computadores ou sistemas de DVD.

MÓDULO B2 BASS COM DESIGN DE 
ALTO-FALANTE DE ALTA EFICIÊNCIA

Design de falante de alta eficiência com 2 drivers de cur-
so longo e alta saída de 10,0” (13,3cm) que produzem graves 
profundos e potentes em um gabinete pequeno. 3 níveis de 
ajustes fornecem flexibilidade de saída. Quando conectado 
à base amplificada, o circuito de equalização ativo ajusta 
automaticamente o sinal de graves apropriadamente.

ADDITIONAL FEATURES
Recomendado para audiências de até 500 participan-

tes, o array de 24 alto-falantes articulados em linha for-
nece 180 graus de cobertura sonora, produz um equilíbrio 
tonal consistente e com pouca perda de volume com a 
distância. As peças interconectadas do sistemapermitem 
um transporte eficiente, são fáceis de montar e desmontar 
e vêm acompanhadas de um módulo B2 bass.



Dois Microfone AKG HT 45 sem fio

Um microfone headset sem fio Shure BLX 4 Sistema L1 Model II com mesa

Quatro  Microfones Shure 200 com fio 
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