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HAIKAI J-Pop Festival – Concurso Virtual de Karaokê
São Paulo, 16 de maio de 2022

Diante a grande repercussão da primeira edição em 2021, é com imenso prazer que
convidamos a todos para prestigiarem e se inscreverem no nosso 2º Haikai J-Pop
Festival.
Este evento tem como principal objetivo reunir os cantores que já fazem
performances nos eventos da colônia japonesa e qualquer pessoa que gosta da
música J-Pop. Com isso esperamos apresentar este estilo musical às pessoas que não
o conhecem, para que faça parte de seus repertórios, trazendo assim, novos amigos
para o mundo do karaokê.
Criamos e incluímos categorias para que todos, independente de idade e
conhecimento musical se sintam confortáveis para exibir todo o seu talento e
criatividade!
O evento será transmitido no dia 17 e 18 de setembro de 2022 pelo canal Haikai
J-Pop Festival via YouTube.
As inscrições, vídeos e os comprovantes de pagamento deverão ser enviadas,
impreterivelmente até o dia 10 de agosto de 2022.
Segue anexo o regulamento do concurso e ficha de inscrição para o evento.
Desde já agradecemos a confiança e contamos com a sua participação!
Atenciosamente,
Kimio Suzuki - Idealizador do evento

Comissão organizadora:
Kimio Suzuki, Atsushi Abe, Alexandre Hayafuji, Felipe Ikeda, Mitie Tamada, Tatiane Abe, Seiti
Takeda, Gurê Katayama, Miyuki Morikawa

APOIO: ABRAC – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CANÇÃO
UPK – UNIÃO PAULISTA DE KARAOKE
REGULAMENTO:
1) PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO
Concurso de canto virtual de J-Pop, J-Rock, Anime/Tokusatsu, K-Pop e Kayoo Kyoku
2) LOCAL
Canal no YouTube “Haikai J-Pop Festival”
https://www.youtube.com/c/HaikaiJPopFestival
3) DATA DO CONCURSO
17 e 18 de setembro de 2022
Horário: à definir
4) INFORMAÇÕES DAS CATEGORIAS
As categorias encontram-se divididas por idade conforme tabela abaixo.
Categoria

Descrição da
categoria

Idade

Ano de nascimento

Kids B

J-Pop, J-Rock,
Anime, Tokusatsu,
J-Pop
Romântico,
Kayoo Kyoku e
KPop

Até 8 anos

2014

2022

Kids A

J-Pop, J-Rock,
Anime, Tokusatsu,
J-Pop
Romântico,
Kayoo Kyoku e
KPop

9 à 12 anos

2010

2013

De

A

Young Romântico

Exclusivamente
no estilo J-Pop
romântico

13 à 30 anos

1992

2009

Adult Romântico

Exclusivamente
no estilo J-Pop
romântico

31 à 50 anos

1972

1991

Master
Romântico

Exclusivamente
no estilo J-Pop
romântico

A partir dos 51
anos

1971

-

Kayoo Kyoku
Young

Estilo que não se
enquadra como
Enka, New Enka
ou J-Pop

13 à 50 anos

1972

2009

Kayoo Kyoku
Adult

Estilo que não se
enquadra como
Enka, New Enka
ou J-Pop

Acima de 51 anos

1971

-

Duet / Grupo
Kids

J-Pop, J-Rock,
Anime, Tokusatsu
J-Pop
Romântico,
Kayoo Kyoku e
KPop

Crianças
até 12
anos

-

2010

Duet / Grupo
Adult

J-Pop, J-Rock,
Anime, Tokusatsu
J-Pop
Romântico,
Kayoo Kyoku e
KPop

A partir
dos 13
anos

2009

-

J-Pop Young

Exclusivamente
no estilo J-Pop
ritmado

13 à 30
anos

1992

2009

J-Pop Adult

Exclusivamente
no estilo J-Pop
ritmado

31 à 50 anos

1972

1991

J-Pop Master

Exclusivamente
no estilo J-Pop
ritmado

A partir dos 51
anos

1971

-

Anime / J-Rock /
Tokusatsu

Exclusivamente
no estilo Anime,
J-Rock e
Tokusatsu

A partir dos 13
anos

2009

-

K-Pop

Todos os estilos
de pop coreano

A partir dos 13
anos

2009

-

Star

Todos os estilos
do J-Pop, J-Rock,
Anime,
J-Pop
Romântico,
Kayoo Kyoku e K
Pop. Cantores
que possuam
títulos de Gran
Prix, ou que
cantem na
categoria Star
em concursos
de karaoke
reconhecidos de
acordo com os
regulamentos
da UPK e
ABRAC

Livre

-

-

Obs 1: Dependendo do número de candidatos, as categorias poderão ser divididas ou
unificadas.
Obs 2: Inscritos da categoria Kids, além da própria categoria, poderão se inscrever na categoria

Duet/Grupo Kids e/ou Duet/Grupo Adult.
Obs 3: Em relação ao enquadramento nas categorias Duet/Grupo - Crianças de até
12 anos que se apresentarem com cantores acima de 13 anos, serão inscritas na
categoria Duet/Grupo Adult.
Obs 4: Todos os inscritos – exceto da categoria Star e Kids - poderão se inscrever em
até 6 categorias (Romântico, Kayoo Kyoku, Duet/Grupo Adult, J-Pop,
Anime/J-Rock/Tokusatsu e K-Pop).
Obs 5: Cantores da Categoria Star, além da sua própria categoria poderão se
inscrever na categoria Duet/Grupo Adult, sendo que somente 1 pessoa do grupo
pertença a categoria Star.
Obs 6: A comissão entrará em contato com o cantor caso entender que o cantor não
se enquadra em determinada categoria e fará a sugestão para a categoria mais
adequada.
Obs 7: Serão vetadas as apresentações que contenham conteúdo político ou atos
discriminatórios. A comissão entrará em contato com o cantor neste caso.
Obs 8: Dúvidas relacionadas ao estilo musical ou em qual categoria se inscrever entrar
em contato com Kimio Suzuki, pelo WhatsApp: 11-98833-4935.
5) CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
i) Inscrição
A inscrição poderá ser feita através deste convite. O evento tem limite de 400
inscrições, priorizando a ordem de chegada e pagamento das inscrições. Lembrando
que o evento será realizado nos dias 17 e 18 de setembro.
ii) Taxa de inscrição
O valor para as categorias Kids será de R$20,00 e para as demais categorias será
de R$25,00. Será permitida a inscrição em mais de 1 categoria por candidato, conforme explanado nas Observações do Tópico 4. Serão cobrados R$25,00 por
cada categoria adicional.
iii) Cortesia do patrocinador HAIKAI
Todos os candidatos receberão 1(um) voucher de R$ 10,00 (10 reais) para serem utilizados nas
lojas físicas da HAIKAI ou no site www.haikaipresentes.com.br . Este voucher será enviado em
até 10 dias após a transmissão do evento, sendo acumulativo e intransferível.
iv) Prazos

Inscrição, pagamento e envio dos vídeos: até o dia 10 de agosto de 2022.
Os pagamentos deverão serem feitos nas contas abaixo
Banco Santander (para inscrições feitas no Brasil)
Agência: 0400 / Conta Corrente: 01020003-0
PIX: (CPF) 33838290810
Nome: Wagner Kimio Suzuki
Para cantores do exterior
Western Union
Informar o Código remetente MTCN
Tanto as inscrições, vídeos e comprovantes de pagamentos relacionados ao
evento, com a devida identificação, deverão ser encaminhados ao e-mail:
jpopfestival1909@gmail.com
6) APRESENTAÇÃO

a) Ordem de apresentação
A sequência de apresentação dos cantores será definida por sorteio pela comissão
organizadora.
b) Vídeos
i) Os candidatos deverão gravar os respectivos vídeos na posição HORIZONTAL
(paisagem) do celular ou câmera. Aconselha-se gravar em MP4 na resolução HD
(720p ou 1080p), no formato 16:9, para uma boa qualidade de vídeo.
ii) Ficam previamente informados que todo participante está ciente de estar
cedendo seus direitos de imagem e veiculação dos vídeos enviados aos promotores
do evento.
iii) O vídeo de apresentação deverá ter no máximo 3 minutos.
iv) É de inteira responsabilidade do cantor, a qualidade e duração do vídeo
enviado, portanto, indicamos que na ficha de inscrição, seja anotado o tempo de
duração do vídeo
v) Devido aos direitos autorais, não utilizar vídeos clipes de cantores, banda,
imagens de anime na gravação do vídeo
vi) Os arquivos deverão ser enviados somente via WETRANSFER para o e-mail:
jpopfestival1909@gmail.com

vii) O nome do cantor(a) e da música que serão visualizados na transmissão serão
colocados exatamente como forem recebidos pela comissão organizadora, sendo o
envio correto de inteira responsabilidade do remetente da inscrição.
7) COMISSÃO JULGADORA
i) O Corpo de jurados da parte técnica de canto será divulgado posteriormente
nas redes sociais.
ii) O julgamento do prêmio de melhor produção e melhor coreografia será feito pela
comissão organizadora, levando em consideração a criatividade, a desenvoltura e
produção artística do candidato no vídeo.
iii) O julgamento do prêmio de júri popular será feito através de uma enquete com link
a ser divulgado posteriormente no dia do evento. O candidato com o maior número de
votos será o vencedor.
iv) A avaliação dos participantes será realizada pela comissão julgadora, cujas
decisões serão soberanas e inquestionáveis.
8) PREMIAÇÃO
A premiação será conforme a tabela.
Categorias

1o lugar

ADULTO
ROMÂNTICO
ANIME / J-ROCK
DUET / GRUPO
ADULT
DUET / GRUPO KIDS
J-POP YOUNG
J-POP ADULT
R$ 250,00 em
J-POP MASTER
voucher para a
KAYOO KYOKU
utilização no site ou
ADULT
loja física da Haikai
KAYOO KYOKU
Presentes
YOUNG
KIDS A
KIDS B
K-POP
MASTER
ROMÂNTICO
STAR
YOUNG ROMÂNTICO

2o lugar

3o lugar

R$ 150,00 em
voucher para a
utilização no site ou
loja física da Haikai
Presentes

R$ 100,00 em
voucher para a
utilização no
site ou loja
física da Haikai
Presentes

Além dos prêmios citados, serão classificados 30% dos candidatos de cada categoria, recebendo
um voucher de R$ 20,00 para a utilização no site ou loja física da Haikai Presentes.

Melhor Produção:
1º lugar R$ 200
2º lugar R$ 100
3º lugar R$ 50
em voucher para a utilização no site ou loja física da Haikai Presentes
Melhor Coreografia:
1º lugar R$ 200
2º lugar R$ 100
3º lugar R$ 50
em voucher para a utilização no site ou loja física da Haikai Presentes
Juri Popular:
1º lugar R$ 200 em voucher para a utilização no site ou loja física da Haikai Presentes
9) PATRONÍCIO: HAIKAI PRESENTES E PAPELARIA (www.haikaipresentes.com.br)

Haikai J-Pop Festival – 17 e 18/09/2022
FICHA DE INSCRIÇÃO
Retorno de inscrição e vídeo: 10/08/2022
Associação: ___________________________________________________________
Responsável ____________________________________Tel____________________
Email________________________________________________________________
1 – Candidato:_______________________________ Data de nascimento:______________________
Categoria: ______________________ Música: ____________________________________________
WhatsApp: ______________________________ Tempo do vídeo:________

2 – Candidato:_______________________________ Data de nascimento:______________________
Categoria: ______________________ Música: ____________________________________________
WhatsApp: ______________________________ Tempo do vídeo:________

3 – Candidato:_______________________________ Data de nascimento:______________________
Categoria: ______________________ Música: ____________________________________________
WhatsApp: ______________________________ Tempo do vídeo:________

4 – Candidato:_______________________________ Data de nascimento:______________________
Categoria: ______________________ Música: ____________________________________________
WhatsApp: ______________________________ Tempo do vídeo:________

5 – Candidato:_______________________________ Data de nascimento:______________________
Categoria: ______________________ Música: ____________________________________________
WhatsApp: ______________________________ Tempo do vídeo:________

Dúvidas gerais:
• Kimio Suzuki - WhatsApp: (011) 98833-4935
Retorno para o email: jpopfestival1909@gmail.com

