


Ao patrocinador
Com os novos tempos, vem novas formas de fazer as coisas, 

e por isso estamos aumentando nosso trabalho no mundo 

digital. Neste projetos vamos ampliar o alcance de nosso 

som e chegar a mais pessoas, levando um fazer artístico de 

alto nível para o público conectado nas redes sociais. Claro 

que iremos continuar com as atividades presenciais, mas de 

uma forma inovadora, vamos levar este momento também 

para as telas do mundo todo,  e sua empresa pode fazer 

parte disso. Não deixe de associar a marca da sua empresa 

a boas iniciativas, faz bem para empresa, para os artistas, e 

principalmente para a sociedade. 

WELTON NADAI

Violonista



Sobre Nós
O Instituto Lumiarte e seus co-produtores, 

desenvolvem um trabalho desde 2008, 

promovendo além da música erudita, diversas 

formas de fazer artístico. Acompanhe em 

nossas redes sociais e em nosso site para saber 

mais sobre nossas ações, com certeza vai se 

impressionar!Lu
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O Projeto
Este projeto prevê a realização em formato Live de 
Concertos do Violões Artes Trio,  Eventos “Encontro 
Marcatto”, que é um encontro de violonistas e músicos 
de outros instrumentos,  bem como contrapartida  
Palestras sobre Arte e Educação. Também pretende 
realizar a produção de Videoclipes de performance dos 
violonistas do projeto.

- 5 Concertos Violões Artes Trio (live)
- 3 Eventos “Encontro Marcatto” (live)
- Produção de 5 Vídeo Clipes de Violão
- 3 Palestras sobre Arte e Educação (live) 

Metas



Onde?
PLATAFORMAS INSTITUTO LUMIARTE

Todo o conteúdo será disponibilizado nas 

plataformas digitais do Instituto Lumiarte, 

valendo ainda dizer que o plano de 

comunicação pretende atingir todos os públicos 

de todas as camadas sociais, inclusive com 

dispositivos de acessibilidade, como a 

#PraCegoVer, onde todas imagens tem 

descrição em texto voltada para os deficientes 

visuais.



Violões 
Artes Trio
O Violões Artes Trio tem sido indicado 

como um dos mais importantes trio 

de violões da  atualidade, tanto pelo 

alto nível de seu trabalho camerístico, 

como por sua importante contribuição 

para a ampliação do repertório. 

Violões Artes Trio, formado por Pedro Cameron, Priscila Giusti e Welton Nadai 

leva gratuitamente as cidades de do interior paulista um espetáculo com 

belíssimas transcrições para trio de violões de uma seleção de peças de 

compositores que são referência nas salas de concerto de todo o mundo.

Duração: 60 minutos  I    Classificação indicativa: Todas as idades

Sinopse



De forma descontraída, com formato de 
palco livre, este espetáculo coloca em 
contato diversos níveis e pontos de vista 
quanto o assunto é performance musical. 
Sob a organização e apresentação de 
Welton Nadai, a cada momento um músico 
ou grupo sobe ao palco para a executar 
uma obra de livre escolha, e se for o caso, 
comentar o que entender que é do interesse 
do público naquele momento.

Duração: 60 minutos

Classificação indicativa: Todas as idades

Encontro Marcatto



Our 
service

Produção de Vídeo Clipes
Captando o que há de mais belo, tanto nas imagens como no som, 
faremos vídeos performáticos dos Violonistas do projeto, com foco na 
personalidade, e nas destrezas técnicas e interpretativas de cada 
um.

Duração média : de 3 a 5 minutos cada

Classificação indicativa: Todas as idades



Palestra sobre Arte e 
Educação
 ( em formato de live )

Além das impressões pessoais do palestrante, bem 

como explanação do seu fazer artístico  e de como 

seu trabalho impacta a sociedade, ele será 

incentivado a estabelecer processos de como 

atualmente a escola pode se apropriar das 

manifestações representativas, usar as diversas 

linguagens, juntar a necessidade de se expressar, 

de se comunicar dos alunos e a bagagem estética 

da comunidade, direcionando a pauta para a 

evolução do conceito de artes, estabelecimento da 

identidade cultural e entendimento da importância 

da arte no desenvolvimento do indivíduo.



Credenciamento

PROGRAMA DE FOMENTO

Lei Federal de Incentivo a Cultura n° 8.313/91, conhecida também como Lei Rouanet, permite que as empresas tributadas em Lucro Real 
possam destinar 4% do Imposto de Renda para projetos previamente analisados e aprovados pelo Ministério da Cultura.

Valor do Projeto

R$ 195.228,00
( 100 % dedutível do IR )

ASSESSORIA CONTÁBIL

Oferecemos gratuitamente assessoria contábil para Empresas interessadas em participar dos programas de leis de incentivo fiscal, 
garantindo toda a transparência e atendimento a legislação no processo de apoio a projetos.

Código [ 210572 - Violão Digital ]
Link na plataforma “VERSALIC” do Governo Federal
Acesse aqui

http://versalic.cultura.gov.br/#/projetos/210572


Marcas

Com banners e cartazes pulsantes,  levamos nossas informações para o público da maneira 

mais direta possível.



Na Mídia

Nosso trabalho conta sempre com um grande 

reconhecimento da mídia, visto que todas nossas 

atividades sempre são publicadas em jornais, sites, 

revistas, blogs e TV.



Empresas e 
Instituições

Que fazem parte da nossa 

História!



Contrapartida 
ao Patrocinador

- Logo nos cartazes / flyers / posters

- Citação da marca na locução do evento

- Ações nas mídias sociais

- Email Marketing

- Marca vinculada às ações sociais da Lumiarte

- Reportagem através de Assessoria de Imprensa

- Ações Internas na empresa podendo ser abertura 

de palestra e treinamentos com música, som 

ambiente, ou outros a serem definidos.



Obrigado!


