
EDITAL FEIRA DE ARTES – FSTVL BASEMENT 2020  
  
O FSTVL Basement torna público a seleção para empreendimentos interessados em participar da Feira 
de Artes 2020 a qual acontece dentro do Festival.   
  
1. Sobre o Festival  
 
1.1 O Basement - Sorocaba 2020 é um festival que procura promover a Cultura Popular como 
ferramenta de desenvolvimento econômico, social e criativo e chega com mais de 20 atrações, 
convidando a população a experimentar, descobrir e redescobrir ambientes, texturas e vivenciar a 
cultura em todos seus formatos. O evento reúne uma programação extensa e diversa, com música, 
teatro, dança, artes plásticas, performance, gastronomia, moda, intervenções urbanas, literatura, 
lazer e outras experiências. Tendo como cidade escolhida a Cidade de Sorocaba/SP. E será realizado 
nos dias 25 e 26 de janeiro de 2020 no Recreativo sede Campestre. Consiste basicamente em um 
Festival de música e artes integradas que interage com as mais variadas formas de expressões da 
cultura brasileira e internacional. 
 
1.2 Para este edital estão abertas um total de 20 vagas para expositores.  
 
2. Sobre a Feira de Artes  
 
A Feira de Artes amplia conceito e a interação entre artesões, empreendimentos solidários e criativos 
e acontece em espaço fechado no Recreativo Campestre, junto a outras atividades do FSTVL 
Basement. 
 
Alguns objetivos da feira:   
 
● Exposição e venda de artesanatos nas suas diversas técnicas e materiais.   
● A divulgação de caráter cultural do artesão e do artesanato, originalidade como fator de              
desenvolvimento humano, expressão artística e geração de renda.   
● A promoção e circulação da prática da geração de renda através de produtos             manufaturados 
feitos para diversos fins de consumo.   
  
3. Sobre o Edital  
 
Este edital abre 20 (vinte) vagas para espaço de stands da Feira de Artes do FSTVL Basemente 2020 
para cada dia de evento, em espaços com as medidas 2x2(sendo 2m de frente e 2m de fundo). * 
*Casos especiais serão solicitados via email.  
 
3.1 Da Inscrição   
 
● Os interessados em participar do projeto deverão se inscrever gratuitamente através do  formulário 
no site: www.agenciaoslo.com.br/festival.   
● O período de inscrição será de 01 de dezembro a 21 de dezembro de 2019  
● Cada participante deverá preencher o formulário online com todos os requisitos  
● A produção do festival irá divulgar os selecionados no site do Festival, nas redes sociais e                pelo 
e-mail dos selecionados. 
 
3.2 Da Seleção e Participação   
 

http://www.agenciaoslo.com.br/festival


● Os selecionados terão que repassar 10% das vendas realizadas no evento para a produção do festival 
(valores serão repassados para instituições que auxiliam no tratamento do câncer).  
● Cada empreendimento selecionado terá direito a 2 passaportes. Demais pessoas da equipe, se 
necessárias, terão de comprar ingresso.   
● Os selecionados terão acesso a espaços de 2x2, sendo 2m de frente e 2m de fundo e bico de luz com 
lâmpada. O espaço da feira das artes será localizado dentro de um galpão onde abrigaremos a copa e 
a praça de alimentação, por tanto é um lugar totalmente coberto  
● Cada expositor selecionado será responsável pelo seu material, podendo utilizar o espaço da forma 
que achar conveniente, desde que respeite o mesmo.  
● O expositor selecionado deverá providenciar hospedagem/barraca/alimentação durante sua 
estadia.  
● É de responsabilidade do expositor providenciar infraestrura extra para o espaço se necessário, 
como mesas, cadeiras, cabides e extensões.  
 
4.  Contato  
 
email: josi@agenciaoslo.com.br  
www.agenciaoslo.com.br/festival   
Data: 25 e 26 de janeiro de 2020 
Local: Recreativo Campestre – Sorocaba/SP. 
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