
 

KWC Brasil 2021 abrirá inscrições a partir de março 

Maior concurso de karaokê do país flexibiliza regras e se torna ainda 

mais dinâmico 

O KWC Brasil – Campeonato Mundial de Karaokê se prepara para a edição 2021. Realizado 

no país desde 2015, o concurso se reinventou e promoveu sua primeira edição online ano passado, 

mobilizando cantores de todo o país e levando 4 representantes ao mundial, conquistando, 

inclusive, o vice-campeonato. Neste ano, ainda por causa dos efeitos da pandemia, o KWC Brasil 

promoverá sua segunda edição online com regras modificadas para deixar o concurso ainda mais 

dinâmico. 

O KWC Brasil é um concurso voltado para cantores – portanto, o foco está nas vozes dos 

competidores e qualquer pessoa pode participar. Neste ano, porém, os participantes poderão 

enviar vídeos mais elaborados, usando microfone (em 2020 todos tinham que cantar apenas com 

uso do playback, sem qualquer amplificador da voz) e gravando não somente em suas casas, mas 

também em lugares públicos. Com isso aumentam muito as possibilidades quanto à interpretação 

e ao uso de diferentes cenários. 

O Brasil “em peso” no KWC 

Nos anos anteriores à pandemia a maioria dos cantores participantes vinha dos estados onde havia 

seletivas. Em 2020, com a primeira edição online, cantores de 66 cidades em 15 estados do país 

enviaram seus vídeos, sendo 3 estados representados dentre os campeões: de Goiás, Max Moraes; 

de São Paulo, André Kuni; e do Rio, Ananda Torres e Antônia Medeiros. Para 2021, com a 

flexibilização das regras, os promotores do KWC Brasil esperam ainda mais vídeos e mais cidades 

e estados representados. 

Inscrições 

O KWC Brasil abre inscrições a partir do dia 6 de março e segue aceitando vídeos até o dia 30 

de abril. O custo das inscrições é de R$ 45,00. As avaliações do júri ocorrem entre os dias 1º e 

15 de maio, e o resultado final sai no dia 16 de maio. A premiação é de R$ 2.000,00 para o 

primeiro colocado e R$ 500,00 para o segundo, e ambos representarão o Brasil automaticamente 

no mundial. Podem concorrer ao título do KWC Brasil 2021 cantores com 18 anos ou mais que 

não vivam exclusivamente da música e não tenham contrato com gravadoras ou produtoras. 

Serviço – KWC Brasil 2021 

• Inscrições: de 8 de março a 30 de abril de 2021 

• Valor: R$ 45,00 

• Avaliações: de 1º a 15 de maio de 2021 

• Final: 16 de maio de 2021 

• Premiação: 1º lugar, R$ 2.000,00; 2º lugar, R$ 500,00 

• Realização Brasil: TK Produções Artísticas 

• Site: https://kwcbrasil.com.br 

O KWC é o maior campeonato de karaokê mundial e no Brasil é realizado pela TK Produções 

Artísticas desde 2015, agregando cantores de todo o país. Em suas participações no mundial o 

Brasil sempre se destacou, conquistando colocações representativas e o vice-campeonato em 

2020. 


