SHOWCASE BANDAS EMERGENTES

CONVOCATÓRIA DE BANDAS EMERGENTES
FIRST PLAY SHOWCASE
BASES DE PARTICIPAÇÃO
1. Contexto
Enquanto projeto de educação criativa, pluridisciplinar, crítico e interventivo, o Município de Santa
Maria da Feira, através do PRIMÁRIO, pretende aproximar diferentes disciplinas artísticas à
comunidade educativa, trabalhar com diversas gerações com um objetivo comum, inspirando a
comunidade para o desenvolvimento contínuo que contribui para a transformação social. Mais do
que um edifício, um espaço, o PRIMÁRIO anseia aproximar profissionais de diversas áreas para a
partilha construtiva de experiência, com um objetivo comum: uma construção colaborativa com vista
à melhoria contínua.
Neste contexto, o First Play surge como um micro festival alinhado com os domínios da música e da
produção multimédia, que decorre entre 19 e 22 de julho de 2021 no espaço do Primário. O
programa inclui as sessões práticas do projeto One Take Sessions, workshops, masterclasses,
concertos e showcase de bandas de garagem.
O First Play Showcase integra-se no programa abrangente e motiva a abertura da presente
convocatória pública para a seleção de 4 bandas emergentes que apresentarão em modelo
showcase (20-25 minutos) os seus temas integrados na programação do First Play e integrarão o
projeto One Take Sessions, tendo como resultado final a produção de um vídeo live com dois temas
ao vivo, produzidos pelos participantes da formação.
2. Objetivos
O First Play Showcase e o One Take Session visam:
a) potenciar a divulgação de novos conteúdos musicais emergentes com sede na área geográfica do
município de Santa Maria da Feira;
b) valorizar projetos musicais emergentes do território, oferecendo um contexto de experiência
pública e maximização da comunicação através de ferramentas digitais;
c) promover a fruição pública dos projetos musicais emergentes, aproximando os cidadãos das
práticas artísticas locais, ao vivo em modelo showcase e através da transmissão online dos vídeos
live produzidos a partir do projeto.
3. Destinatários
A convocatória de bandas emergentes First Play Showcase dirige-se aos projetos musicais, com
integrantes naturais e/ou residentes no concelho de Santa Maria da Feira.
4. Requisitos de participação
Os projetos musicais selecionados deverão estar disponíveis no período entre 19 e 22 julho 2021
para integrar as atividades do projeto, nomeadamente em dois dias deste período, a definir pelo
Município de Santa Maria da Feira, com vista:
a) a apresentação em modelo de showcase (concerto de 20-25 minutos) no palco Soutelo do

Primário (Fiães), no decurso do First Play;
b) a participação numa das sessões de gravação de performance musical ao vivo do projeto One Take
Sessions, a decorrer no espaço Primário.
5. Contrapartidas
Às bandas emergentes selecionadas será garantida a exposição dos seus projetos através do
showcase e da produção de um vídeo live com dois temas, produzido pela Pinehouse Concerts. Não
será atribuída nenhuma contrapartida financeira.
6. Candidaturas
As candidaturas deverão ser apresentadas através do website www.primario.pt, até ao dia 16 de maio
2021, preenchendo a ficha de candidatura e submetendo todos os ficheiros obrigatórios. Não serão
admitidas candidaturas após o prazo previsto, nem candidaturas que não submetam todos os dados
e ficheiros obrigatórios.
7. Critérios de seleção
A seleção dos projetos musicais terá por base os seguintes critérios:
a) qualidade musical do projeto;
b) experiência em performance musical;
c) originalidade;
d) conceito da apresentação ao vivo.
8. Avaliação e seleção
As propostas serão avaliadas, até 31 de maio 2021, por um júri composto por:
a) José Cardoso, Município de Santa Maria da Feira;
b) Victor Butuc, Pinehouse Concerts;
c) Daniel Vilar, Bússola.
As decisões do júri são finais e não sujeitas a recurso.
9. Omissões
Dúvidas e omissões serão solucionadas pelo Município de Santa Maria da Feira, através do email
primario@primario.pt.

