4.ª JORNADAS PROFISSIONAIS DE MÚSICA NA EXTREMADURA
Realiza-se, nos próximos dias 3, 4 e 5 de novembro de 2020, a quarta edição
das Jornadas Profesionales de la Música en Extremadura, espaço de
referência onde todos/as os/as agentes envolvidos na indústria músical da
Extremadura têm oportunidade de valorizar o talento criativo dos/as nossos/as
artistas.
Nesta nova edição, as Jornadas decorrem em formato virtual, devido às
circunstâncias atuais no âmbito da crise da COVID-19. Será desenvolvido um
amplo programa de ações, transformando a página web da MUM numa
plataforma de difusão que acolhe concertos online, seminários (webinars) e
agendas virtuais.
Concertos Online
Será oferecida uma ampla e variada programação de showcases online de
artistas ou grupos estremenhos (concertos com a duração máxima de 50
minutos), mas também showcases com um formato acústico.
Uma equipa de pessoas de reconhecido prestigio e experiência no setor da
Música selecionará as propostas, com base nos critérios publicados na
convocatória.
Uma vez selecionados os grupos e/ou artistas, os concertos serão gravados pela
organização das Jornadas e poderão ser visionados através da página web da
MUM (http://extremum.agcex.org/) e dos respetivos canais de difusão e
informação durante os dias de realização das Jornadas.
Webinars
Realizar-se-ão diversos webinars durante os dias das Jornadas com a finalidade
de criar um ambiente de debate, partilha e intercâmbio de experiências
relacionadas com o setor da indústria musical. Neste espaço, os/as participantes
poderão interagir de maneira fluída com os/as profissionais.

Agendas Virtuais
Com a colaboração da Extremadura AVANTE, serão promovidos diversos
encontros e reuniões virtuais entre redes de profissionais de Espanha e do
estrangeiro, favorecendo o intercâmbio de experiências e acordos de
cooperação assim como a internacionalização do setor da música. Participarão
responsáveis de programação de festivais, teatros, auditórios, salas de música
ao vivo, meios de comunicação, distribuidores/as; bookers...
As quartas Jornadas Profesionales de la Música en Extremadura são
organizadas pelo Centro de las Artes Escénicas y la Música (CEMART) da
Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura e pela
Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura (AGCEX),
contando com a colaboração das Diputaciones de Badajoz y Cáceres y
Extremadura AVANTE e do Instituto Camões.

