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Experiências sensoriais. 
Explorar novos ritmos, novos 
espaços. Levar ao espectador 
uma experiência única, com 
novas sensações. A música como 
instrumento de produtividade.
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uma experiência  
única de simbiose 
entre o pôr do sol  
e a música.
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Irreverente, ousado, tecnológico,  
o (des)koncertu pretende viajar pela
cultura musical portuguesa.  
Explorar novos ritmos e novos espaços. 
Assumir um papel informativo sobre  
música, álbuns, composições,  
performances e tendências.

puro movimento
puro entretenimento
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orquestra 
residente 
Uma orquestra poderá participar em todos 
os (des)koncertus, atuando em conjunto 
com artistas mediáticos ou locais.
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A multiplataforma vai interagir com  
o espectador, através da televisão,  
do turismo pouco explorado de Portugal 
e pela internet. Músicos, especialistas, 
cantores, artistas vão alimentar
a programação com muito dinamismo, 
conhecimento técnico e artístico.
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O (des)koncertu vai explorar novas 
regiões com muita musicalidade,  
arte e tecnologia. Garantir inspiração  
e vibração para a audiência.
 
Os artistas consagrados, serão os 
nossos convidados especiais. São eles 
que se dão a conhecer. Uma experiência 
surpreendente e inesquecível.

inspirar a 
opinião pública.  

gerar valores  
sociais e 

comerciais.

8(DES)KONCERTUS



Pré-gravado ao vivo, captando toda  
a espontneidade e interação. 
Simultaneamente ao concerto o ecrã da 
televisão divide-se com intervenções de 
um apresentador e de um especialista 
de concepção de artworks. Num formato 
informal vão falar sobre curiosidades do 
artista, da música, explicar a ciência por 
detrás desta arte e ao mesmo tempo
viajar pela cultura musical.

12 episódios 
para televisão

 60 minutos
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Gerês (Minho);  
Serra da Estrela (Beira Alta);
Miranda do Corvo (Trás-os-Montes);  
Castelo de Bode (Beira Baixa);  
Batalha (Beira Litoral);  
Coruche (Ribatejo);  
Caldeirão (Algarve);  
Alqueva (Alentejo);  
Mil Fontes (Alentejo);  
Oeiras;
Aveiro; 
Braga.

 12 espaços 
improváveis em  

diferentes locais
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Imagens de drone vão garantir uma visão 
panorâmica da envolvente mostrando  
a região aos espectadores com 
informações sobre a cultura,  
pontos turísticos e curiosidades.
 
Os bastidores vão ficar disponíveis  
no canal de youtube para garantir  
uma entrevista exclusiva, irreverente  
e descontraída com os artistas convidados.
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Obrigado
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