
CLASH 

BRIEFING DE PRODUÇÃO
Produção 

Entrevistadora (voz) | Guilherme Manzarra  
Guionista | Guilherme Manzarra 

Produtor 1| Filipa Sousa 
Produtor 2  
Chefe de Produção | Lizzie Nassar 

Realização 

Realizador | Guilherme Manzarra 

Anotador | Paula Egea 

Imagem 

Operador de Câmara 1 | José Cunha 
Operador de Câmera 2 
Operador de Câmera 3 

Som 

Captação de Som | Tony G. Engenheiro de audio Diretor Musical

Diretor/a de Arte| Leonor Basílio

Maquiagem

Pós-Produção 

Editor de Imagem | Beatriz Franco 

Pós-Produção de Som | Tony G. 
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CONCEITO 

Géneros musicais entram em confronto , artistas assumem a cadeira dos críticos, a história e a 
ciência das artes gráficas da música ganham uma nova voz, game-shows originais se criam para 
proporcionar uma lufada de ar fresco. 

A Clash é a magazine audiovisual que Portugal nunca teve.

Missão - Despertar Curiosidade , Entreter e Projectar o mundo da música e as suas figuras nas 
novas plataformas de conteúdo. 

Conteúdo ambivalente , interativo , atualizado, jovem , irreverente, divertido , viciante e curioso. 

Qualquer artista é um formador de opinião , Quem não gostaria de saber o que Rui Veloso pensa 
acerca do fenômeno Billie Eilish... O que é que os First Breath After Coma colocariam na playlist da 
sua vida... De onde nasceu o logotipo dos Rolling Stones e de que forma influenciou as capas de 
seus álbuns...As peculiares histórias por detrás dos videoclipes icónicos de The Legendary 
Tigerman…  

É esse o conteúdo que o Clash pretende oferecer, uma magazine audiovisual que juntará o Spotify , 
o Twitter , o Instagram e o YouTube num mega projecto transmidia inédito no contexto nacional. 

Sinopse 
O Clash é um game show infotainment que navega pelo mundo da crítica, das artes e dos 
fandoms. 

O projecto transmedia Clash fragmenta-se inicialmente em quatro rubricas originais e independentes 
de 15 minutos. 

---Clash+Play 

Play or No Play? 

Artistas nacionais e internacionais são convidados a opinar acerca de outros artistas representantes 
dos vários géneros musicais e tendências. Decidem se a faixa merece ou não ser adicionada ou não 
á clashlist de sua autoria. 

O que é que Carlos do Carmo diria acerca da nova vaga de PC Music? Colocaria na sua Clashlist?  

A Clashlist da minha vida  
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Cada episódio de 7 minutos um artista ou banda é convidado a  criar a clashlist da sua vida com 10 
perguntas e 10 músicas. Por ex : Que música faz te lembrar alguém muito importante na tua família? 
Que música representa o teu maior desgosto amoroso? Que música mais ouviste enquanto estavas 
em tour? 

Clashtheword 

Com apenas uma palavra o artista é convidado a cantar uma música que a contenha com um tempo 
limite de 30seg e num estilo diferente da original. 

Clashthetracks 

O artista ou banda é desafiado a construir o ranking de álbuns ou Ep's da sua carreira. 

---Clashroom 

Dois artistas tocam e trocam gestos de admiração e de respeito quando são convidados a fazer um 
cover um do outro em registo de mash up. 

---Clashtheart 

clash.cover 

um especialista em artwork de álbuns esplica-nos a magia do ofício de quem ajuda a projectar e 
formatar a imagem dos artistas e intérpretes. 

clash.clip 

um montador experiente fala-nos da mestria da criação de videoclipes , a linguagem própria , o 
impacto e influência ao dissecar vários videoclipes novos ou icónicos . 
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Formato/ guião 
As gravações serão pré-gravadas, em estúdio, entre apenas o anfitrião (voz) e o artista convidado. 
Irão existir edições especiais ao vivo para o YouTube e IGTV assim como para o site oficial da Of 
Movies. 

O recurso a Efeitos Visuais e Grafismos pelo uso de green screen , técnicas utilizadas para criar o 
cenário digital que irá mudar de cor consoante a rubrica. Outros grafismos quando necessários irão 
ressaltar a presença das redes sociais enquanto o programa é exibido. 

Clashroom exemplo: 

 

Clash+Play exemplo : 

 

  Clashtheart exemplo : 
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Notas de produção e Distribuição 
25 episódios para internet e televisão, conteúdo atualizado pelo menos 3 dias por semana. 
Duração total das rubricas- 45 min  
Localização: sempre no mesmo estúdio , com exceção de edições especiais , como por ex da IGTV 
em videochamada á distância ou num festival de verão ou concerto. 

Canais de Distribuição 
YouTube: Clashroom , Clash+Play  

Instagram: Clashroom 

Apple Music: Clash+Play 

RTP: Clashtheart 

Twitter: Todos (Interação com o social media através do hashtag #CLASH) . O Social Media permite 
expor a opinião do público ao mesmo tempo que o programa exibe em rodapé ou cortina gráfica. 

 
Vantagens Do Programa 
●Criar conteúdo para a faixa mais jovem (extremamente exigente) 
● Criar um espaço para a crítica e para a opinião  
● O Futuro , Programa de fácil acessibilidade e "digestão". 
● Exibir Portugal integrado no mundo , no mercado internacional 

Referências 
https://youtu.be/DBQxpMbVkqc
 https://youtu.be/9zFitG9z4iM

PÚBLICO-ALVO 
Perfil do consumidor: jovens e jovens adultos. População e aficionados da música. 
Sexo: todos os gêneros; 
Idade: A partir dos 16 anos; Classe Social: todas 
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