O QUE FAZEMOS?
Criamos projetos de entretenimento
inovadores, proporcionando experiências e
emoções únicas, quer para o nosso
consumidor como para os nossos parceiros

Resumindo
379 artistas
505.000 espetadores
17 anos a criar novas emoções

OS NOSSOS PROJETOS

14 Edições
2017 – De 18 a 29 Julho
Video Report: https://goo.gl/ujJKL8

2 Edições
2017 – 10 & 11 Março
Video Report: https://goo.gl/nvUjgT

Corporate Events
Tailor Made
Foto Report: https://goo.gl/35hJtu

Uma visão 360ª sobre a música
eletrónica
Uma noção progressiva das várias linguagens da
Música Eletrónica como o House. Techno, Disco,
fundidas com Hip-Hop, R&B, Afro e até um pouco
de Indie
Para além da música podemos também
encontrar TALKS (debates, masterclasses,
workshops) e um MARKET com aparelhos
dedicados à música eletrónica e uma variedade
de discos Vinyl.

Na 2ª edição recebemos cerca de
11.000 pessoas.
ONDE?
LISBOA INDUSTRIAL
Com todos os olhos postos em Lisboa, há ainda um
segredo bem guardado: um lado industrial ainda por
explorar, cada vez mais aproveitado pelas industrias
criativas e mais inovadoras.

TARGET
Adultos cosmopolitas (20-40).
Updated, procuram encontrar este movimento
underground emergente.

Música Cool, História, Natureza e a brisa de Verão
No mês de Julho, o EDPCOOLJAZZ oferece 14 concertos em 7 noites.
Há 14 edições que temos vindo a receber o nosso público num ambiente
intimista, onde podem encontrar artistas de renome, tornando-se assim
uma referência junto de um público que valoriza
qualidade, conforto e originalidade.
Além do palco principal, podem também encontrar o Cool Pick&Go, um food
court num lounge exterior onde encontrarão streetfood gourmet, da qual
podem disfrutar enquanto ouvem as Jazz Sessions proporcionadas por
trios de jazz.

Na edição de 2017 recebemos cerca de
35.000 pessoas.
ONDE?
Jardins do Marquês de Pombal // Parque dos Poetas - Oeiras
Espaços referência que proporcionam um ambiente intimista aliado a um cenário de beleza incrível.

TARGET
Urbano, cosmopolita, eclético e exigente.
Não se sente 100% confortável num festival “normal”, uma vez que aprecia o conforto extra e evita
ambientes de confusão.
Idades entre 25 -50.

Além dos nossos festivais anuais,
produzimos também eventos Corporate,
feitos à medida para os nossos clientes,
tais como:

A Live Experiences estreou-se internacionalmente
com a promoção do concerto de Seal na Gala da
Fundação Lwini – 24 de junho de 2013
A Gala foi produzida com o intuito de angariar
fundos para a fundação.

Em 2009 e 2010 apresentámos artistas como David
Guetta, Figertips, Dj Diego Miranda, Dezperados e
o DJ internacional Christian Sims.
A experiência de estar na praia com 70.000
pessoas, socializar, ouvir música e dançar noite
a dentro é sem duvida uma Live Experience
inesquecível.

A artista deliciou o público com a sua chegada a
bordo da “Boneca” (falua) cantando
“Já me deixou”.
Um concerto verdadeiramente excecional, numa
noite inesquecível de 2014

A Live Experiences estreou-se no MEO ARENA em
2014, num concerto acústico e muito intimista de
John Legend.

Em Julho, 2013, a Live Experiences estreou-se no
Coliseu do Porto com o concerto de Djavan.
Usando construções metafóricas
extraordinária, Djavan pinta com
cores do quotidiano, fazendo-se
melodias confortantes que chegam

de uma beleza
a riqueza das
acompanhar de
ao coração de
qualquer um.

Dois concertos cheios de boas vibes que contaram
com a presença de Chapa Dux a abrir os palcos
para Dub Inc e uma after party com os alemães Pow
Pow Movement

BD CMYK foi uma experiência sem precedentes no
Salão de Lisboa, 2003, onde a banda desenhada
teve a oportunidade de apresentar o trabalho de
duas dúzias de autores, trazendo vida ao recinto.
Uma Live Experience nesta caso na área da
ilustração/BD.

Um Movimento Pop Art multidisciplinar que juntou
artistas como Noel Figner, Rita Muralha, Raul
Santos, José Silveira Dias, Hipnótica and VJ
Varvara Says.
O resultado foi mais uma Live Experience que
marcou o panorama cultural em 2000.

Dezembro de 1999 – a 1ª Live Experience.
O artista apresentou um estilo “No Rules”,
influenciado pela POP ART.
Outros artistas e a sua arte foram também
integrados no trabalho de Paulo Pina, como
Joaquim, Fernando Hipólito, José Silveira
Dias e Raul Santos.

