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“2019 HUSH!! Concerto na Praia” – Convite à Apresentação de 

Propostas de Bandas e Músicos Locais 
 

Introdução 

HUSH!! é uma importante marca cultural e o evento musical anual mais esperado que tem 

uma história de mais de 10 anos em Macau! Este ano, o "HUSH !! Concerto na Praia 

continuará a reunir artistas e bandas locais e estrangeiros famosos e altamente talentosos, 

apresentando uma plataforma maior para as diferentes variedades de música em Macau. 
 

Data：28 de Abril a 1 de Maio de 2019  

Local: Praia de Hac-Sa, Coloane, Centro Náutico de Hac-Sa e outras localizações nas ilhas 
 

Categorias de Participação 

A. Bandas locais e músicos podem participar no concerto de praia nas seguintes categorias: 

1)  “Hot Wave”: Palco principal localizado na praia onde acontece uma maratona 

musical. O tipo de música não é limitado, mas o grupo ou banda musical deve tocar 

instrumentos musicais ao vivo e músicas originais. A duração da actuação é de 45 

minutos. 
 

2)  “Uprising Power”: Bandas jovens ou músicos independentes que se tenham 

estabelecido há menos de três anos, ou com idade média inferior a 21 anos são 

convidados a participar no “Uprising Power” na tarde de 28 de Abril e na noite de 30 

de Abril. Os participantes podem improvisar, fazer “jam” e intercâmbios com outras 

jovens bandas locais e estrangeiras. A duração da actuação é de 30 minutos. 
 

3)  “Summer Chill”: Um palco com uma atmosfera mais intima e descontraída, dedicado 

a temas musicais especiais. Os artistas podem definir o seu próprio tema e partilhá-lo 

com o público, de acordo com o seu estilo musical. A duração do desempenho é entre 

30 a 60 minutos. Os artistas podem vender os seus álbuns na tenda montada no local. 

Por favor, consulte o sítio oficial para ver os temas apresentados no ano passado. 
 

B.  Ou participar nos seguintes programas de divulgação:  

4)  “Programa Musical das Ilhas”：Os participantes podem apresentar ou organizar um 

programa musical individual entre 29 de Abril e 1 de Maio na comunidade da Taipa 

ou de Coloane. Os programas são seleccionados com base na singularidade da 

música e na interactividade com a comunidade. 
 

5)   “Embaixador Musical nas Escolas”：Os participantes são convidados a actuar e a 

partilhar a sua carreira musical com os alunos de escolas secundárias e universidades 

locais antes de 28 de Abril. O organizador fará a correspondência com a escola. 
 

6)  “Workshop de Música”：Os participantes podem indicar um tutor para realizar um 

workshop de música entre 28 de Abril e 1 de Maio. O conteúdo do workshop não é 

limitado, e poderá ser por exemplo, fabrico artesanal de instrumentos musicais, 

apreciação musical ou técnicas para tocar determinado instrumento. O organizador 

pode providenciar o local para a realização do workshop, se for necessário. 
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Detalhes de Candidatura 
 

1. Data do Ensaio e Teste de Som 

De 25 a 30 de Abril de 2019  

Bandas e músicos seleccionados têm de participar nos ensaios e testes de som, com os 

respectivos instrumentos musicais. 

 

2. Método de Aplicação 

Os interessados devem entregar o boletim de inscrição com as informações solicitadas na 

proposta para o endereço abaixo indicado durante as horas de expediente, entre 18 e 22 de 

Fevereiro de 2019. Por favor indique: “2019 HUSH! Concerto na Praia - Convite à 

Apresentação de Propostas de Bandas e Músicos Locais” no envelope que acompanha o 

boletim de inscrição, ou simplesmente envie por email para mlcheong@icm.gov.mo antes 

de 24 de Fevereiro de 2019. 

 

Morada: Divisão de Actividades Recreativas, Instituto Cultural, Av. da Praia Grande, 

nº517, 11ºA, Edifício Comercial “Nam Tung” 

Horário de Expediente: Segunda a Quinta-feira, 9:00-13:00, 14:30-17:45; Sexta-feira, 

9:00-13:00, 14:30-17:30  

 

3. Orçamento da Actuação 

Deverá indicar o orçamento referente à actuação quando entregar a proposta  

 

4. Anúncio de Resultados 

A lista de candidatos aceite será anunciada na página de internet do IC (www.icm.gov.mo) 

a 22 de Março. 

 

Para mais informações contacte (853) 8394 3710 ou (853) 8394 3711 ou envie email para 

mlcheong@icm.gov.mo .  

 

Notas: 

1.  Os materiais submetidos com a candidatura não serão devolvidos; 

2.  A organização reserva-se o direito final de alterar os termos e condições da inscrição, 

bem como o resultado da selecção. 
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“2019 HUSH!! Concerto na Praia” Boletim de Inscrição 
* Todos os candidatos devem preencher este boletim e colocá-lo na primeira página da proposta 

Nome do Músico/Banda   (Chinês) 

   (Português/Inglês) 

Website/Social Media:    

Data de Criação (DD/MM/AA) :     Número de membros:  

Pessoa de Contacto :  Telemóvel No :  

Email :   

 

Categorias para Candidatura:  

 Pode seleccionar mais de uma categoria, só é necessário um conjunto de informações para 

mais de uma categoria. 

Categorias 

(Colocar ✔ para indicar a escolha) 

Por favor, inclua as informações necessárias na 

proposta de acordo com as diferentes categorias 

A. HUSH!! Concerto na Praia 

□  Hot Wave  

     □  28 de Abril 

     □  1 de Maio 

     Orçamento:  MOP_______________ a. Boletim de inscrição preenchido com 

orçamento; 

b. Currículo da Banda / músico (pelo menos 200 

palavras); 

c. Cópia dos documentos de identificação dos 

membros da banda/músicos; 

d. Foto promocional (não inferior a 1MB); 

e. Vídeo de actuações ao vivo. 

□  Uprising Power 

     □  28 de Abril 

     □  30 de Abril 

    Orçamento:  MOP_______________ 

□  Summer Chill 

□  28 de Abril 

□  1 de Maio 
 

Tema: ________________________ 

     Orçamento:  MOP_______________ 

B. Programas de Divulgação 

□  Programa Musical das Ilhas 

     Orçamento:  MOP_______________ 
a. Boletim de inscrição preenchido com 

orçamento; 

b. Proposta, com descrição do conteúdo do 

workshop / conteúdo do programa, duração, 

público-alvo e local; 

c. Experiência; 

d. Bibliografia do tutor (se disponível). 

□  Embaixador Musical nas Escolas 

     Orçamento:  MOP_______________ 

 

□  Workshop de Música 

     Orçamento:  MOP_______________ 
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