EXIB Música 2016

FUTURAS ATUAÇÕES
ÉVORA

qua, maio 04 – sábado,
maio 07, 2016
A Expo Ibero-americana da Música terá lugar em Évora
EXIB Música, o mercado musical com consciência, é a porta de entrada
para a Europa de toda a riqueza musical e cultural da Ibero-América.
Os mercados são um verdadeiro pool de talentos, de negócios, de
colaborações artísticas, de possibilidades de circulação, de informação e
debate sobre temas de interesse. São o encontro obrigatório para
profissionais da indústria musical e o lugar onde são concebidas grandes
e importantes ações de colaboração.
A EXIB Música é um mercado especializado em música Ibero-americana,
o que lhe permite implementar todas as ações relacionadas com o
mercado musical e, neste caso em concreto, as exclusivamente dirigidas
à divulgação e circulação da música da América Latina, Espanha e
Portugal.
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Esta é atualmente a única plataforma, na Europa, com estas
características; uma plataforma que valoriza a indústria musical Iberoamericana e que assenta nas premissas de Impulso – Diversidade –
Compromisso – Indústria – Identidade. Por este motivo é conhecida como
“expo-mercado com consciência”. É igualmente importante frisar o seu
elevado compromisso de fomentar a cooperação no intercâmbio de bens
e serviços da indústria musical da Ibero-América e desta com o resto do
mundo.
Na EXIB Música encontrarás showcases de música proveniente de toda a
Ibero-América (América Latina, Espanha e Portugal), fóruns de debate,
mesas de trabalho, concertos especiais, conferências, lançamentos,
trabalho em rede, instalações e muito mais…
A Zona Profissional é o espaço concebido para os expositores, para a
emissão rádio em direto, para o intercâmbio de bens e serviços e
lançamentos de novos projetos da indústria musical da Ibero-América.
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