Original Hip Hop Stage

O QUE É A CULTURA HIP-HOP?
O Hip-Hop nasceu na cidade de Nova York no início dos anos 70.
Surgiu com o objetivo de promover a “Paz, União e Diversão”.
É uma voz da intervenção e de consciencialização
Este movimento tem como príncipal autor Afrika Bambaataa que
promoveu esta cultura através quatro vertentes: O mcing, o dejaying, o
break dance e o graffiti.
• Esta cultura influenciou muitas gerações a partir dessa altura na maneira de
vestir, pensar e agir.
• O Hip-Hop é muito mais do que a música que ouvimos na rádio, do tag que
vimos no comboio, da pessoa a dançar na estação de metro ou dj que
põe som na discoteca. O Hip-Hop é um estilo de vida!
•
•
•
•

A Realização deste Festival tem como
objectivo trazer até Massamá uma
clarificação da cultura Hip Hop, integrando
a comunidade e trabalhando com a
mesma. Esta é uma cultura que atravessou
várias gerações, mas é essencialmente
associada aos jovens. É então graças a isso,
que faz todo o sentido que o Original Hip
Hop Stage aconteça no inicio do mês de
Março, para pudermos ser a abertura do
Mês da Juventude na União de Freguesias
de Massamá e Monte-Abraão. Gostaríamos
que a sede deste festival fosse a Quinta das
Flores, já que um dos nossos principais
objectivos é ajudar na dinamização de um
dos espaços verdes da freguesia, incentivar
à prática de desporto e de hábitos de vida
saudável. Queremos também expor novas
formas de arte, promover o convívio entre
artistas já conceituados e os que pretendem
iniciar-se, criar um público mais
compreensivo e esclarecido e também criar
novos públicos; promover a sua arte. Acima
de tudo queremos incentivar e apoiar a
educação através da arte e a cidadania
entre as pessoas, uma vez que um Festival é
um óptimo local para conviver, propicio a
novas experiencias e partilhas.

Break dance também conhecido como
breaking ou b-boyng em alguns lugares, é
um estilo de dança urbana, parte da
cultura do Hip Hop criado por Afro
Americanos e latios na decad de 1970
em Nova Yoirk. Normalmente este é um
estilo dançado ao som do Hip Hop ou
Eletro.
O breakdancer, breaker, B-boy, ou B-girl é o
nome dado a pessoa dedicada ao
breakdance e que pratica o mesmo ou faz
Beat box.
Inicialmente, o breakdance era utilizado
como manifestação popular e alternativa de
jovens para não entrar em gangues de rua
que tomavam Nova Iorque em meados da
década de 1970. Atualmente, o breakdance
é utilizado como meio de recreação ou
competição no mundo.
Propostas de grupos: A definir

Proposta de Juris : Cifrao, Blaya e Noa

DJ
Um disc jockey ou disco-jóquei (DJ) é
um artista profissional que seleciona e "toca"
as mais diferentes composições,
previamente gravadas ou produzidas na
hora para um determinado público alvo,
trabalhando seu conteúdo e diversificando
seu trabalho em radio fusão em frequencia
modelada (FM), pistas de dança de bailes,
clubes e discotecas.
Disco-joquéi foi e é utilizado para descrever
primeiramente a figura
do locutor de eádio que introduziam e
tocavam discos de gramafone,
posteriormente,o long play, mais tarde o
compact disc (CD) e atualmente,
empregam o uso do mp3. O nome foi logo
encurtado para DJ.
Hoje, diante dos numerosos fatores
envolvidos, incluindo a composição
escolhida, o tipo de público alvo, a lista de
canções, o meio e o desenvolvimento da
manipulação do som, há diferentes tipos
de DJs, sendo que nem todos usam na
verdade discos, alguns podem tocar com
CDs, outros com laptop (emulando
com softwers entre outros meios. Há também
aqueles que mixam sons e vídeos (Vjs),
mesclando seu conteúdo ao trabalho
desenvolvido no momento da apresentação
musical. Há, no entanto, uma vasta gama
de denominações para classificar o
termo DJ.
Propostas: A definir

MC ( PROPOSTAS)
•

Carlão

•

Regula

•

Xeg

•

Sam The Kid

•

Allen Halloween

•

Valete

•

PH Neutro

•

Sir Scratch

•

Malabá

Grafite, grafito ou grafíti (do italiano
graffiti, plural de graffito) é o nome dado
às inscrições feitas em paredes, desde o
Império Romano. Considera-se grafite
uma inscrição caligrafada ou um
desenho pintado ou gravado sobre um
suporte que não é normalmente previsto
para esta finalidade. Por muito tempo
visto como um assunto irrelevante ou
mera contravenção, atualmente o grafite
já é considerado como forma de
expressão incluída no âmbito das artes
visuais, mais especificamente, da street
art ou arte urbana - em que o artista
aproveita os espaços públicos, criando
uma linguagem intencional para interferir
na cidade. Entretanto ainda há quem
não concorde, equiparando o grafite à
pichação, Grafitar próprios públicos ou
privados sem autorização dos respectivos
proprietários, é atividade proibida por lei
em vários países.

Grafiters: A definir
Proposta de juri : Vills

PATROCÍNIOS, PARCERIAS E APOIOS
PRETENDIDOS
Os patrocínios, parcerias e apoios pretendidos têm como principal função a
divulgação do Evento.

• • WTF / Moche
• • Adidas / Nike
• • Earbox e/ou WAD

• • CP – Infraestruturas de Portugal
• SIC Radical – Curto Circuito
• • Blitz

• • Mega Hits
• • Real Sport Clube
• • Shotokai

• Parceria com as Associações de
Estudantes das Escolas Secundárias
da Linha de Sintra promovendo
uma relação estreita entre todas, o
trabalho de equipa, o sentido de
responsabilidade, as relações
interpessoais e a oportunidade de
conhecerem alguns dos seus ídolos,
podendo trabalhar com eles.

PASSE PARA OS DIAS DO FESTIVAL
• Haverá uma pulseira verde que será colocada na porta do Festival aos
maiores de 18 anos, o que lhes vai permitir comprar bebidas alcoólicas no
recinto; a vermelha indicará que a pessoa é menor de idade e como tal
não poderá comprar bebidas alcoólicas no interior do recinto;
• Venderemos entradas para um dia (preço a definir) e para os dois dias
(preço a definir)

PROPOSTA DE ORÇAMENTO
Descrição

Despesas

Receitas

12 Artistas

12 000€

-

Aluguer de Palco

3 500€

-

Aluguer Material Som e Luz

6 000€

-

Catering Zona VIP + Staff

1 500€

-

Catering Público

-

*

Material para Graffiti

2 000€

-

Venda de Entradas para 2 Dias (estimativa tendo em conta que a
entrada poderá ser 5€ - aproximadamente 15 000 pessoas)

2 000€

75 000€

Merchandising (T-shirts – estimativa tendo em conta que serão
vendidas a 5€ - serão feitas aproximadamente 5 000 t-shirts)

15 000€

25 000€

Divulgação

3 000€

-

TOTAL

45 000€

100 000€

* Serão contratadas rulotes com as quais acordaremos uma divisão de percentagens sobre
os lucros – 30% / 70%

