ANGRA SOUND BAY 2020 COM NOVO MODELO ONLINE
Concurso de música original já tem datas marcadas e inscrições abertas para todo o território nacional
Nota Informativa
O Concurso de música original “Angra Sound Bay” já tem datas marcadas para 2020 e inscrições abertas, num
ano em que se vê a braços com um novo modelo digital. Na edição deste ano, os projetos musicais vão mostrar o
que valem numa audição que decorre unicamente online, através da transmissão em direto na página do
Facebook da organização. Esta é uma iniciativa que conta com a organização da AJITER - Associação Juvenil
da Ilha Terceira, da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e do Governo Regional dos Açores, através da
Direção Regional da Juventude.
As inscrições estão abertas até ao dia 18 de outubro para projetos de todos os géneros musicais e vindos de
qualquer ponto do país. Os vencedores serão conhecidos no dia 13 de novembro, também em direto no
Facebook da AJITER. Todos os inscritos terão de participar numa Audição, que terá lugar entre os dias 26 de
outubro e 06 de novembro, dispondo de 60 minutos para provar o seu valor.
O novo modelo do concurso foi imposto pelas condicionantes vividas devido ao surto COVID-19 e pelas
restrições à realização de eventos de maior dimensão em espaço público aberto. Desta forma, a organização
propõe-se manter ativa a iniciativa que visa apoiar os criadores de música original em Portugal, assegurando,
simultaneamente, a segurança de todos os envolvidos.
O concurso “Angra Sound Bay” visa premiar projetos musicais portugueses e tem como missão promover e
incentivar a criatividade musical e a criação de temas originais. Para os participantes, esta iniciativa representa
uma oportunidade para lançar projetos musicais e interagir com músicos de realidades distintas, num ambiente
de partilha musical.
As três categorias a prémio são Melhor Projeto, Melhor Original e Melhor Letra e serão atribuídos troféus e
prémios pecuniários de 750, 350 e 150 euros respetivamente. Será, também, atribuído um prémio de
participação a todos os concorrentes no valor de 125 euros.
As inscrições para o concurso estão abertas até ao final do dia 18 de outubro, podendo concorrer projetos
musicais de todo o território nacional com criações originais. O formulário de inscrição está disponível no
website da AJITER, em ajiter.pt.
Estão, também, abertas as inscrições para o prémio Melhor Letra, até ao dia 18 de outubro, que funciona em
paralelo com o concurso. Os interessados podem submeter o seu texto num formulário próprio, disponível em
ajiter.pt, e habilitar-se a ganhar o prémio e troféu de Melhor Letra. As letras submetidas não têm de ser
musicadas e os concorrentes não necessitam de integrar um dos projetos a concurso.
As datas relevantes da edição de 2020 do Concurso “Angra Sound Bay” são as seguintes:
● 18 de outubro (24h00) - Data limite para as inscrições de Projetos Musicais e Letras, em ajiter.pt;
● 26 de outubro a 06 de novembro - Audições dos projetos musicais participantes em direto na página
do Facebook da AJITER;
● 13 de novembro – Anúncio dos vencedores do “Angra Sound Bay 2020”, em direto na página do
Facebook da AJITER.
Para mais informações sobre prémios, condições, inscrições e regulamento, consulte a página da AJITER,
ajiter.pt, ou contacte a organização através do e-mail secretariado@ajiter.pt ou do telefone +351 295 212 410.
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