Designação do projeto | Performance / espetáculo de drones de luz combinado com narração
Código do projeto | POCI-07-62G7-FEDER-179086
Objetivo principal | Reforçar a Competitividade das PME
Região de intervenção | Almada, Lisboa
Entidade beneficiária | Ignitionconcept Lda
Data da aprovação | 2021-12-06
Data de início | 2021-05-06
Data de conclusão | 2022-05-07
Custo total elegível | 55.000,00 euros
Apoio financeiro da União Europeia | 49.500,00 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 0,00 euros
“Aurora” é um projeto que revela o elevado potencial da fusão entre a criatividade e a
tecnologia criando um novo produto cultural que pode ser classificado como uma performance que cruza várias
vertentes
artísticas,
num
modelo
inusitado,
em
Portugal.
“Aurora” é uma performance multimédia criada a pensar em todas as idades e que, de uma forma única, integrando os
drones de luzes, narração e música, aporta uma mensagem de esperança através de uma narrativa que consegue captar
a atenção de todos os públicos, de todas as faixas etárias. A ideia desta narrativa tem subjacente os tempos que
atravessamos, que mudaram mentalidades e comportamentos, mostrando que a esperança e a alegria de viver poderão
ser encontradas, a cada momento, nas coisas simples que nos rodeiam.
A combinação de elementos – drones, narração, banda sonora – representa um novo produto cultural (multimédia) que
tem ganho elevado interesse em outros países e que, em Portugal, foi criado por nós.
A nossa performance “Aurora” tem a capacidade de envolver o público, proporcionando aquilo que é esperado de um
produto cultural: emoção, integração, experiências, memórias.
O principal objetivo foi criar um novo produto cultural, inovador, que cruzasse diversas áreas artísticas, que combinasse
criatividade e tecnologia. Este novo produto – espetáculo multimédia – é a base da nossa criação “Aurora” e combina
luzes, narração e banda sonora original. Trata-se de um espetáculo comovente, emotivo, divertido e adequado a
pessoas de qualquer idade. E que tem revelado elevado interesse por parte das autarquias.
Pretendemos comercializar este espetáculo a câmaras municipais de todo o país para que possa ser integrado nos seus
programas culturais ou servindo mesmo como programa único. Estes programas culturais locais, onde pretendemos
voltar a integrar o “Aurora”, apresentam-se como iniciativas de elevado relevo pela possibilidade de proporcionarem
aos seus habitantes uma programação de qualidade, ao longo de um período de tempo curto.
Por ser impossível manter esta programação ao longo de todo o ano, as autarquias optam por concentrar estas
iniciativas e atuações em determinados períodos do ano, colocando à disposição dos seus habitantes uma oferta
cultural própria das grandes áreas metropolitanas.
Em termos de resultados e considerando o efeito obtido no primeiro espetáculo, esperamos, conseguir voltar a realizar
mais alguns “Aurora”, atingindo o pico de produção e visualização nos meses de Julho, Agosto e Setembro. O alcance
será potenciado pela possibilidade de transmissão em direto através de plataformas digitais.

