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P R O D U Ç Ã O

Evento
Único em
Portugal!

IT'S HAPPENING
O It’s Happening é, mais do que um evento,
um movimento socio-cultural que procura
estimular artistas a desenvolverem soluções
criativas para os problemas da nossa época num
ambiente integrativo, nas escolas.
Cada vez mais, a população jovem tem uma
atitude crítica, dinâmica e ativa face aos valores
que a rodeiam. Assim, o It's Happening está junto
das escolas e da comunidade envolvente,
trazendo consigo um evento para toda a família,
animado e descontraído, focado no valor cutural,
social e turístico criado.

OBJETIVOS
PROMOVER
Dar aos jovens artistas a oportunidade
apresentar o seu trabalho num ambiente
familiar e pensado para as escolas. Criar uma
rede em que artistas são apoiados e financiados.

APOIAR
Capacitar os estudantes a desenvolver as suas
atividades extracurriculares, contríbuindo
também com conteúdo programático para a
escola, garantindo apoio em todo o processo.

CONSCIENCIALIZAR
Promover o dialogo e o interesse pela cultura,
gerando valor social, económico e cultural para
a comunidade local. Criar uma comunidade que
se identifique com os valores que defendemos.

A NOSSA VISÃO
Um evento local, de interesse cultural
para a cidade, gerador de impacto
social, focado na comunidade escolar e
aberto a toda a família.

Vamos
trazer vida
às escolas!

CONCEITO
Dois dias de festival inspirados no conceito
de Happening, avançado por Allan Kaprow
no sec. XX, este é um evento
multidisciplinar no qual o público é uma
peça fundamental da jornada, em que a sua
voz é materializada através do bilhete.
Um festival imersivo que combina elementos
de um Festival de Música, Festival de Arte
Urbana, Festival de Cinema e Flea Market,
prometendo provocar sensações e
experiências únicas para que se possa ver a
escola de um ponto de vista diferente.

Um evento feito para os

ALUNOS E JOVENS ARTISTAS
O It’s Happening é um evento integrativo, um espaço de valorização para alunos e aberto a
artistas em ascenção. É desenvolvido diretamente com a Associação de Estudantes da escola,
integrando os alunos na produção, promoção e implementação do evento.

Como tal abrimos portas a quem quiser apresentar uma proposta de participação, havendo
uma seleção e adequação ao espaço bem como uma curadoria da parte da Arte Viral que
segue os critérios estabelecidos.

Construído
com os
Alunos!

O BILHETE
Através do bilhete o público pode participar no caminho que o
evento tomará. Utilizando os quatro destacáveis, o participante
não só escolhe quem vai ganhar um desafio avançado pelo evento
e pode doar metade do valor do bilhete aos artistas que desejar.

UM MODELO ECONÓMICO PARTICIPATIVO E INTEGRATIVO

Dispomos de um modelo de
donativos que se adapta a todas as
carteiras. Metade do valor do
bilhete comprado reverte aos
artistas que o participante desejar
promover. Também existe a
possibilidade de participar
gratuitamente no evento, com
inscrição prévia.
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Que espaços encontramos no

IT'S HAPPENING?
PALCO
Este espaço irá trazer animação ao evento através de concertos,
workshops, oradores e apresentações de artistas. É neste espaço
que decorrerãos as atividades de abertura, fecho e anuncioas
durante o evento.

FEIRA E FOOD MARKET
Um espaço de convívio entre os participantes do evento, aqui
estarão presentes: Feira de Artistas, Food Trucks, Entidades
Parceiras. Um espaço de lazer com atividades fixas como Live
Painting, Zona Criança e outros

HAPPENING
Neste espaço convidamos o público a entrar na escola para
conhecer o trabalho dos alunos e jovens artistas. Aqui
podem encontrar: Exposições, Cinema, Workshops, bem
como qualquer atividade escolar a ser promovida.

CROWDFUNDING

Envolvendo os alunos da escola diretamente num
crowdfunding no ano letivo de 2018/2019, procura-se não só
promover o evento e financiá-lo bem como integrar os alunos
e envolver as entidades parceiras (Escola, Câmara Municipal,
Marcas). O video apresentado é um teste inicial, utilizando os
takes apresentados e adicionando artistas da escola.

CALL FOR ARTISTS
Como um evento aberto para todos, lançamos um call for artists que permite a
qualquer aluno da escola participar (Interno) bem como qualquer artista jovem que
não seja aluno (Externo). É de extrema importância a participação direta com os
alunos, criando uma atmosfera envolvente e integrativa e estimulando a sua
criatividade durante o processo.

Promovido
nas redes
sociais

Promovido
nas escolas
e parceiros

Aberto
a todos os
interessados

Distinção
entre Interno
e Externo

Interno

Externo

Para os alunos, promovido na
escola, podendo desenvolver
dinâmicas paralelas.

Para jovens artistas que
procurem expor e promover a
sua obra.

QUEM SOMOS
A Arte Viral é uma cooperativa sem fins lucrativos
responsável pela dinamização da Arte em Portugal.
Este suporte é feito através da disponibilização de
meios, gestão e organização de eventos que
promovam a consolidação da comunidade artística
assim como o seu desenvolvimento pessoal e
profissional.

Ambiciona posicionar a arte num lugar de relevância
amplamente reconhecido no panorama nacional,
fornecendo uma plataforma de contacto directo a
artistas e empresas, sempre focada no impacto dos
seu projetos a nível socioeconómico,

QUEM SOMOS
Fundada em 2015 com o apoio da bolsa ES
Jovem: uma parceria entre a CASES e a
Everything is New que permitiu o lançamento
desta marca social.

Como entidade de Economia Social focamonos em satisfazer as necessidades dos nossos
membros, promovendo a cooperação e
transparência entre os mesmos e as diversas
entidades culturais.
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