MM CONTEÚDO APRESENTA

MUSIC

HUNTING

Workshop dias 18 e 19 de julho
Música

faz parte da formação intelectual da pessoa, é moda, comportamento e
consumo. Ao invés de ser apenas um receptor passivo, você pode - e deve - buscar o
que mais tem a ver com o seu gosto. Por que buscar? Como buscar? Onde buscar? Se
você não imagina a vida sem uma trilha sonora, o workshop Music Hunting vem
para facilitar o encontro de novos artistas e músicas dentro de diferentes áreas e ir
além: discutir a melhor forma de absorver bons sons e conhecer as plataformas de
consumo musical nos próximos anos.

Por que devo fazer esse Workshop?
O workshop irá te ajudar a entender porque não ficamos satisfeitos com tudo o que nos
é oferecido. Como e onde buscar? Por que não devemos nos limitar a um estilo
musical? Saiba como diversos aspectos, como moda e cinema, por exemplo, guiam o
que está acontecendo agora na indústria musical.
Qual é o público-alvo?
Entusiastas da música, curiosos e sedentos por cultura pop.

Dia 18 de julho
1˚módulo: Play
Como, onde e por que procurar música.
2˚ módulo: Já sei onde procurar. E agora?
A melhor forma de absorver o conteúdo pesquisado e no que a pesquisa pode resultar.
Dia 19 de julho
3˚ módulo: Search & Destroy
A música não se resume em kbps. Outras plataformas como o cinema e a moda podem
resultar em bons achados musicais.
4˚ módulo: Everything is a remix: O Futuro da música
Como vamos consumi-la nos próximos anos? Evolução dos meios de disseminação e
novos formatos.
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Fran Piovesan
Nascido em Santa Catarina e radicado em
Porto Alegre, Fran Piovesan, 23 anos, é
produtor de moda e conteúdo da MM
Conteúdo.
Como DJ, Fran já tocou em cidades como
São Paulo, Florianópolis e até Belém. Na
capital gaúcha, trabalha como residente do
Club688, da festa Popismo no Cabaret e é
produtor da We Are Golden. Já dividiu o lineup com importantes nomes como Twelves,
Zegon, Steve Aoki, Database, Nepal e abriu
o show da banda CSS.
Quase terminando a faculdade de
Jornalismo na PUCRS, Francisco formou-se
pela English Bay College, em Vancouver, no
Canadá, onde recebeu o background
fashion que explora em sua carreira - além
de ter participado de outros diversos cursos
na área da moda/comunicação.

Juli Baldi
Tem 23 anos, é comunicadora da rádio
Ipanema FM 94.9, DJ residente do Club688
e DJ e Produtora das festas Popismo e
London Calling no Cabaret em Porto Alegre.
Estudou inglês na Kaplan Aspect em New
York City e é estudante de Jornalismo na
PUC RS. Fez parte da primeira equipe na
rádio Oi FM 90.3, onde trabalhou por dois
anos.
Como DJ, discotecou nas principais casas
noturnas de POA e no Clube Glória, Club
Yatch, Puma Social Club, D-Edge e Beco203
em SP. Fez trilhas para desfiles e editoriais
de moda, abriu shows para Mallu
Magalhães, B'52, Meca Festival e CSS. Já
dividiu o line-up com vários Dj’s importantes
da cena atual, como Teenagers (FR), Steve
Aoki e outros.

Informações
Datas: 18 e 19 de julho
Horários: 19:30 às 22:30
Onde: MM Conteúdo - Love Loft: Dr. Florêncio Ygartua, 188 - térreo
Investimento: R$ 250,00 reais
Inscrições: natalia@mmconteudo.com.br ou pelo telefone 30288266

