
A1

   	Visitas diárias: 1523

 	País: PT

 	Âmbito: Saúde e Educação

 	OCS: Canal Superior TV - Canal Superior

Online

 
ID: 60519909

 
10-08-2015

PINSTAGE: ONDE É O PRÓXIMO CONCERTO DE MÚSICA ALTERNATIVA?
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Com o objetivo de dar um instrumento aos aficionados da música alternativa, Tiago Ferreira,
estudante do IST, criou a plataforma Pinstage, onde é possível saber onde vão decorrer os próximos
concertos  underground  e promover a ligação entre músicos e organizadores de eventos.
 
 Apreciador de música desde pequeno, Tiago Ferreira, finalista do curso de Eletrotecnia e
Computadores do Instituto Superior Técnico (IST), quis colocar a música alternativa no mapa.
Literalmente, já que criou uma plataforma onde é possível localizar os diferentes concertos
alternativos a decorrer em Portugal.
 
 Deu-lhe o nome Pinstage e espera colocar os músicos portugueses em  pé de igualdade .  Apesar de
termos grandes talentos em Portugal, são poucos aqueles que conseguem viver confortavelmente da
sua arte. Há muito pouca diversidade nas rádios portuguesas e ouve-se muito mais música
estrangeira do que nacional , justifica Tiago Ferreira ao Canal Superior.
 
 A plataforma, criada há menos de um mês, serve o público, que fica informado da existência de
concertos a ocorrer perto de si, através de um mapa. Mas também serve os músicos, que podem
registar-se na plataforma, criar um perfil,  divulgar os seus projetos musicais  e os concertos que vão
realizar.
 
 Há ainda uma ideia de negócio por detrás da ideia do jovem universitário. Os interessados em
promover concertos,  quer tenham um café, bar, restaurante, hotel ou outro estabelecimento , podem
fazer um  Gigquest  aos músicos registados na plataforma.
 
  Juntamos todos os intervenientes na indústria da música (músicos, casas de espetáculo e público).
Somos uma ferramenta de trabalho, na medida em que os músicos podem gerir a sua agenda e os
espaços poderão contratar músicos através da plataforma, sendo que o concerto ficará
automaticamente marcado no mapa , explica o criador.
 
 A Pinstage, cuja equipa inclui ainda João Amaro como responsável pelo grafismo, conta com mais de
20 músicos registados e já promoveu mais de 60 eventos  underground . Rés-do-Chão, The Lemon
Lovers, Ostra, Glass in The Park e quartoquarto são alguns dos artistas que povoam a lista do website.
 
 O registo na plataforma é gratuito.  Estamos a trabalhar para ser a melhor plataforma de agregação
de concertos 'underground' de Portugal e uma importante referência para todos os que gostam de
fazer, ouvir e promover a  boa música nacional , conclui Tiago Ferreira.
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