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AEFML PROMOVE PRIMEIRA EDIÇÃO DO CHILL OUT FEST
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Promovido pela Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa (AEFML), a iniciativa
Chill Out Fest nasce das várias edições do Chill Out Sessions. O objetivo é unir os estudantes por uma
causa solidária. 1f3a
 
 O festival Chill Out Fest quer contribuir para uma causa, ao mesmo tempo que promove o convívio
entre estudantes e tem já candidaturas abertas para concursos de bandas e de garagem e DJ's. Nesta
edição, todos os lucros revertem a favor da Fundação do Gil.
 
 Organizado pelo Departamento Cultural e Recreativo da AEFML, o objetivo da iniciativa é promover o
espírito solidário, convívio e partilha cultural entre as várias escolas da Universidade de Lisboa , com o
apoio a uma causa solidária.
 
 Inspirado nas Chill Out Sessions, que deram a  oportunidade a jovens universitários de se mostrarem
perante um público descontraído e de viver a verdadeira personificação do espírito 'chill out' , o Chill
Out Fest quer servir um propósito maior.
 
  Este ano, decidimos tornar esta iniciativa em algo com maior visibilidade e associado a uma causa
solidária mais forte , afirma, Rafael Inácio, membro da comissão organizadora do Chill Out Fest, ao
Canal Superior, que refere que a porta está aberta a todos os interessados e não apenas a estudantes.
 
 A iniciativa está, ainda, a promover um Concurso de Bandas de Garagem e um de DJ's, abertos a
todos os estudantes que frequentem uma instituição de Ensino Superior em Lisboa.
 
 As bandas interessadas em concorrer devem enviar uma maquete até ao dia 3 de abril, desde que
constituídas por dois ou mais elementos que estudem numa instituição de Ensino Superior da capital.
A maquete deve incluir um mínimo de três temas originais, assim como fotocópias dos documentos de
identificação e cartões de estudantes e, ainda, um número de telefone e um e-mail para contacto com
a banda. A eliminatória decorre online e a banda vencedora atua no Chill Out Fest. O regulamento
pode ser consultado aqui.
 
 Até à mesma data, o evento está, também, à procura dos melhores estudantes DJ's para um
concurso de DJ Set. A maquete a enviar para chillout@aefml.pt deve ter um mínimo de 25 minutos de
duração. Os participantes têm, ainda, que enviar os mesmos documentos e contactos solicitados no
Concurso de Bandas de Garagem. O vencedor atua no encerramento do palco principal do festival.
Para mais informações, consulta o regulamento.
 
 Ainda sem uma data definida, a organização aponta a realização do evento para o dia 30 de abril,
numa  tarde/noite de concertos ao ar livre , no Parque de Estacionamento do Ginásio da Universidade
de Lisboa.
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