Designação do projeto | HAPPY JAZZ
Código do projeto | CENTRO-07-2114-FEDER-000244
Objetivo principal | Afirmar a sustentabilidade dos territórios (CONSERVAR)
Região de intervenção | CENTRO (NUTS II) – Região de Coimbra (NUTS III)

Entidade beneficiária | Município de Soure
Data de aprovação | 14-01-2021
Data de início | 01-01-2021
Data de conclusão | 31-12-2021
Custo total elegível | €38.206,83
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER - €37.620,00

Apoio financeiro público nacional/regional | N.A.
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
Happy Jazz é um projeto de programação cultural em rede, que abrange os concelhos parceiros de
Cantanhede, Figueira da Foz e Soure. Pretende promover os 3 concelhos, através da oferta musical de
qualidade, que visa fomentar o acesso de novos públicos à cultura e eliminar discriminações, assimetrias
económicas, sociais, culturais e territoriais, concedendo à música esse papel de harmonia e união entre os
povos. A prossecução do Happy Jazz ocorrerá preferencialmente ao ar livre, em espaços públicos de
interesse cultural, turístico e paisagístico, promovendo a sua valorização e melhorando assim a experiência
turística no destino. A programação será itinerante entre os 3 concelhos parceiros.
O Happy Jazz encontra-se estruturado em 4 grandes eixos de ação:
1.º O Jazz na Filarmónica – Capacitação: as Filarmónicas são espaço de salutar convívio, com diversas
plataformas de partilha de conhecimentos artísticos e valores cívicos. Este projeto centrar-se-á na atribuição
de um papel de destaque na criação de conteúdos artísticos singulares, manifestos em formato de concerto,
com veiculação paralela de capacitação técnico-pedagógica aos membros das respetivas instituições.
2.º O Jazz na Filarmónica – PandeMúsica: As 18 bandas filarmónicas integrantes do projeto estarão
envolvidas em encontros intermunicipais, em formato de arruada, o qual designamos por PandeMúsica. No
âmbito deste intercâmbio artístico, as 18 bandas cooperam na afirmação dos bens e valores da cultura que
lhes são comuns, em desfiles representativos da dinâmica associativa da região no campo da música.
3.º Ensemble Sinfónico - Happy Jazz: Consiste na criação de redes de atuação intermunicipais e no estágio
partilhado que se designará: Ensemble Sinfónico. Este grande agrupamento conta com a participação de
músicos das 18 filarmónicas dos 3 municípios, que durante uma semana se envolveram numa criação
coletiva que culminou com 3 concertos, um em cada respetivo município parceiro.
4.º Happy Street Jazz - Festival Internacional: como corolário do projeto, a concretização de um festival
internacional que terá no jazz tradicional o seu centro de intervenção. Este festival contará com a presença
de consagrados grupos de jazz tradicional, nacionais e estrangeiros, que em todos os municípios parceiros,
utilizarão esta forma de expressão musical como meio de comunicação e partilha de fortes e expressivas
emoções coletivas e partilharão experiências com os diversos elementos das instituições.

