


PRESS RELEASE

A partir de Junho de 2017, Lisboa será a anfitriã do MIL – Lisbon 
International Music Network, um festival e uma convenção internacional 
de música que tem por missão a valorização e a divulgação da música 
popular contemporânea com origem nos países de língua portuguesa, 
tendo em vista a sua internacionalização.

Com um foco especial no mercado musical de origem lusófona, o 
MIL assume-se como uma plataforma de intercâmbio internacional 
constituída por dois tipos de programa. O programa pro é reservado 
aos profissionais de todos os sectores da indústria musical, nacional e 
internacional, e apresenta um programa de apresentações, debates e 
palestras que lançam a discussão e a reflexão sobre os principais tópicos 
que afectam hoje os diferentes sectores da indústria musical. Este é um 
espaço de oportunidade para agentes, artistas, promotores, jornalistas 
e formadores de opinião apresentarem o seu trabalho e estabelecerem 
contactos em reuniões e encontros de networking. O programa  artístico 
é aberto ao grande público e consolida a componente ao vivo do festival. 
Durante os dois dias do festival, mais de cinquenta showcases vão 
invadir vários palcos da capital, num cruzamento contínuo entre artistas 
de língua portuguesa e os seus homólogos internacionais. 

Na sua primeira edição o MIL apresenta uma parceria com França e a 
cidade de Paris. Uma delegação de artistas, profissionais e jornalistas 
estará em Lisboa para promover o intercâmbio de artistas, o encontro 
entre profissionais do sector e incentivar a criação de parcerias que 
promovam a produção e circulação de criações conjuntas.

MIL - LISBON INTERNATIONAL MUSIC NETWORK



LOCAIS CONFERÊNCIAS

Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva (FASVS)
ETIC - Espaço Atmosferas
Pensão Amor
CML - Sala do Arquivo



Musicbox
Sabotage
Lounge
B.Leza

Tokyo
Roterdão

LOCAIS ESPETÁCULOS



DEBATES E CONFERÊNCIAS

DEBATE | MERCADO PORTUGUÊS: O ESTADO DA ARTE
Nesta sessão, debate-se o sector musical português. Como estamos e para 
onde vamos? Através da reflexão sobre as problemáticas que afectam o 
sector e da análise sobre boas-práticas, pretende-se, com esta conversa, 
contextualizar a condição daquilo a que poderemos chamar de indústria 
musical em Portugal.

Curadoria: Why Portugal

DEBATE | A ARTE DE PROGRAMAR
Quais os principais critérios para programar um artista num festival? 
Quais são os cenários possíveis? Que problemas e abordagens se podem 
antecipar? Das vendas, à interação nas redes sociais e à cobertura dos 
meios de comunicação, quais os principais indicadores de audiências? 
Que impacto têm as relações com os profissionais do sector sobre o 
programador? Estas e outras questões serão discutidas por um grupo de 
programadores europeus que se reúnem para falarem sobre o seu trabalho 
e partilharem a sua visão sobre os principais desafios da arte de programar.

DEBATE | A CIDADE FELIZ 
Como é que uma cidade se torna atrativa aos olhos dos artistas e 
do público? Quais os factores e mecanismos que estão por trás da 
transformação de uma cidade numa cidade criativa e criadora de novas 
tendências artísticas? Nesta primeira edição do MIL, reunimos um grupo de 
profissionais que farão uma análise destas questões, partindo de critérios 
económicos, políticos, artísticos, sociais e demográficos de diferentes 
cidades do mundo, para apresentarem uma melhor compreensão dos 
processos de configuração das cidades, enquanto importantes polos 
criativos e artísticos.



DEBATE | POLÍTICA E MÚSICA POPULAR CONTEMPORÂNEA: UMA RELAÇÃO POSSÍVEL? 
Esta sessão é um espaço de reflexão sobre o papel da intervenção da 
política no sector musical, considerando diferentes regiões do mundo e a 
sua própria visão de como pode funcionar esta relação. Numa altura em 
que os apoios públicos para o sector cultural e criativo estão em franco 
decrescimento, existirão formas alternativas de distribuir os recursos 
existentes? Existirão melhores formas de repensar o planeamento das 
cidades e do país e de reavaliar políticas sociais e culturais com vista à 
concretização de novas ambições culturais? 

DEBATE | CONSTRUIR UMA BANDA
Muitos são os artistas que, ao mesmo tempo que constroem as suas 
carreiras num território, ambicionam ir mais além e aspiram ao êxito 
internacional. Como planear uma campanha internacional de forma a 
penetrar nos principais mercados europeus? Este debate reúne um 
painel internacional de profissionais experientes em diferentes sectores 
da indústria musical para apresentar e falar sobre os tipos de campanha 
e as estratégias essenciais para promover os artistas e o seu trabalho ao 
reconhecimento internacional.

DEBATE | OS DIREITOS DOS ARTISTAS NA ERA DIGITAL
Durante muitos anos, anteciparam-se soluções para o futuro da indústria 
musical e eis que a revolução digital chegou. Os fluxos comerciais na 
indústria mudaram de mãos. Transparência, distribuição equitativa dos 
recursos gerados pelo mercado musical são algumas das preocupações que 
afectam o sector na era digital e que serão discutidas nesta sessão. 



DEBATE | ARTISTAS E MANAGERS: A REINVENÇÃO DE UMA COLABORAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO 
O papel do manager é adaptar-se à realidade do artista. Hoje em dia, 
factores como as novas tecnologias, a crise económica ou as imensas 
possibilidades que as redes sociais permitem desafiam permanentemente 
esta realidade. Qual o papel que o manager deve assumir no início da 
carreira do artista? Financiar os singles de estreia? Negociar novos 
contractos? Produzir vídeos e conteúdos de social media? Que papel tem 
o manager na cobrança de direitos de autor e direitos conexos? Hoje em 
dia, o manager tem de dominar todas as ferramentas do circuito comercial 
do sector? A partir destas questões, debater-se-á a relação entre o artista 
e o manager, face às constantes mutações que o próprio sector musical 
impõe à realidade dos artistas e aos próprios processos de criação, 
produção e circulação.

Curadoria: ETIC

DEBATE | A FORÇA CRIATIVA DAS EDITORAS INDEPENDENTES NO MERCADO MUSICAL.
O advento da tecnologia digital alterou radicalmente a relação entre 
os diferentes actores na indústria musical. Neste debate, questiona-
se o papel das editoras independentes na sua relação com o sector. 
Com a crise económica, as grandes editoras discográficas demitiram-
se parcialmente do papel de acompanhamento dos artistas que 
representavam. A concentração destas grandes editoras beneficiou ou 
paralisou o desenvolvimento das editoras independentes? Como é que 
estas estruturas independentes contribuem para os processos criativos? E 
como é que anteveem o seu futuro na era da revolução digital? 



DEBATE | MÚSICA: HISTÓRIA E TENDÊNCIAS NO ESPAÇO DA LÍNGUA PORTUGUESA
Ao longo da história, diferentes ritmos e culturas cruzaram-se no espaço 
geográfico de língua oficial portuguesa, para darem lugar a uma diversidade 
de novas expressões culturais, que se têm traduzido em inovadoras 
linguagens musicais. Neste debate propomos uma viagem cronológica 
pelos sons da lusofonia, guiada por programadores e jornalistas que 
debaterão este tema, partilhando músicas e ritmos que espelham a 
originalidade e a criatividade da produção musical nestes países.

Curadoria: Sons da Lusofonia

APRESENTAÇÃO | MERCADO LUSÓFONO 2030
A ideia de um mercado com 270 milhões de consumidores é muito 
discutida e apresentada como uma oportunidade por realizar. Esta sessão 
propõe uma reflexão sobre as principais características e maturidades dos 
diferentes mercados dos países de língua oficial portuguesa.

APRESENTAÇÃO | BRASIL: 210 MILHÕES DE PESSOAS QUE NÃO CONHECES, MAS DEVIAS CONHECER
Quais as principais características e comportamento do maior mercado 
musical de língua portuguesa? Como se tem desenvolvido? Como se 
relaciona com o exterior e quais as melhores estratégias de penetração? 
Partindo destas questões, um painel de profissionais brasileiros 
apresentará o actual mercado no Brasil e falará sobre as oportunidades 
geradas para a indústria musical.



ARTISTAS CONFIRMADOS

A CIGARRA & BIRDZZIE (BR/PT) . AAMAR (LUX) . ADAM NAAS (FR) . B FACHADA (PT) 

BANDA B.LEZA (PT) . BENJAMIM (PT) . BISPO (PT) . CACHUPA PSICADÉLICA (PT)  

CAPITÃO FAUSTO (PT) . CAVE STORY (PT) . DA CHICK (PT) . DIRON ANIMAL (ANG) 

DJ FIRMEZA (PT) .  DUQUESA (PT)  . ÉME (PT) . FAON FAON (CH) 

FIRST BREATH AFTER COMA (PT) . THE FRENCH BEAT (FR) . GALGO (PT) 

GOLDEN SLUMBERS (PT)   .  IZEM (live) - (FR/MAR) . JIBOIA + RICARDO MARTINS (PT)

LAVOISIER (PT) . LAWRENCE & THE HEARTS (FR) . LINDA MARTINI (PT)  

LUCA ARGEL (BR) . MABOKU (PT) MARVEL LIMA (PT) . MAZGANI (PT/IR)  

MEDEIROS / LUCAS (PT) . MIDNIGHT RAVERS (FR/MALI) . MIRROR PEOPLE (PT)  

MOMO (BR) . MOTTA (IT) . PAUS (PT) . QUELLE DEAD GAZELLE (PT) . RIDING PANICO (PT) 

ROCKY MARSIANO (PT) . SCURU FITCHADU (PT) . SELMA UAMUSSE (PT) 

SENSIBLE SOCCERS (PT) . SONARS (IT/UK) .  STONE DEAD (PT) . SUN GLITTERS (LUX) 

SURMA (PT) . THE SUNFLOWERS (PT) .  WHITE HAUS (PT) . XINOBI (live)  (PT) 

YOU CANT WIN CHARLIE BROWN (PT) ...



BILHETES E LOCAIS DE VENDA

PRO TICKET

Acesso ao programa de conferências e concertos para os dois dias. Entrada prioritária 
nas salas de espectáculo.
PREÇO 40€eur.

REGULAR TICKET

Acesso ao programa de concertos para os dois dias.
PREÇO 20 eur.

Qualquer um destes bilhetes pode ser adquirido na BOL ou nos locais habituais. 

ACREDITAÇÕES
Pedidos de acreditação através de mil@ctlisbon.com ou soniaramospress@gmail.com



APP MIL

Vai estar disponível já no início de Maio a app do Lisbon Internacional Music 
Network. Terá toda toda a informação sobre o festival, horários, programação, salas 
e conteúdo exclusivo do que vai acontecer no MIL. Os portadores de bilhete Pro 
terão acesso à base de dados de todos os participantes Pro.



PRODUÇÃO

PARCEIROS INSTITUCIONAIS

PARCEIROS DE PRODUÇÃO

CONTACTOS
mil@ctlisbon.com
www.millisboa.com
www.facebook.com/millisboa

PARCEIROS MEDIA

APOIOS

SALAS PARCEIRAS
FUNDAÇÃO ARPAD SZENES VIEIRA DA SILVA
PENSÃO AMOR
ETIC- ESPAÇO ATMOSFERAS
CML - SALA DO ARQUIVO    
MUSICBOX 
SABOTAGE 
LOUNGE CLUB
B’LEZA
TOKYO
ROTERDÃO

APOIOS INTERNACIONAIS


