UM GRANDE ESPETÁCULO E PROGRAMA DE TELEVISÃO NUMA FESTA ÚNICA
Com as restrições sanitárias impostas ao contacto social, o público ficou muito limitado no
acesso à cultura e ao entretenimento, obrigando-nos a pensar novas e melhores soluções.
Dando agora os primeiros passos para o novo e arrojado projeto OTV Multimédia, surge
assim a ideia de apresentar Mil Vozes Sobre Rodas - um grandioso espetáculo e programa
de televisão, de norte a sul, por cada município, promovendo a cultura, as artes, o turismo,
as empresas e o melhor que as diversas regiões do nosso belo país têm para oferecer.
Trata-se afinal de uma festa para televisão digital, absolutamente única, mostrando ao
mundo a música, a gastronomia, as pessoas e lugares mais emblemáticos de cada vila ou
cidade de Portugal. E tendo ainda como animador ou principal figura de cartaz o novo
Fernando Pereira de “5ª Geração”, que apresenta assim, neste evento cultural, a sua mais
recente e ousada produção LOV 2 Dance.
Este trabalho conceptual de Fernando Pereira revisita grandes clássicos, grandes vozes,
mas aposta sobretudo em novas sonoridades e arranjos, viajando surpreendentemente
através do lounge, do urban pop e da música eletrónica, o que torna ainda o reportório e
todo o espetáculo muito mais moderno e eletrizante. Uma produção única e extremamente
original, em que o principal mote é reviver as grandes músicas dos anos 70, 80 e 90 ao
melhor som que se faz e curte nos dias de hoje.
Realizado com os seus músicos e cantoras ao vivo, onde não faltarão ainda outros artistas
convidados de cada região, instrumentistas, atores e belíssimas bailarinas, o multifacetado
senhor das vozes proporciona um espetáculo muito divertido e super animado, pondo toda
a gente a cantar e participar do princípio ao fim, seja qual for a idade.
Apresentamos deste modo um projeto de animação criado a pensar nas necessidades das
autarquias, das populações e das diversas organizações, adaptado às atuais circunstâncias
da saúde pública. Neste formato em camião-palco, totalmente equipado com som, luz,
vídeo e gerador de corrente, o espetáculo pode ser apresentado por inteiro, num único
lugar, ou adaptado para cinco locais diferentes no mesmo dia. Em caso de necessidade,
pode ainda ser realizado com os artistas e camião-palco em pleno andamento.
GRAVAÇÃO E REALIZAÇÃO DE UM PROGRAMA ESPECIAL PARA WEB TV
Esta grande festa e espetáculo “sobre rodas” é afinal o ponto de partida para um original
programa de televisão sobre cada município. Com especial enfoque na promoção turística,
gastronómica, cultural e económica, o programa será conduzido por um simpático casal
de conhecidos apresentadores e contará ainda com divertidos momentos de entrevista,
passatempos e concursos, onde se incluem também participações de vários artistas
convidados de renome, destacadas personalidades e novos talentos.

Produziremos assim programas especiais de uma hora sobre cada um dos municípios
onde o nosso original espetáculo e festa tiverem lugar. Estes programas e vários
outros conteúdos sobre as diversas localidades, serão transmitidos no novo site
otvmultimedia.com, assim como também em múltiplas plataformas web, redes sociais e
meios de comunicação digital das próprias autarquias.

AS MELHORES BANDAS E VOZES DE SEMPRE AO SOM DO SÉCULO XXI
Através da sua arte inimitável, o famoso senhor das vozes apresenta aqui o som de grandes
estrelas mundiais, como Madonna, Lady Gaga, Anastacia, Mika, The Doors, Muse,
Roberto Carlos Tina Turner, Michael Jackson, David Bowie, Depeche Mode,
Eurythmics, Kool & The Gang, Earth, Wind & Fire, Modern Talking, Rick Astley
Blondie, REM, Bon Jovi, Britney Spears, Bruno Mars, Ed Sheeran, Tom Jones e
Europe, passando também pelos portugueses Rui Veloso, GNR, Heróis do Mar,
Jafumega, UHF, António Variações, Táxi ou Radio Macau, entre dezenas de outros
famosos nomes do vasto universo musical.
O novo site OTV Multimédia inclui os melhores conteúdos de entretenimento,
cultura, desporto, moda e também notícias, numa lógica de serviço público. A festa,
o programa e o espetáculo que integram o projeto Mil Vozes Sobre Rodas, visam assim
apoiar a cultura, promover o turismo, as empresas e as diversas regiões de Portugal.

CONTACTE O SEU AGENTE HABITUAL
PEÇA MAIS INFORMAÇÕES E ORÇAMENTOS

