06.FEB.2021

UM ACTO DE RESILIÊNCIA E
SOLIDARIEDADE
Mesmo de portas encerradas neste período difícil, as salas e clubes
de programação de música são, na sua essência, espaços de
experimentação, descoberta e diversidade. Foi precisamente para
valorizar estas dinâmicas que o Open Club Day foi criado. Desde Março
de 2020 que todo o ecossistema de música ao vivo está em perigo e as
salas e os clubes estão a lutar pela sua sobrevivência.
Estes palcos são espaços de desenvolvimento artístico e têm um
contributo fundamental para a emancipação individual e colectiva.
Para além de gerarem trabalho para milhares de pessoas, são fonte de
alegria, entretenimento e descoberta cultural para milhões de cidadãos
europeus.
Agora, mais do que nunca, temos de apoiar as nossas cenas
musicais locais. Os profissionais da música ao vivo precisam de ter
o reconhecimento que merecem: desde o início desta crise sem
precedentes, têm trabalhado de forma incansável para manterem os
seus pólos artísticos activos e não perderem o elo de ligação com as
suas comunidades. Para além disso, desafiam-se continuamente para
encontrar soluções criativas em resposta à crise e estão comprometidos
com a segurança dos seus espaços, equipas e públicos através do
cumprimento dos protocolos sanitários.
A nível local, nacional e europeu, façamos do [Open] Club Day uma
celebração do poder que as salas e clubes de programação de música
para juntar pessoas e trazer nova energia à vida em sociedade. Juntos,
aproveitemos a oportunidade para mostrar a dura realidade que os
palcos de música ao vivo locais enfrentam.

Sem poder abrir portas às nossas comunidades no sábado, dia 6
de Fevereiro, vamos juntar forças e fazer da 4ª edição europeia do
[Open] Club Day um símbolo de resiliência e solidariedade!
Esta declaração foi publicada pelo Live DMA e pode ser assinada no website
do [Open] Club Day por todas as salas de programação de música, clubes,
festivais, organizações, trabalhadores culturais e amantes de música que
quiserem associar-se a este movimento colectivo. A lista de signatários está
disponível no website do [Open] Club Day.

