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“Pôr os miúdos de 8 anos a gostar de Swing
e os de 88 a gostar de Pop”

APRESENTAÇÃO
FREDERICO BC apresenta-se em concerto logo após o lançamento do seu mais recente álbum intitulado “DO OUTRO
LADO DA RUA”.
FREDERICO BC é um artista emergente no panorama musical português. Desde a sua passagem por Londres, onde estudou
numa prestigiada academia de música, aos grandes palcos que já pisou, fazem deste jovem músico um artista cada vez
mais requisitado e completo a todos os níveis, tendo mesmo realizado mais de 260 concertos nos últimos 2 anos.
O disco DO OUTRO LADO DA RUA foi apresentado em Novembro de 2018 no Cineteatro Capitólio em Lisboa e recepção
do público com “casa cheia” anunciou a aptidão deste projecto para ser apresentado ao vivo em todos os palcos nacionais
e internacionais.
Desde canções do primeiro álbum, a cancões do seu mais recente trabalho, FREDERICO BC
pretende através do seu espectáculo, mostrar ao grande público as suas influências e o que
está por detrás da sua aparição no mundo da música. Introduzindo em concerto e sem aviso
prévio algumas versões, de músicas já conhecidas do público, o que torna o seu repertório
e as suas actuações únicas.
Com o seu atrevimento e simpatia de entertainer e com um formato musical
destemido, FREDERICO BC pretende chegar ao público de uma forma simples
e directa. Sempre bem acompanhado por excelentes músicos, este artista
pretende fazer um espectáculo onde se possam unir gerações e pôr em
prática um dos seus objectivos de vida: “Pôr os miúdos de 8 anos a
gostar de Swing e os de 88 a gostar de Pop”.
Esse foi o intuito do seu novo álbum, DO OUTRO LADO
DA RUA. Uma produção realizada entre Portugal e os
Estados Unidos, com grandes nomes a fazerem parte
da sua composição. FREDERICO BC convidou autores
como Diogo Brito e Faro, João Sanguinheira, João Só,
Miguel Rebelo e Rui Rocha, assim como, músicos de
renome do panorama musical nacional e internacional
para a sua produção: Valter Rolo, Lino Guerreiro,
Ricardo Toscano, Mário Delgado, Paulo Ramos, são
mais de 50 músicos... que juntamente com uma
orquestra de cordas e sopros vestem a história das 12
canções. Para além disso, FREDERICO BC produziiu
o master nos E.U.A por um dos mais experientes
engenheiros de som, o vencedor de 2 Grammys: Vlado
Meller, que já trabalhou com alguns dos maiores artistas
internacionais, Michael Jackson, Beyoncé, Muse, Pink
Floyd, Paul McCartney, entre muitos outros..
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FORMAÇÕES
O Projecto FREDERICO BC pode ser apresentado em 3 formatos distitntos:

12 MÚSICOS

8 MÚSICOS

6 MÚSICOS

Esta polivalência do Projecto FREDERICO BC possibilita a actuação do mesmo nos
mais variados eventos culturais e corporate. Possibilitando às organizações dos
mesmos escolher consoante a produção por estes a realizar.

“Pôr os miúdos de 8 anos a gostar de Swing
e os de 88 a gostar de Pop”

VALORES
Diferentes formações têm necessariamente diferentes sonoridades e diferentes
valores. Confira a formação de FREDERICO BC que mais convém ao seu evento ou
espectáculo.
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COMITIVA
14 PESSOAS
12 Músicos + 1 Técnico Som (FOH) + 1 Técnico Luz

10 PESSOAS
8 Músicos + 1 Técnicos Som (FOH) + 1 Técnico Luz

8 PESSOAS
6 Músicos + 1 Técnico Som (FOH) + 1 Técnco de Luz

NB Em nenhuma das formações apresentadas estão contabilizados Técncio de Palco e Roadies
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RAIDER TÉCNICO

NB O Raider Técncico pode ser revisto, consoante as circunstâncias técnicas por parte do espaço e do promotor

1 micro sem fio para voz
2 DI’s mono para teclado
2 DI’s mono para Backing track
1 DI Mono para Baixo
Micros para micar bateria:
Bombo | Tarola | choques | 2 timbalões
Micros: Sax Alto e Barítono | Trompete | Trombone
4 micros Backing Vocal
13 monitores de palco
3 Inears
1 micro sem fio para voz
2 DI’s mono para teclado
2 DI’s mono para Backing track
1 DI Mono para Baixo
Micros para micar bateria:
Bombo | Tarola | choques | 2 timbalões
Micros: Sax Alto | trompete | trombone
2 micros Backing Vocal
9 monitores de palco
3 Inears
1 micro sem fio para voz
2 DI’s mono para teclado
2 DI’s mono para Backing track
1 DI Mono para Baixo
Micros para micar bateria:
Bombo | Tarola | choques | 2 timbalões
2 micros Backing Vocal
7 monitores de palco
3 Inears
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STAGE PLOT
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NB O Stage Plot pode ser revisto, consoante as circunstâncias técnicas por parte do espaço e do promotor

“Pôr os miúdos de 8 anos a gostar de Swing
e os de 88 a gostar de Pop”

CONDIÇÕES
Equipamento de Som e Luz, Palco e Energia
A cargo da entidade organizadora, segundo rider técnico a enviar após adjudicação do concerto.
Caso haja interesse, poderá ser apresentado um orçamento complementar para toda a produção
técnica do concerto.

Estadias
Não incluídas no valor de cachet apresentado, podendo ser consideradas sempre que a distância de
Lisboa for superior a 150km.

Refeições
Não incluídas no valor de cachet apresentado. Deverão ser sempre providenciadas pela entidade
organizadora.

Deslocações
Não Incluídas no valor de cachet apresentado. Local de partida Lisboa.

Camarins
Os camarins devem ter as condições mínimas de higiene assim como WC

.
Rider de Hospitalidade
Será enviado após a adjudicação.

Condições Particulares
É da responsabilidade do promotor o pagamento de direitos de autor à SPA, a obtenção de todas as
licenças necessárias à realização dos diferentes espectáculos, bem como, a elaboração de seguro de
responsabilidade civil.

Condições de Pagamento
O pagamento deverá ser efectuado em duas fases: 50% do valor acordado, na data de assinatura do
contrato; os restantes 50% até à véspera do respectivo concerto, contra apresentação de factura ou
recibo.

A aprovação da confirmação do concerto carece de visita técnica de avaliação das
necessárias condições de montagem e está sujeita à disponibilidade dos artistas e
respectiva comitiva.
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