
Show Must Go Home
Nova plataforma digital d’espectacles en directe

Dos  emprenedors  de  la  demarcació  de  Tarragona  han  desenvolupat  una  nova
plataforma digital d’espectacles en directe, un projecte que pretén donar una oferta
cultural a tothom i ajudar a tots els artistes del territori.

Com deia Queen: The Show Must Go On… I ara més que mai. Com a conseqüència
del Covid-19, el sector cultural s’ha vist molt afectat pel tancament de teatres, sales de
concert o discoteques i,  també, per l’anul·lació de festivals, grans concerts o festes
majors.

Els objectius d’aquesta plataforma són oferir espectacles variats, de qualitat  i per a
totes les edats, donar una empenta a artistes que s'han vist afectats per la situació
actual i col·laborar amb empreses, entitats i/o organitzacions solidàries.

Show Must Go Home convida a músics, cantants, djs, mags, humoristes, animadors,
actors, etc., a sumar-se al projecte de forma gratuïta. La plataforma ofereix als artistes
totes  les  eines  perquè  puguin  transmetre  en  directe  els  seus  espectacles  i  poder
aconseguir ingressos.

Els espectadors que vulguin veure un dels espectacles en directe hauran d’abonar una
entrada  simbòlica  que  anirà  destinada  a  l’artista  i  a  alguna  empresa,  entitat  i/o
organització solidària que treballi per combatre el Covid-19. 

Les emissions en directe són en alta definició, sense talls ni publicitat i disponibles en
qualsevol  dispositiu,  també en televisors intel·ligents i  Apple TV. Durant  el  mes de
maig tot el contingut serà gratuït pels espectadors registrats.

El  projecte  Show  Must  Go  Home  també  vol  donar  solucions  per  a  bars,  pubs,
organitzadors de festivals, sales de concerts, discoteques, teatres o festes majors. Per
aquest motiu, han habilitat un formulari de contacte al seu web perquè es puguin posar
en contacte amb la plataforma.

L’espectacle continua! Ara també des de casa!

Descobriu el projecte a www.showmustgohome.org

Facebook: https://www.facebook.com/ShowMustGoHomeOrg
Instagram: https://www.instagram.com/showmustgohomeorg/
Twitter: https://twitter.com/SMGHorg
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/showmustgohomeorg
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