
à 3ª Newsletter do 
Projeto Gigging-4-
Living!

Bem-vindos 

Já completamos 18 meses de projeto 
e queremos atualizá-lo com todas as 
novidades que os parceiros do projeto 
desenvolveram!

O nosso trabalho até agora!

Os parceiros estão muito motivados e 
orgulhosos do trabalho desenvolvido até 
agora! Nos próximos seis meses do projeto, 
vamos finalizar o trabalho sobre as nossas 
EduZines e Infográficos e lançar atividades 
de pilotagem nacional para testar os 
materiais educativos que desenvolvemos 
com bailarinos, atores e músicos nos nossos 
países.

Para se prepararem para estes últimos 6 
meses no projeto, os parceiros Gigging-4-
Living trabalharam durante os meses de 
verão e no outono para finalizar os EduZines 
e Infográficos em inglês. Estes materiais 
estão agora a ser enviados para o MOOC para 
testes com bailarinos, atores e músicos em 
cada país parceiro.

Ao mesmo tempo, parceiros de Portugal, 
Dinamarca, Espanha, República Checa, 
Alemanha e Chipre estão a traduzir estes 
materiais educativos nas suas línguas 
nacionais, para apoiar a pilotagem destes 
recursos com artistas performativos nos seus 
países!

De 17 a 21 de outubro de 2022, 21 artistas 
performativos – bailarinos, atores e músicos 
– participaram na formação transnacional em 
Malta.

O evento foi organizado pelo MCAST (Malta 
College of Arts Science and Technology), 
estes artistas participaram em workshops 
para testar os materiais educativos e 
partilhar as suas experiências de serem 
artistas performativos na era digital. Para 
os apoiar, os artistas fizeram um workshop 
sobre habilidades nas redes sociais, e depois 
colaboraram para produzir um pequeno vídeo 
para capturar como se sentem praticando 
a sua profissão no mundo digital. Este foi 
um evento de treino muito envolvente e 
apreciável.

Formação Transnacional em 
Malta!

Mantêm-te envolvido!
Para ter acesso aos nossos materiais de 
formação Gigging-4-Living para bailarinos, 
atores e músicos, ou para saber mais sobre 
os nossos planos de formação local, visite: 
https://www.giggin4livingmooc.eu/ e 
contacte hoje o seu parceiro local! 
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