HEL
Música transmite cultura, conhecimento, alegria,
tristeza, lazer e tantas outras coisas que nos fazem
insistentemente voltar a ouvir aquela rima ou batida,
dependendo do estilo musical em causa. Foi neste mix
de sentimentos que achamos que estaria na altura de
também nós fazermos algo pela música, depois de
tudo o que ela já fez por nós. Infelizmente, não fomos
capazes de o mostrar em 2020, mas cá estamos em
2021 para trazer música aos vossos telemóveis,
computadores, rádios, mas acima de tudo, almas.
A música tem um significado enormíssimo para nós,
pois somos da opinião que sem ela a vida é muito silenciosa. Ao mesmo tempo que
percebemos o vazio de não haver concertos ao vivo, também entendemos a
companhia e conforto que nos faz e traz quanto estamos sós e precisamos duma
energia extra.
Começamos este ano o nosso projeto HEL e o objetivo é nunca parar e poder levar o
nosso techno a todos os vianenses, portugueses e estrangeiros inclusive, pois no HEL
não diferenciamos nada, temos sim uma vontade imensa de dançar ao ritmo da nossa
batida. Contamos, no momento da publicação deste artigo, com 2 sets e pretendemos
continuar conforme as condições nos permitam. Neste momento estamos a gravar os
sets em locais variados e estamos a publicá-los no YouTube e nas redes sociais,
porém, quando possível (devido à pandemia), pretendemos organizar festas interiores
e exteriores, com a presença de vocês todos!
Somos 3 jovens vianenses e, como tal, crescemos a ouvir falar do Antipop e
posteriormente e atual Neopop, que todos nós somos, éramos e continuaremos a ser
fãs do festival e deste género musical. Foram sem dúvida alguma uma inspiração para
nós, pois mostraram-nos que é possível fazer mais e melhor, desde muito pouco.
Íamos assistindo ano após ano ao crescimento do festival, mas simultaneamente ao
não aproveitamento do mesmo por parte dos espaços de lazer diurnos e noturnos da
cidade. O nosso grande objetivo é mudar esse rumo para uma maior aposta na música
eletrónica, não só na nossa cidade, como no nosso país e quiçá além. Para isso,
queremos não só organizar eventos, como também mudar a imagem desatualizada e
falaciosa que o techno continua a carregar às costas (violência e mau ambiente), para
a sua real e verdadeira filosofia, que é o espírito de liberdade, inclusão, felicidade e
muito divertimento nas pistas de dança.
Os eventos passados superaram as nossas expectativas em termos de seguidores,
visualizações, comentários, feedback positivo e ajudas externas para este projeto, que
só nos demonstra que não estamos sozinhos e que há pessoas que acreditam e
querem que este projeto seja bem sucedido, o que nos dá imensa vontade de fazer
cada vez mais e melhor. Esperamos que assim continue, pois sem estas pessoas não
seriamos, não somos e nunca seremos nada, pois é para elas e para o seu
divertimento que criamos o HEL.

Apenas deixar uma nota de agradecimento ao Gabinete da Juventude da Câmara
Municipal de Viana do Castelo pela possibilidade de podermos falar um pouco sobre
nós sem filtros na sua revista, e em especial, a todas as pessoas que tem contribuído
para o sucesso deste projeto. Muito obrigado a todos e nunca se esqueçam:
“There is no place in heaven, like HEL.”

José Moreno – 23 anos – Viana do Castelo – Residente em Varsóvia – Analista
Ruben Luís – 22 anos – Viana do Castelo – Residente em Braga – Estudante
Jorge Araújo – 22 ano – Viana do Castelo – Residente em Braga – Estudante

Facebook: https://www.facebook.com/HEL-Events-138164178383392
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC3iKEOwbXk8K16U9VroM5sA
Instagram: https://www.instagram.com/hel_events/

