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LUZA Lab – Call for entries 
 

Após duas edições de sucesso no município de Loulé, o LUZA Festival (Algarve International Festival of 

Light), chega à sua terceira edição com novidades. 

O festival de luzes algarvio desta vez será acolhido pela cidade de FARO, mantendo o objetivo de consagrar 

no município como um evento diferenciador, ao influenciar positivamente o turismo e o comércio da 

região nomeadamente numa época baixa. 

 

Durante os 3 dias das edições passadas, o evento recebeu mais de 60 mil visitantes, que puderam admirar 

obras de artistas nacionais e internacionais, já conceituados no mundo das instalações de luzes assim 

como obras de jovens artistas cuja matéria-prima é a luz. O público pôde contemplar e interagir com as 

instalações durante o evento, o que sem dúvida trouxe incontáveis vantagens para todos os envolvidos 

nesta grande festa das luzes. 

Um dos objetivos do LUZA é tornar-se uma referência nacional e internacional no que compete aos 

festivais de Iluminação artística ao redor do mundo, mas sempre unido à promoção da cultura, dos 

costumes e tradições do Algarve. 

Uma vez mais, o Festival inclui o programa LUZA Lab, aberto a novos e jovens artistas que podem 

apresentar e produzir as suas obras e ideias artísticas no LUZA Festival. Um espaço para mostrar a sua 

criatividade e arte. 

 

INSCRIÇÕES: LUZA LAB 2019  

Procedimentos a seguir: O festival incluirá jovens artistas no programa LUZA LAB, que terão um 

orçamento de 1.500€ para desenvolverem os seus projetos nos locais designados posteriormente, de 

acordo com as obras apresentadas.  

O Júri será composto por 4 elementos: ByBEAU, Eventors’Lab, Cidade de Faro e Eurologistix. 
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Para inscrever-se é necessário:  

− Ter até 30 anos (no dia do evento) 

− Ser cidadão português ou residir legalmente no país.  

− Os residentes do Algarve terão uma valorização de 10% na avaliação.  

− Enviar um e-mail com os seguintes itens:  

Nome Idade Currículo Área de intervenção Projeto e descrição 
 

Será necessário incluir no envio do projeto:  

− Dossier artístico, com: projeto, memória descritiva, sinopse ou nota de intenção, simulações visuais 

(fotos, vídeos, ilustrações…) 

− Descritivo técnico, com informação do equipamento e equipa técnica. 

− Nota biográfica da equipa, com apresentação dos intervenientes no projeto.  

− Orçamento detalhado  

 

Só será aceite um projeto por candidatura.  

Somente projetos completos é que serão aceites e analisados.  

Submissão dos projetos terá de ser realizada até dia 30 de setembro de 2019, inclusive.  

Os resultados serão apresentados no dia 7 de outubro, no website do LUZA, assim como nas redes sociais 

do Festival. 

 

Informações gerais: 

Em caso de alguma dúvida ou questão relacionada com este regulamento, poderá enviar um email para: 

info@luzafestival.com  

Datas do LUZA FESTIVAL: 14 a 16 de novembro de 2019 

Local: Faro 

Horário: 18h00 às 24h00 
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