José Esteves Cacunga, também conhecido por “Stive”, é o Produtor
Executivo e Director Geral da Nguimbi-Produções. O produtor e agente
musical tem mais de 15 anos de experiência no mercado angolano, tendo
trabalhado com vários músicos da secção World Music e fusão. Em
particular: Toto St, Angela Ferrão, Nadaka Yo Wiñi, Gabriel Tchiema,
entre outros.
Telefone: +244 990 244 751
Telemóvel: +244 923 424 751
Email: jcacunnga@gmail.com
Facebook: Nguimbi-Producoes /Joe Cacunga
Instagram: Joe_Stive_Cacunga
Youtube: Nguimbi Produções

‘STIVE’
ANGOLA

Paulo Lobo Linhares é o fundador e Diretor Artístico da INSULADA,
empresa de Produção e Gestão de Eventos Musicais e Record Label,
focada nos nomes mais alternativos e inovadores da cena musical caboverdiana. Com a intenção de expandir a sua rede, trabalhando em
conjunto com editoras que partilham a mesma filosofia, nasceu o
INSOULAND COLLECTIVE - um coletivo que reúne músicas das terras do
“so(u)l”.

PAULO LINHARES
CABO VERDE

Telefone: +238 261 40 23
Telemóvel: +238 978 13 31
Email: insulada@gmail.com
Facebook: suladasom

Edizildo Indi é pianista, estudou música e produção musical. Em 2014
tocou com Tino Trimo, um reconhecido artista da Guiné-Bissau. Nesse
mesmo ano tocou com vários artistas nacionais no maior festival cultural
do seu país - o 'Carnaval'. Na Guiné e no Festival Internacional da
Lusofonia, em Macau, também gravou com vários artistas nacionais,
incluindo artistas da nova geração como Werton Baby, de quem é
também produtor e agente.

EDIZILDO INDI

Telefone: +245 956 117 037
Email: edizildogomesindi@gmail.com
Youtube: Edizildo Gomes Indi

GUINÉ-BISSAU
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Pak Ndjamena é percussionista, corista, membro fundador e
representante da “Moticoma Band”. Participou em diversos
concertos, turnés e projetos da banda. Atualmente dedica-se a
diversas produções artísticas e culturais ao mesmo tempo que
promove a banda e o “Festival Raíz”, em Maputo, do qual é mentor e
organizador.

‘PAK NDJAMENA’
MOÇAMBIQUE

Telefone: +258 848 548 909
Telemóvel: +258 848 548 909
Email: pak.ndjamena@gmail.com
Website: www.pakndjamena.com
Facebook: pakndjamena
Instagram: pakndjamena

Enerlid Franca é cofundador da produtora “On Time Entertainment”.
Como produtor no setor cinematográfico e musical, a sua experiência
profissional nos últimos anos destaca-se pela representação da banda
África Negra e Filipe Santo. Outras experiências relevantes são a produção
do concerto de Joss Stone em São Tomé, a primeira edição do “Gravana
Soul Festival” e a participação no N’GOLA - 8ª Bienal de Arte e Cultura de
São Tomé, produzindo todos os seus concertos.

ENERLID FRANCA
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Phone: +239 999 06 40
Mobile: +239 993 63 36
Email: enerlid@ontime.st
Website: www.ontime.st
Facebook: OnTIMEEntertainmentSTP

Olívio dos Santos é o presidente da Timor Furak, associação que está
empenhada em promover e valorizar a diversidade cultural do país, nas
áreas da música, dança, entre outras. Os seus membros são jovens de
diversas origens no país, enérgicos, entusiasmados e talentosos, que
desejam trazer sua singularidade para o mundo. Os Timor Furak procuram
aliar as suas diferentes tradições com influências contemporâneas e, com
isso, construir um ambiente de amizade e identidade nacional entre os
jovens.

OLÍVIO DOS SANTOS
TIMOR-LESTE

Telefone: +670 332 39 98
Telemóvel: +670 773 455 82
Email: timorfurakgroup@gmail.com
Website: timor-furak.business.site
Facebook: timorfurakgroup
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