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Dez cidades, seis meses de casting, milhares de candidatos a VJ da MTV.
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 Tu podes ser chocolate, baunilha ou. tutti frutti. Podes fingir que és outra pessoa ou ser simplesmente

tu!! O que interessa é que sejas 100% Talento, pois está aí o VJ Casting da MTV Portugal!

 

 A MTV Portugal vai iniciar no próximo dia 13 de fevereiro uma verdadeira "caça ao talento", com o

lançamento oficial do MTV VJ CASTING, do qual resultará a escolha do próximo VJ do canal. Quem

superar todas as etapas deste projeto tornar-se-à no rosto da estação, juntando-se a Diogo Dias, o

primeiro VJ da MTV Portugal.

 

 A primeira fase do MTV VJ CASTING inclui um tour por dez cidades nacionais. Os pontos de paragem

serão centros comerciais geridos pela Multi Mall Management, nas cidades de Guimarães, Aveiro,

Viseu, Coimbra, Sintra, Lisboa (Chiado), Almada, Montijo, Faro e Funchal.

 

 Com o mote"100% Talento", os candidatos vão ter de mostrar o que valem no espaço criado pela

MTV especialmente para esta ação. Mas o MTV VJ CASTING vive também online, em

www.mtv.pt/vjcasting, onde instantaneamente os participantes terão acesso ao seu casting e podem

automaticamente partilhá-lo nas suas redes sociais.

 

 Além da presença assídua de Diogo Dias, o atual VJ da MTV Portugal, convidámos várias figuras

conhecidas do público para integrar o painel de jurados que, em cada cidade, vai ter a

responsabilidade de avaliar e selecionar um finalista.

 

 Após o último casting - a realizar-se na Madeira, no dia 20 de maio - os dez finalistas escolhidos nas

10 cidades vão ter a oportunidade de participar em várias ações e eventos ao lado do Diogo, numa

espécie de preparação para agrande final, que vai acontecer a 21 de julho, no Forum Sintra.

 

 Lançado o desafio, a MTV Portugal convida-te a dar prova do teu talento no MTV VJ CASTING. Em



jogo está um prémio de sonho, o título de VJ da MTV Portugal.

 

 Acompanha todas  as  nov idades  em www.mtv.pt ,  www.mtv.pt /v jcas t ing  e  em

facebook.com/mtvpor tuga l .

 

 Fica o calendário do MTV VJ Casting:

 

 13 - 18 fevereiro - Espaço Guimarães

 

 20 - 25 fevereiro - Forum Aveiro

 

 5 - 10 março - Forum Viseu

 

 12 - 17 março - Forum Coimbra

 

 26 - 31 março - Forum Sintra

 

 02 - 07 abril - Armazéns do Chiado 16 - 21 abril - Almada Forum

 

 23 - 28 abril - Forum Montijo

 

 07 - 12 maio - Forum Algarve

 

 15 - 20 maio - Forum Madeira

 

 21 julho - Grande Final - Forum Sintra

 

 


