
 

 

 
Live Experiences apresenta 

 
 

17ª edição do EDPCOOLJAZZ adiada para Julho 2021 
 
 

O festival está adiado para Julho de 2021, no Hipódromo Manuel Possolo em Cascais, na 

sequência da pandemia e respectivas condicionantes legais e de saúde pública.   

A programação e dias do evento para 2021 serão anunciados em breve pela organização. 

 

No seguimento da aprovação na especialidade da proposta de lei do Governo Português, que determina 

a não realização dos grandes eventos programados até ao dia 30 de Setembro por virtude da COVID 19, 

a 17ª edição do EDPCOOLJAZZ fica adiada para 2021. 

 

" As nossas expectativas para 2020 eram enormes dado a qualidade ímpar do cartaz, o ritmo 

muito bom de bilheteiras, entre outros indicadores, bem como o trabalho que temos 

desenvolvido em vincar o quão único é este festival, lamentamos muito ter que adiar, estamos 

muito tristes, no entanto, valores mais altos se levantam, agora a saúde pública é a nossa 

prioridade. Contamos com a compreensão do público, dos parceiros e dos artistas. Queremos 

sempre mais e melhor para a audiência que acompanha e celebra connosco ano após ano. A 17ª 

edição cumpre-se em 2021 e a certeza é que vai ser excelente." 

(Karla Campos, CEO da Live Experiences, promotora do festival) 

 

Sobre os bilhetes emitidos para a 17ª edição do EDPCOOLJAZZ em 2020, os mesmos serão válidos 

para a edição em 2021, não sendo necessário fazer a troca, no entanto a organização dará em 

breve mais novidades. 

  

Sobre o EDPCOOLJAZZ  

O EDPCOOLJAZZ é um evento musical de referência que junta música, natureza e património. A 

primeira edição aconteceu em 2004 tendo como ponto de partida a oferta de um evento cultural e 

turístico que marcasse a diferença. A consistência do gosto eclético em conjunto com a vertente "cool" 

proporcionada pela áurea do evento constituem marcas de registo que a Live Experiences colocou 

desde o primeiro ano do festival. O Parque Marechal Carmona e o Hipódromo Manuel Possolo serão 

novamente os palcos desta edição. 



 

 

O Hipódromo, inserido no Parque Marechal Carmona e ao lado do Cascais Museum District (Museu Paula 

Rego, Centro Cultural de Cascais), torna-se assim um espaço idílico, com uma forte ligação à cultura, à 

natureza e ao património histórico - cenário que joga perfeitamente com o ADN do festival. 

 

Mais informações e galeria em www.edpcooljazz.com  

 

Promotor:  

Live Experiences cria projetos de entretenimento inovadores, que proporcionam experiências e 

emoções únicas aos espectadores e parceiros - esta é a nossa missão desde 1999. Dos quais se 

destacam o EDPCOOLJAZZ e o ID NO LIMITS, projetos vibrantes, eco friendly e aglutinadores de 

diferentes públicos, atitudes e formas de estar. 

Live Experiences. Creating new emotions  

 

www.liveexperiences.pt   

 

Materiais Imprensa  

Fotografias e vídeos disponíveis: AQUI  

 

Media  

Assessoria de imprensa  

Arruada | Nádia Pereira – (+351) 916 971 335 | nadia.pereira@arruada.com  

 

Promoção  

Live Experiences | Elena Rodrigues – (+351) 910 154 188 | promo@liveexperiences.pt  

 


