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Encontro dos Festivais em Portugal: Promotores e
Municípios

Sob a temática "Boas Práticas
2020", ocorre a 1ª edição do
"Encontro dos Festivais em
Portugal" de forma exclusiva para os
seus atuais promotores e
municípios. O evento decorre do
meeting ibérico de festivais de
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música já realizado no último
Talkfest (e que terá continuidade nas
edições futuras) de onde foram
retiradas linhas de ação para os
festivais nomeadamente em termos
de boas práticas e obrigatoriedades
a serem cumpridas num curto (...)

VER MAIS +

Área Reservada a Associados

Novo conteúdo para consulta:

Prestadores de Serviço nas
áreas Vídeo e Drone.
Novo prémio: empresas de
serviço e personalidade (área
eventos)

VER MAIS +

Os festivais portugueses com mais referências no
Instagram

Mais do que os seguidores e o seu
engagement é importante para os
festivais de música na atualidade o
espalhar da palavra e dar a
conhecer ao maior público possível
o seu conceito, aquilo que hoje é
feito através de hastags (#) nas
redes sociais. Apresentamos então
os festivais que em Portugal melhor
o estão a conseguir fazer, sabendo
que já é por si uma vantagem
aqueles que recebem um público
mais jovem (que partilha mais
facilmente nas redes as suas
experiências) e/ou os que mantêm
uma mesma ideologia (...)

VER MAIS +
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Report Lisb-On

O Jardim Sonoro e os filhos!
Cresci, curti, vi coisas, assisti a
concertos e fui muito festivaleira...
Até ser mãe! Eu e muitos outros,
festivaleiros assumidos, nascidos
nas décadas de 70 ou 80 e que,
agora, têm que ficar em casa a
mudar fraldas e a ver a desenhos
animados até já não aguentar mais
a voz da dobragem! Mas já não é
assim... Há todo um mundo em
mudança que abraça e acolhe os
nossos rebentos com sorriso no
rosto !Lisb-on foi, e será sempre na
vida da minha filha, o seu primeiro
festival (...)

VER MAIS +

Report Brunch Electronik Lisboa

Conseguimos estar novamente
presentes neste festival, depois de
presença em 2017. Um festival com
várias sessões dominicais de agosto
a setembro, com alguns azares nos
primeiros domingos ora por
problemas logísticos (rapidamente
assumidos e retificados o que é
sempre bom para uma boa e sicnera
conexão com o seu público) ora por
um cancelamento devido ao calor
excessivo - razões de segurança
que o Município de Lisboa não quis
arriscar! A nossa visita calhou num
domingo e a uma hora (...)

VER MAIS +
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“Event Planning" com Marcelo Duarte (U2, Rock in
Rio, Coca-Cola) > 15-19 outubro 2018, Lisboa,
ISCTE-IUL

Planear um evento não é so
contratar um artista e programar o
mesmo, mas sim fazer com que
todas as suas atividades e tarefas
estejam trabalhadas, customizadas
e encaixadas de forma a conseguir-
se a sua sustentabilidade e equilibrio
financeiro desde o primeiro
momento - e.g. energia; engenharia;
escolha de estruturas; localização
recinto; responsabilização parceiros;
delegação tarefas - e evitar-se o
surgimento de incidências. Em
Portugal, apenas 5% dos eventos
atuais são realizados com
especialistas ou (...) 

VER MAIS +

Contabilidade & Impostos [área eventos] - 13/out (3ª
edição, Lisboa, ISCTE-IUL)

Este módulo, de Contabilidade &
Impostos [Especialização: área
eventos], está integrado no
programa certificado Music Festival
Training idealizado pela APORFEST
– Associação Portuguesa Festivais
de Música, sendo uma ação que foi
já premiada com o PRÉMIO
FORMA-TE (Criatividade e Inovação
na formação) no II Congresso
Nacional da Formação Profissional
decorrido no ISCTE, em 2015. Um
módulo criado pela Aporfest, através
da verificação de uma necessidade
dos profissionais da indústria ligada
a eventos (...) 

VER MAIS +
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Workshop Fotografia em Festivais (Misty Fest 2018)
O Movimento de Expressão
Fotográfica - MEF em colaboração
com a Associação Portuguesa de
Festivais de Música - APORFEST,
promove um novo Workshop de
Fotografia em Festivais de Música
Portugueses, para a cobertura
fotográfica do festival Misty Fest
2018, nos seus concertos em
Lisboa. Esta será a 4ª vez que este
momento acontece no festival (...) 

VER MAIS +

PRÓXIMOS FESTIVAIS ASSOCIADOS

Manta (7-8/set, Guimarães | Mão Mortam LaBaq. Joana Gama)
Cordas World Music Festival (12-16/set, Pico | Carolina Umbelino,
Timples, Pieter Adriaans)

BREVES
> Três festivais de música eletrónica, para público semelhantee, ocorreram em
simultâneo no domingo passado em Lisboa
> Concerto do Bons Sons realizado na Igreja causa polémica em Tomar
> Festival de Música na Suécia apenas admitiu acesso em 2018 a mulheres e pessoas
transgénero
> Em Berlim, o festival People não teve promoção nem artistas anunciados e os
telemóveis não entraram
> Kruder & Dorfmeister atuam em Odeceixe, a 13/set, num set solidário a favor dos
Bombeiros locais
> 48 mil espectadores passaram pelos 7 palcos do último Festival F
> HMB, Bezegol e Dj Patife entre as 28 atuações do Viana Bate Forte que terá entrada
livre
> Artes à Vila regressa em junho de 2019
> Talkfest e Iberian Festival Awards - edição de 2019 - anunciados a 17/ setembro
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