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Siga-nos
 

Cruzamento cultural enriquece o Poeiras. Entrevista:
António Terra (diretor artístico)

Acontece em setembro a 2ª edição
do Poeiras, um festival, de entrada
gratuita, que se baseia na música
em todas as suas atividades, mas
em que os cruzamentos culturais
(e.g. leituras; oficinas; atividades
para crianças) são a sua mais-valia
e diferenciação no panorama desta
área em Portugal. Falámos com
António Terra, mentor e diretor
artístico do Poeiras. APORFEST:
Vem aí a 2ª edição do Poeiras. O
que podemos esperar? António
Terra: Um upgrade da 1ª edição. Em
termos de conceito, o Poeiras (...)

VER MAIS +
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Mais de 450 festivais em Espanha e possibilidade de
internacionalização de marcas, serviços e artistas
[novo compêndio] 

Acontecem em Espanha mais de
450 festivais de música no ano de
2017 e aqui cabem novas
oportunidades de serem criadas
parcerias com marcas, projetos e
conceitos portugueses (e.g.
campismo; novas tecnologias) assim
como oportunidades de levar e
ter artistas neste mercado. Como
resultado da organização anual dos
Iberian Festival Awards, das
relações estabelecidas com
promotores, e percebendo a
pertinência no desenvolvimento dos
vários stakeholders que podem (...)

VER MAIS +

Passatempos Disponíveis
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Ganhe um dos passes para o:
Douro Rock; Carviçais Rock e
SonicBlast Moledo. Verifique o
nosso regulamento e acompanhe
nas redes sociais.

VER MAIS +

Fundo Social Aporfest: a primeira ação coletiva
solidária dos e para os profissionais da área dos
festivais

Instrumento de apoio financeiro
coletivo ao dispor dos associados
da Aporfest, perante situações
extraordinárias, emergentes e/ou
imprevistas decorrentes dos seus
festivais ou ações neles contidas
diretamente, com o objetivo de
mitigar os gastos extraordinários
tidos com as mesmas e
monitorizando a sua real aplicação.
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VER MAIS +

 

 

Workshop: Direitos de Imagem na Atualidade [1ª
edição - 13 de Setembro, Odivelas] Gratuito
associados

Muitas dúvidas se colocam na
questão dos Direitos de Imagem na
atualidade. Estes interferem não só
com o proprietário de uma imagem
mas também naqueles que nela
estão representados - e.g. artistas;
personalidades públicas; políticos;
animais; instituições
públicas/privadas. Ao longo dos
anos fomos escutando

http://www.aporfest.pt/single-post/2017/08/03/Workshop-Direitos-de-Imagem-na-Atualidade-1%C2%AA-edi%C3%A7%C3%A3o---13-de-Setembro-Odivelas-Gratuito-associados
http://www.transform-arte.com/
www.aporfest.pt
www.aporfest.pt/responsabilidadesocial
www.aporfest.pt/responsabilidadesocial
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comPRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

preocupações e diferentes
percepções entre os seus
profissionais e a quem prestam um
serviço. Hoje, com a fácil
acessibilidade de todos sermos (...)

VER MAIS +

Campanha Angariação novos associados |
embaixadores

Durante os meses de julho, agosto
e setembro estará em vigor a
"Campanha de Referenciação de
Novos Associados". Uma campanha
interna e exclusiva para associados
APORFEST com quota válida. Por
cada novo associado angariado
(apenas válido nas modalidades:
profissional e empresa/festival)
através de um atual associado,
designado nesta campanha como
embaixador, este terá um desconto
de 12,5% na renovação da sua
quota anual seguinte (este valor
poderá chegar até um patamar (...)
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VER MAIS +

Acessibilidade [novo serviço] | Responda ao
questionário

Conteúdo de especial enfoque com
intuito de informar e criar soluções
especializadas a diferentes públicos
com necessidades especiais (e.g.
limitação na locomoção;
comunidade surda e/ou invisual,
diabéticos, gravidez), em festivais.
Calcula-se que, em Portugal,
existam 300 mil pessoas portadoras
destas necessidades.

VER MAIS +

Report Leiria Dancefloor 2017

Aconteceu no passado fim-de-
semana (dias 4 e 5 de Agosto), o
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festival Leiria Dancefloor que
transformou o Estádio Dr.
Magalhães Pessoa (um dos
estádios que ficaram da herança do
Euro'2004) na maior pista de dança
do país. Nesta que foi a terceira
edição do evento, o cartaz foi
completo por grandes nomes da
música eletrónica, tanto nacionais
como internacionais, como o caso
de Headhunterz, Kura, Makj, YvesV,
Kryder, Coone, Djeff Afrozila,
Massivedrum, Kaiser-t, (...)

VER MAIS +

 

 

BREVES
- Festival da Semana: Monte Verde Festival (Açores) com Andy C, Ella Eyre
e Seu Jorge como principais artistas
- Nos Alive foi o festival mais mediático do mês de julho, segundo o ranking
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Cision
- Vodafone Music Sessions regressam a Paredes de Coura, numa ação já
premiada pelos Iberian Festival Awards 
- Golden Slumbers e Zanibar Aliens preenchem o cartaz do Edp Vilar de
Mouros 
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