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Voltam as trovas ao Porto Blues Fest. Entrevista:
Adalberto Ribeiro (diretor e programador)

Blues, um estilo afro-americano
nascido no séc. XIX, foi dos géneros
musicais com maior ascensão no
panorama dos festivais portugueses
em 2017, muito por intermédio de
Adalberto Ribeiro, que organiza
diferentes festivais  e eventos
relacionados com este estilo e que
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sabe assim surpreender audiências
e (...)

VER MAIS +

O perfil dos novos festivais de música em Portugal
para 2018

São 18 os novos festivais de música
já confirmados para este ano em
Portugal. Destes destaca-se um
conjunto de festivais com capital
internacional (e.g. Nova Batida -
proveniente de Londres) ou que se
introduzem pelo poder de
comunicação de marcas
internacionais (e.g. Villamix - Brasil;
RPMM Global - Londres). A maioria
destes novos festivais, no nosso
país, irá posicionar-se para uma
dimensão média, tendo o claro
interesse de (...)

VER MAIS +

Área reservada associados 

NOVOS CONTEÚDOS
a) Financiamentos culturais
disponíveis: Internacionalização e
Recepção de artistas (PT, ES e BR)
em salas de espetáculo;
 
b) Atualização de Regulamento de
acesso aos serviços Aporfest
nomeadamente o acesso/partilha de
bases de dados

VER MAIS +

Talkfest e Iberian Festival Awards 2018: números e
conclusões

Ocorreu a 7ª edição do Talkfest, com
dois dias de atividades que
decorreram em Lisboa entre o

http://www.aporfest.pt/single-post/2018/01/25/Sagres-uniformiza-e-refor%C3%A7a-a-sua-ativa%C3%A7%C3%A3o-nos-festivais-Entrevista-Jo%C3%A3o-Cardoso-Sponsorship-Manager
http://www.aporfest.pt/single-post/2018/04/04/Voltam-as-trovas-ao-Porto-Blues-Fest-Entrevista-Adalberto-Ribeiro-diretor-e-programador
http://www.aporfest.pt/single-post/2018/01/25/Presen%C3%A7a-na-AFIAL-Madrid-2018-27-28-fev---1-mar
http://www.aporfest.pt/single-post/2018/04/04/O-perfil-dos-novos-festivais-de-m%C3%BAsica-em-Portugal-para-2018
http://www.aporfest.pt/informao
http://www.aporfest.pt/


Fórum Lisboa (Iberian Festival
Awards) e o Museu das
Comunicações (Conferências,
apresentações, seminários,
exposições, job fair e encontro de
promotores ibéricos).
 
Os Iberian Festival Awards, depois
de edição passada em Barcelona,
tiveram um auditório com o dobro da
lotação das edições anteriores, para
receber mais atuações ao vivo (...)

VER MAIS +

Novos Serviços & Benefícios

Apoio produção em festivais;
Otimização de custos
20% desconto aluguer The
Biggest Cloakroom (lojas
Porto e Aveiro)
30% desconto bilhete adulto
NewsMuseum

VER MAIS +

Report + aftermovie: Red Bull Culture Clash Lisboa

A Red Bull Music Culture Clash,
voltou a encher o Coliseu dos
Recreios, em Lisboa, numa noite de
"confronto" musical entre quatro
"crews" com muitos e bons
convidados!!
O conceito vem de longe, da
Jamaica, e a Red Bull tonou-o global
e, depois de Londres, Toronto,
Milão, Joanesburgo, entre outras,
Lisboa voltou a repetir a dose. Foi
uma noite em cheio aquela que se
viveu no passado (...)
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VER MAIS +

Iberian Festival Awards 2018: E os vencedores são...

01. BEST MAJOR FESTIVAL
Resurrection Fest (ES) Winner
O Sol da Caparica (PT) National
Winner
 
02. BEST MEDIUM-SIZED
FESTIVAL powered by Polishows
Festival Med (PT) Winner
Tsunami Xixon (ES) National Winner
 
03. BEST SMALL FESTIVAL
Party Sleep Repeat (PT) Winner
La Mar de Musicas (ES) National
Winner (...)

VER MAIS +

Workshop "Proteção de dados - aplicação do novo
regulamento e regime jurídico para entidades
associadas a atividades culturais" - Lisboa e Porto

Realização de uma ação de
sensibilização, programada no
tempo, sobre o novo regulamento
geral sobre a Proteção de Dados
(RGPD), com especial incidência
sobre as entidades associadas a
atividades culturais e o modo como
terão que ajustar todas as
informações que dispõem das suas
redes de contactos.
Este regulamento, de aplicação
obrigatória a partir de 25 de maio de
2018, pelos 28 países membros da
União Europeia (...)

VER MAIS +

Curso “Produção de Backstage em Eventos e
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Festivais" com Ingrid Berger (Rock in Rio, Jogos
Olímpicos, Lollapalooza) - NOVA EDIÇÃO

Atualmente, na área dos festivais de
música, derivado do aumento de
concorrência e competitividade (a
nível nacional e internacional),
trabalha-se para se distinguir e lutar
pelo contínuo aperfeiçoamento da
sua produção e dos seus
profissionais.
Este ponto assume importância nos
(grandes) festivais que incluem uma
produção muito intensa, dirigida
para grandes artistas e
interlocutores. É, por isso, maior a
necessidade de dotar o mercado de
profissionais com uma capacitação
realmente  (...)

VER MAIS +

Novos artistas, bandas e djs - ter o correto
acompanhamento de gestão, booking e
agenciamento - EDIÇÃO PORTO

Atualmente, na área dos festivais de
música, derivado do aumento de
concorrência e competitividade (a
nível nacional e internacional),
trabalha-se para se distinguir e lutar
pelo contínuo aperfeiçoamento da
sua produção e dos seus
profissionais. Este ponto assume
importância nos (grandes) festivais
que incluem uma produção muito
intensa, dirigida para grandes
artistas e interlocutores.  É, por isso,
cada vez mais difícil novos
artistas/dj's conseguirem alcançar
esse espaço.  (...) 

VER MAIS +

PRÓXIMOS FESTIVAIS ASSOCIADOS

Lisboa Electrónica (4 a 7 abril, Lisboa | Nina Kraviz, Raresh)
Som Riscado (4 a 8 abril, Loulé | Rodrigo Leão, Surma)
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BREVES 

Out///Fest, Guitarras ao Alto, Capoete Fest e Party Sleep Repeat já
com cartaz completo anunciado
Jackmaster, Matt Tolfrey e Death on the Balcony são novidades do
alinhamento do RPMM
Badbadnotgood e Norah Jones confirmados no EdpCooljazz
Anthony B, Don Carlos, Mellow Mood, Luciano e Tribal Seeds
confirmados para o reggae do Musa Cascais
Camané, Orlando Julius e Groundation no Maré de Agosto
Surma e Bitchin Bajas confirmados no próximo Aleste
O festival Soam as Guitarras, tem na 2ª edição duas cidades anfitriãs
Festival Med, Festival Forte e Dancefloor - Jum to the drop
anunciaram os primeiros nomes
Rock in Rio Lisboa recebe sonoridades de África na Rock Street e
estreia novo palco - Music Valley
Arcade Fire regressam a Paredes de Coura depois do memorável
concerto em 2005. Jungle e Marlon Williams são outra das novas
confirmações
Salvador Sobral, Piruka no Nos Summer Opening. DubVision e Still
Young entre as novidades do Edp Beach Party. St. Germain, um
clássico da eletrónica, chega ao Neopop
D.A.M.A, Laura Pergolizzi e David Guetta são confirmações do Meo
Marés Vivas e Lil Pump no Meo Sudoeste
Prodigy e Linda Martini no North Music Festival, num festival que
ganha várias atividades paralelas
The Bpm Festival - a 2ª edição em Portugal ocorrerá de 20 a 23 de
setembro
BaianaSystem (Brasil),  Gili Yalo (Etiópia / Israel), Guy One (Gana) e
Kroke (Polónia) entre as confirmações do mundo do Fmm Sines
Benjamim Clementine e Orelha Negra confirmados no SBSR e Alive
respetivamente
Basqueiral confirma nova edição e o Groove passa de Cascais para
Braga
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