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Siga-nos
 

Cresce o TRC ZigurFest e com ele Lamego fica no
mapa. Entrevista: Afonso Lima (diretor)

Vai já para a 7ª edição, o TRC
ZigurFest, com a melhor música
alternativa a invadir vários espaços
da cidade de Lamego. O que
começou com um desafio
representa hoje 25 atuações, de
onde se destacam, Stone Dead,
Nice Weather for Ducks e Pega
Monstro. Falámos com o diretor,
Afonso Lima. APORFEST: São já 7
edições do TRC Zigur Fest. Como
foi chegar a esta fase?  Sentem-se
em que patamar evolutivo?
Afonso Lima: O caminho tem sido
sobretudo gratificante ao chegar
(...)
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VER MAIS +

A aproximação da maior rede social da atualidade ao
mundo da música, via Tribalistas

Estreou na passada terça-feira (dia
22 de Agosto), uma nova plataforma
de streaming e promoção de música
integrada na aplicação móvel
Facebook (Android, IOS). Esta nova
ferramenta inerente a uma das
redes sociais mais utilizadas do
mundo, foi criada em parceria com o
Spotify (Plataforma de streaming de
música) e com a banda Tribalistas
(que passou com enorme sucesso
em Portugal e em festivais, como o
Sudoeste em 2003), que participou
no desenvolvimento da interface de
forma a adaptar a tecnologia (...)

VER MAIS +

Opinião: Um bengaleiro profissional para os festivais

http://www.aporfest.pt/single-post/2017/08/24/A-aproxima%C3%A7%C3%A3o-da-maior-rede-social-da-atualidade-ao-mundo-da-m%C3%BAsica-via-Tribalistas
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Bengaleiro. Esta era uma palavra
que eu pouco ouvia fora dos
circuitos das discotecas ou
aeroportos. Não me passava pela
cabeça a relevância que um termo
tão vulgar teria no meu dia a dia. A
ideia do “The Biggest Cloakroom in
The World” surgiu numa viagem
para Itália na qual eu atravessei a
costa Italiana com o Trolley na mão,
muitos AirBnb reservados e pouca
programação. E este serviço foi tão
útil quanto surpreendente pela
forma que pensei ao preencher uma
lacuna óbvia do turismo (...)

VER MAIS +

Novas parcerias e passatempos

Indie Music Fest; Festival da
Povoação; Trc Zigur Fest [oferta de
passes gerais] e descontos na
assinatura Revista Songlines e
acesso serviços The Biggest Cloak
Room e Editorialista.
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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;

www.aporfest.pt/membros
www.redbull.com/pt-pt
www.aporfest.pt
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animais; instituições
públicas/privadas. Ao longo dos
anos fomos escutando
preocupações e diferentes
percepções entre os seus
profissionais e a quem prestam um
serviço. Hoje, com a fácil
acessibilidade de todos sermos (...)

VER MAIS +

Workshop “Práticas de angariação, gestão e retenção
de patrocínios” [8ª edição - Porto]

A APORFEST – Associação
Portuguesa Festivais Música
promoverá dois conteúdos
formativos próprios, em diferentes
cidades do país, no 2º semestre de
2017. Proporcionaremos assim um
novo conteúdo ligado a Direitos de
Imagem e outro referente
a questões de sponsorização na
cultura e em festivais
portugueses que regressa depois
de sete edições decorridas no ano
passado. Quase 250 festivais de
música ocorreram em Portugal no
ano de 2016 (...)

http://www.aporfest.pt/single-post/2015/12/29/Workshop-%E2%80%9CPr%C3%A1ticas-de-angaria%C3%A7%C3%A3o-gest%C3%A3o-e-reten%C3%A7%C3%A3o-de-patroc%C3%ADnios%E2%80%9D-Porto-30-jan
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VER MAIS +

Campanha de Referenciação de novos associados |
Embaixadores Aporfest

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 (...)

VER MAIS +
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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 +

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
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festivais ou ações neles contidas
diretamente, com o objetivo de
mitigar os gastos extraordinários
tidos com as mesmas e
monitorizando a sua real aplicação.
(...)

VER MAIS +

 

 

BREVES
- Festival da Semana: Festival Forte (24-26 agosto, Castelo de Montemor-
o-Velho), com Jeff Mills, Oscar Mulero e Nathan Fake
- Summer End, em Almodôvar, nos dias 1 e 2 de setembro com Virgul e
Piruka
- Mais de 100 mil pessoas passaram pelo Vodafone Paredes de Coura
- Festival do Crato com edição com mais nomes internacionais
- 11 detidos no âmbito de fiscalização a público do Freedom Festival
- 1º jogo de cartaz de um festival está no Vilar de Mouros
- Até 31 de agosto pode sugerir o seu festival à EDP para a 2ª edição do

https://www.edicoeshorus.com/
https://gatomaltes.bandcamp.com/releases
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