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Ensino Artístico em festival - a missão do Harmos.
Entrevista: Bruno Pereira (diretor)

O reggae já foi um estilo transversal
nos cartazes dos festivais
mainstream portugueses. A meio da
primeira década do Séc. XXI
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recebemos artistas como Patrice,
Gentleman, Sean Paul, mas hoje
sobram poucos exemplos de
festivais que respeitam o estilo no
seu alinhamento e trazem os seus
melhores intérpretes e o Maktub
Soundsgood é um desses exemplos.
Este aproveita uma marca, vários
serviços de captação turística e
celebra uma data  (...)

VER MAIS +

Os concursos de música afinal interessam - o
exemplo Eurovisão

Em várias disciplinas artísticas
temos regularmente a figura do
entretenimento ou da avaliação
artística em formato concurso e na
sua maioria com os seus melhores
executantes, nomeadamente na
área da fotografia e do cinema. E
porque tal não acontece na música?
 
O concurso é visto nesta área como
algo redutor a que se deve socorrer
apenas em início de carreira (e.g.
concursos de garagem, concursos
que dão oportunidade de atuação
em festivais) ou quando
(...)

VER MAIS +

Live Nation adquire Rock in Rio

A Live Nation, a maior empresa de
entretenimento "ao vivo" mundial,
noticiou que adquiriu uma posição
maioritária da holding do Rock in Rio
(que tem a próxima edição,
parcialmente esgotada, marcada
nos dias 23,24, 29 e 30 junho em
Lisboa) que era antes encabeçada
pela SFX Entertainment
(responsável pelo Tomorrowland) e
que tinha declarado insolvência em
2016, apenas dois anos após a sua
entrada de capital.
(...) 
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VER MAIS +

Festivais académicos - aí estão eles e valem mais
que muitos festivais

Quase 30 eventos académicos
portugueses (que representam um
conjunto de faculdades ou
universidades) estão a ocorrer
durante o mês de maio - o último
termina já com junho no calendário.
Todos colocam nos seus cartazes
uma sonoridade semelhante
mainstream ligada a estilos
aglutinadores de consensos entre os
jovens (o seu público, seja ele
universitário ou não),
nomeadamente a eletrónica e o hip-
hop. ...) 

VER MAIS +

Área reservada associados 

Novos conteúdos 

Compêndio Imprensa
(Espanha) - área cultura;
Procedimentos obrigatórios
inerentes a festivais
[atualização]

 

VER MAIS +
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Exposync Lisboa (26 a 29 maio 2018) - esteja
connosco neste salão profissional!

A 2ª edição da Exposync
Lisboa, salão profissional de
tecnologias audiovisuais, música,
fotografia e multimédia, ocorrerá de
26 a 29 de maio na FIL e terá a
presença da APORFEST.
 
Um evento especialmente dedicado
para profissionais, aberto a escolas,
que combina e mostra a dinâmica de
equipamentos e soluções com a
realização de workshops,
apresentações e demonstração do
processo criativo e de produção (...)
 

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
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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 +

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

Out///Fest (26-27/maio, Cascais | Kiasmos / Octa Push)
Guitarras ao Alto (30/mai-3/jun, Alentejo | Francisca Cortesão
/ Marina Ricardo)

BREVES
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Brasil é um dos países com mais artistas representados no FMM Sines
Selecta Alice, Irmãos Makossa e Sampladélicos são os DJs que vão aquecer as
noites do 15º Festival MED
Programação completa do Bons Sons inclui Salvador Sobral, Dead Combo, Slow
J e Linda Martini
Rock in Rio foi o festival português mais mediático do mês de abril
Terra Mãe  - Eco Festival com Mercado Negro, Cabra Cega e Terra Livre e muitas
atividades sustentáveis
Scott Matthew e Avishai Cohen Trio são as primeiras confirmações do Misty Fest
Tujamo, dj e produtor alemão, é a mais recente confirmação do Dancefloor
Apresentado o cartaz do Festival de Música da Beira Interior
Mais de 50 nomes anunciados na primeira leva de artistas do The Bpm Portugal
(20-23 setembro)
Richie Campbell e Slow J são as primeiras confirmações do Festival do Crato
Palco Santa Casa no Meo MV revelado
Heróis do Mar "revisitados" no Ea Live
Freddy Locks e Bezegol confirmados no Musa Cascais
Espetáculo de homenagem a Zé Pedro no SBSR
O Sol da Caparica anunciou mais 16 novidades artísticas, numa edição marcada
por um dia familiar e um espaço para conversas
The Parkinsons e Sam Alone encabeçam a 2ª edição do Proença-a-Nova Rock
Fest
Don Diablo, produtor e dj holandês no primeiro dia do MEO SW. Karetos também
estão confirmados.

APORFEST NOS MEDIA

Entrevista com as nossas escolhas de verão (podcast: Tosta Mista de
Álvaro Costa - RTP)  - disponível AQUI

FICHA TÉCNICA ESTATUTO EDITORIAL
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