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Quando a música clássica é uma referência em 39
edições. Entrevista: João Marques (Festival
Internacional de Música da Póvoa de Varzim)

Um dos festivais mais
representativos em Portugal de
música clássica, o Festival
Internacional de Música da Póvoa
de Varzim ocorre já no próximo mês,
potenciando a sua programação
através de concertos e dinâmicas
entre os artistas presentes que
diferenciam cada vez mais o festival,
que o tornam como um lugar único
para ouvir e aprender música.
Falámos com João Marques, da
direção do festival e da Associação
Pró-Música da Póvoa de Varzim.
(...)
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Já é oficialmente verão. Quais os festivais de praia?
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Agora que o verão já está no
calendário, está aberta a época de
festivais que ocorrem com a
obrigatoriedade do público por os
pés na areia, seja na localização do
seu recinto ou pelas atividades lá
criadas. Todo o nosso litoral, região
do Algarve e ilhas são compostos
por uma extensão de costa que
propicia a existência de eventos
nestes locais. Partilhamos a
informação de 5 desses
festivais:Rfm Somnii (7-9 julho,
Figueira da Foz) | O que mais buzz
tem criado ao longo dos últimos (...)
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Compêndios: Empresas de Segurança Privada e
Salas de Espetáculo [atualizado]

A APORFEST seguindo as
solicitações de parte dos seus
associados, vai partilhar nos
próximos meses vários compêndios*
de áreas importantes e que
confluem nas necessidades de
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produção de qualquer evento
cultural. Se a informação associada
aos festivais (e.g. tipologia,
dimensão, local) é algo existente
desde o nosso início, agora
compilamos informação específica
de diferentes áreas que interferem
no setor e que são importantes para
o desenrolar dos festivais (...)
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Festivais - O que é? Para que serve? Quem o
elabora? [15 julho, Lisboa]

A temática da Segurança é algo que
vamos aprofundando com o intuito
de profissionalizar o setor cultural
em Portugal, desde 2015,
nomeadamente nos agentes que
gravitam à volta dos festivais de
música. "Plano de Prevenção e
Segurança em Eventos e Festivais"
é o próximo módulo formativo e que
ganha ainda mais atualidade tendo
em conta os recentes
acontecimentos pela Europa que
obrigam a cuidados acrescidos
quando se lida com grandes
concentrações de público num (...)
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BREVES
- Festival da Semana: Proença-a-Nova Rock Fest (24/jun) com Bizarra
Locomitva, Peste & Sida e The Poppers
- Protoje e Gentleman são os cabeças-de-cartaz do Musa Cascais, em
2017
- George Ezra no Edp Vilar de Mouros
- Meo Marés Vivas com passe e dia de Sting esgotados
- The Gift e Pusha T são as últimas confirmações do SBSR
- Primeiros nomes do Palco Clubbing, e todos portugueses, anunciados no
Nos Alive
- L'Agosto de 10 a 12 de agosto em Guimarães
- Lagoa Jazz Fest terá o músico Salvador Sobral
- Festival Música em Leiria com concertos cancelados nos concelhos do
fogo de Pedrógão Grande
- Fnac marca presença com stand e espaços de interação nos principais
festivais portugueses
- Candidaturas abertas para a Red Bull Music Academy em 2018, na cidade
de Berlim
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