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Siga-nos

O Inverno de Festivais põe o Jazz em primazia.
Entrevista: Carlos Ribeiro Mota (Caldas Nice Jazz)

https://www.facebook.com/aporfest/?fref=ts
https://twitter.com/aporfest
http://instagram.com/aporfest
https://topdf.org/files/html_code/www.aporfest.pt
mailto:aporfest@aporfest.pt


Acabou o verão quando sentimos
na programação, muitos festivais de
jazz espalhados por vários
municípios, de norte a sul do país.
De 18 de outubro a 5 de novembro
os dias na cidade das Caldas da
Rainha são preenchidos por muito
jazz, proporcionado pelo Caldas
Nice Jazz, que acontece
maioritariamente no Centro Cultural
e de Congressos (já por si com uma
programação cultural anual
coerente numa filosofia de oferta de
qualidade ao público) mas que vai
também ao encontro de
espectadores (...)

VER MAIS +

Exposição Fotográfica "O Poder dos Festivais"
[Inauguração a 3 de novembro - Almada]

http://www.aporfest.pt/single-post/2017/10/18/O-Inverno-de-festivais-p%C3%B5e-o-Jazz-em-primazia-Entrevista-Carlos-Ribeiro-Mota-programador-Caldas-Nice-Jazz
http://www.aporfest.pt/single-post/2017/10/18/O-Inverno-de-festivais-p%C3%B5e-o-Jazz-em-primazia-Entrevista-Carlos-Ribeiro-Mota-programador-Caldas-Nice-Jazz


No seguimento da continuidade da
missão da APORFEST - Associação
Portuguesa Festivais de Música, na
procura da evolução,
reconhecimento e
profissionalização de todos os que
direta e indiretamente contribuem
para a valorização dos Festivais de
Música em Portugal, surgiu a
vontade de ter uma mostra que
pudesse identificar o melhor de
vários festivais portugueses, e que
estes conseguissem ser definidos
apenas por um momento e registo
fotográfico. A inauguração (...)

VER MAIS +

Ação Solidária APORFEST: entregámos bens
materiais no concelho de Oliveira de Hospital

http://www.aporfest.pt/single-post/2017/10/26/Exposi%C3%A7%C3%A3o-Fotogr%C3%A1fica-O-Poder-dos-Festivais-Inaugura%C3%A7%C3%A3o-a-3-de-novembro---Almada
http://www.aporfest.pt/single-post/2017/10/26/Exposi%C3%A7%C3%A3o-Fotogr%C3%A1fica-O-Poder-dos-Festivais-Inaugura%C3%A7%C3%A3o-a-3-de-novembro---Almada


Decorreu no passado sábado uma
ação solidária com o contributo da
APORFEST e do seu principal
responsável no concelho de Oliveira
do Hospital com entrega de
diferentes bens materiais
diretamente à população afetada
por um dos maiores fogos que
assolou o país em toda a sua
história. Mais do que palavras e
mensagens de pesar, este foi o
momento escolhido para também
ajudarmos. Na 6ªfeira
imediatamente anterior à execução
desta ação disponibilizamos o
nosso escritório em Lisboa ao longo
do (...)

VER MAIS +

ACADEMIA/FORMAÇÃO: Curso Music Festivals
Management (5ª edição - 20 a 24 novembro)

"Bons profissionais com
conhecimento prático sobre o que
ensinaram e por isso estou muito
satisfeito"
Miguel Rocha (Aluno 3ª edição)
"Esta ação permitiu-me perceber a
"engrenagem" necessária à
realização de festivais de musica
abordando temas como concepção,
planeamento, comunicação,
segurança e organização. Obrigado
pelo vosso entusiasmo e empenho
e continuação de bom trabalho ... o
público agradece"
João Leitão (Aluno 3ªedição)

VER MAIS +

http://www.aporfest.pt/single-post/2017/10/26/A%C3%A7%C3%A3o-Solid%C3%A1ria-APORFEST-entreg%C3%A1mos-bens-materiais-no-concelho-de-Oliveira-de-Hospital
http://www.aporfest.pt/single-post/2017/10/26/A%C3%A7%C3%A3o-Solid%C3%A1ria-APORFEST-entreg%C3%A1mos-bens-materiais-no-concelho-de-Oliveira-de-Hospital
http://www.aporfest.pt/single-post/2017/10/01/ACADEMIAFORMA%C3%87%C3%83O-Curso-Music-Festivals-Management-5%C2%AA-edi%C3%A7%C3%A3o-20-a-24-novembro
http://www.aporfest.pt/single-post/2017/10/01/ACADEMIAFORMA%C3%87%C3%83O-Curso-Music-Festivals-Management-5%C2%AA-edi%C3%A7%C3%A3o-20-a-24-novembro


Iberian Festival Awards (3ª edição, 15 março, Lisboa)
| recorde de candidaturas

Quando ainda falta pouco mais de
um mês para o final do período de
admissão das candidaturas de
festivais, marcas e media partners
para as várias categorias dos
Iberian Festival Awards, indicamos
que existe já um número recorde de
candidaturas tendo por comparação
as anteriores edições. A 3ª edição
destes prémios, englobados no
TALKFEST - International Music
Festivals Forum, têm muitas
novidades: a simplificação do
processo de candidaturas mas
também a introdução de 3 novas
(...)

VER MAIS +

Web Summit - Aporfest novamente presente e com
convites para uma das tertúlias noturnas

https://topdf.org/files/html_code/www.aporfest.pt
https://www.facebook.com/freeemotions/
http://www.aporfest.pt/single-post/2017/10/26/Iberian-Festival-Awards-3%C2%AA-edi%C3%A7%C3%A3o-15-mar%C3%A7o-Lisboa-recorde-de-candidaturas
http://www.aporfest.pt/single-post/2017/10/26/Iberian-Festival-Awards-3%C2%AA-edi%C3%A7%C3%A3o-15-mar%C3%A7o-Lisboa-recorde-de-candidaturas


A APORFEST - Associação
Portuguesa Festivais de Música
estará presente no Web Summit (6-
9 novembro, Altice Arena e FIL -
Lisboa), o maior evento do mundo
ligado a novas tecnologias e ao
universo digital, e que por isso tem
direta aplicação na área dos
festivais de música, com soluções e
experiências criadas para os seus
profissionais e para o público
final. Será a segunda vez que o
evento estará em Portugal. São
esperados mais de 60 mil
participantes oriundos de 155 (...)

VER MAIS +

Área reservada associados

Novo concurso disponível (PME's e
grandes empresas); atualização de
personalidades e entidades que
contribuiram para o Fundo Social e
indicação tipologia festivais da
semana em Portugal (...)

VER MAIS +

http://www.aporfest.pt/single-post/2016/10/27/A-APORFEST-estar%C3%A1-novamentepresente-no-Web-Summit
http://www.aporfest.pt/single-post/2016/10/27/A-APORFEST-estar%C3%A1-novamentepresente-no-Web-Summit
http://www.aporfest.pt/area-de-associados
http://www.aporfest.pt/area-de-associados


Mais de 500 festivais em Espanha e possibilidade de
internacionalização de marcas, serviços e artistas
[compêndio]

Acontecem em Espanha mais de
500 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 +

http://www.aporfest.pt/single-post/2017/08/10/Mais-de-450-festivais-em-Espanha-e-possibilidade-de-internacionaliza%C3%A7%C3%A3o-de-marcas-servi%C3%A7os-e-artistas-novo-comp%C3%AAndio
http://www.aporfest.pt/single-post/2017/08/10/Mais-de-450-festivais-em-Espanha-e-possibilidade-de-internacionaliza%C3%A7%C3%A3o-de-marcas-servi%C3%A7os-e-artistas-novo-comp%C3%AAndio
http://beamian.com/
https://www.wecmyk.pt/


BREVES
- Neopop 2018 acontecerá de 9 a 11 de agosto, com bilhetes Early Bird já
à venda
- Bruno Mars e muitas novidades para o Rock in Rio Lisboa
- Jessie Ware, Moullinex, Everything Everything e Orelha Negra entre as
novas confirmações do Vodafone Mexefest
- Em Espanha já se promovem festivais para edição em 2019
- BPM não realiza mais festival no México, reforçando a sua presença em
Portugal para a 2ª edição do festival
- Alteração nos orgãos sociais Aporfest: troca de presidente da Assembleia
Geral
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