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Ser Técnico de Som, como peça-chave de um festival.
Entrevista: Pedro Cluny

Com a evolução dos festivais e o
aumento da competitividade no
setor e da exigência do seu público,
promotor que se preze procura as
melhores soluções a nível de som
para se diferenciar e ir ao encontro
dos artistas que programa assim
como das expectativas do público
ou até mesmo superá-las. É
necessário com isso juntar-se e ter
o suporte de bons técnicos de som
que tenham um eficaz conhecimento
prático para não existirem dores de
cabeça no momento dos concertos.
Falámos com um dos técnicos de
som (...)
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Artigo científico: Disseminação e exploração dos
serviços mobile em eventos

O uso das aplicações para
telemóvel com oferta de serviços ao
público que assiste a eventos
culturais, como festivais, concertos
e festas, durante a sua ocorrência e
após os mesmos, poderá ser uma
ferramenta muito poderosa ao
dispor dos seus promotores. Uma
aplicação mobile que disponibilize
serviços que facilitem a participação
do público e melhorem a sua
experiência neste contexto permitirá
que um determinado evento se
diferencie da concorrência e atraia
mais público. (...)

VER MAIS +

Formação | Contabilidade & Impostos [área eventos] -
14/out (2ª edição, Lisboa)

O número de festivais e eventos
culturais cresce exponencialmente
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em Portugal, a cada ano, uma
tendência nacional e global.
Acompanhar e cumprir as
obrigações contabilísticas e fiscais,
assim como os cuidados a ter na
sua preparação é complexo, mas
importante e primordial a quem é
responsável pela sua organização.
Voltamos a repetir esta ação, em
virtude de ter esgotado aquando da
edição inaugural e pelo aumento de
solicitações e pedidos de dúvidas
nesta temática como prevenção (...)

VER MAIS +

Report Out Fest 2017

A 2ª edição do festival cresceu e o
Parque Marcehal Carmona recebeu
o dobro das pessoas do ano
anterior, mostrando que o evento
veio para ficar. Confinou-se toda a
celebração num mesmo espaço,
ajudando assim a que a sensação
de bem-estar se prolongasse ao
longo dos dois dias de evento. Os
momentos de maior celebração e
resposta do público, foram as
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resposta do público, foram as
atuações de Dimitri Nakov, que
encerrou o cartaz de sábado e do
alemão Richard Dorfmeister (com
Tó Ricciardi como convidado) no
(...)
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Novas parcerias e passatempos

3 bilhetes simples para o Mucho
Flow, descontos na jóia, anuidade e
mensalidade no Ginásio Clube
Português (desporto) e 10% no
aluguer de autocaravanas pelo
Hostel on Wheels (Turismo) (...)
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VER MAIS +

Novidades Área Reservada Associados

Compêndio de prestadores de
serviços a festivais (palcos,
audiovisuais, agências e fotografia)
e Regulamento de acesso e partilha
de informação (...)

VER MAIS +
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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 (...)

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
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da Aporfest, perante situações
extraordinárias, emergentes e/ou
imprevistas decorrentes dos seus
festivais ou ações neles contidas
diretamente, com o objetivo de
mitigar os gastos extraordinários
tidos com as mesmas e
monitorizando a sua real aplicação.
(...)
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BREVES
> Faleceu Joaquim Guerreiro, associado e mentor do Festival F e envolvido
na dinamização do Teatro das Figuras e nas 1ªas edições do Festival Med
> Rock in Rio Lisboa com 8ª edição em 2018, com 4 dias de festa noa
últimos dois fins-de-semana de Junho
> Noites Ritual, celebram 25 anos, nos dias 15 e 16 de setembro, com Rita
Redshoes e The Legendary Tigerman
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> No Caixa Alfama será possível aceder aos soundchecks de António
Zambujo e Gisela João com os passes e bilhetes solidários. #aporfest
> O músico e compositor açoriano Luis Alberto Bettencourt terá destaque
na 2ª edição do Cordas World Music Festival
> Vai ficando composto o cartaz do Vodafone Mexefest com a confirmação
de mais 3 nomes: Julia Holter, Childhood e pauLI
> Festival Iminente esgotado na sua 2ª edição
> Os PAUS culminarão uma residência artística na Madeira com um
concerto para o Aleste, a 22 de setembro
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