
pdfcrowd.comPRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Edição #92

Não se pode ter medo do campo

no Rodellus. Entrevista: Jorge

Dias (diretor)

Acidentes de Trabalho - caso em

festival de Espanha coloca

atualidade no tema

Campanha de Referenciação de

novos associados | Embaixadores

Aporfest

Artigo Científico: A autenticidade

vs. fundamentos comerciais nos

festivais de música de hoje

Fundo Social Aporfest: a primeira

ação coletiva solidária dos e para

os profissionais da área dos

festivais

Siga-nos
 

https://moonmail.io/
mailto:aporfest@aporfest.pt
www.aporfest.pt
http://instagram.com/aporfest
https://twitter.com/aporfest
https://www.facebook.com/aporfest/?fref=ts
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comPRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

     

Não se pode ter medo do campo no Rodellus.
Entrevista: Jorge Dias (diretor)

APORFEST: O Rodellus vai já para
a sua 3ª edição. O que podemos
esperar de diferente e evolutivo?
Jorge Dias: Temos várias surpresas
para 2017. A começar pela
programação que se apresenta
reforçada em vários âmbitos
contando este ano com uma
residência artística a cargo do
“Projéctil”, associação bracarense
que além de upcycicling de
materiais e arte urbana, impulsiona
as artes performativas, sendo uma
verdadeira referência na região.
Além disso contaremos com (...)

VER MAIS +

Acidentes de Trabalho - caso em festival de Espanha
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coloca atualidade no tema

Aconteceu há duas semanas um
acidente mortal no Mad Cool
Festival (um dos maiores festivais
de música da atualidade e que
ganhou até o prémio do público de
Best New Festival, nos Iberian
Festival Awards) que relançou a
discussão da temática, em
Espanha, no que se refere ao
tratamento de colaboradores neste
tipo de eventos e que condições
lhes são proporcionadas. Em
Portugal não existem registos
oficiais de acidentes mortais nesta
área! Independentemente (...)
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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 (...)
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Artigo Científico: A autenticidade vs. fundamentos
comerciais nos festivais de música de hoje

Já lá vai o tempo do movimento
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cultural hippie, por onde começou
Woodstock. Os festivais de música
de hoje debatem-se com o dilema
de permanecerem ativos no tempo
procurando uma aquisição de maior
financiamento, através de bilhética
e patrocínios e pela questão de
negócio e diferenciação da
concorrência onde se inserem.
Procuram assim tentar diferenciar-
se e com isso combater a perda da
sua essência e autenticidade à
medida que evoluem, sendo o seu
contexto, a sua experiência e o
espaço (...)
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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
festivais ou ações neles contidas
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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: Edp Cooljazz (até 29 de julho, Oeiras) com The
Pretenders, Maria Gadú, Jamie Cullum e outros
- Festival F ganha novo sponsor e mais um dia em 2017
- Reverence Santarém com horários definidos dos concertos
- Pere Ubu e Bookworms entre os primeiros confirmados do Out.Fest
(Barreiro)
- Perfume Genius e Julien Baker confirmados no Gente Sentada
- Stone Dead entre as primeiras confirmações do TRC Zigur Fest
- Slow J passa para o palco principal no SBSR em 2018
- 2018 com novo local para o Meo Marés Vivas
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