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O público é ator no Festival Tradidanças. Entrevista:
Filipa Pereira (produtora)

Acontece em S. Pedro do Sul um
festival que tem apenas a sua 2ª
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edição mas que vai integrar na sua
programação diferentes atividades
que se segmentaram pelos períodos
de um dia - manhã, tarde e noite -
um festival familiar, com
preocupação sustentável e das
crenças culturais e que pretende
diferenciar-se no mercado
português. Falámos com Filipa
Pereira, a sua atual produtora. (...)

VER MAIS +

4 exemplos de festivais que se moldaram ao rock
mais pesado para receber mais público

Nos últimos anos tem-se assistido à
diminuição de festivais com um
alinhamento puramente dedicado ao
Rock em detrimento do conceito
Hip-Hop ou Eletrónico,
nomeadamente em festivais com
maior balanceamento comercial. Da
mesma forma, festivais de menor
dimensão em termos de público
afinaram as suas estratégias após
as primeiras edições e colocaram
nos seus cartazes sonoridades de
rock mais pesadas ou mesmo de
metal para conseguirem ter mais
público presente nos seus recintos -
público mais fiel, (...)

VER MAIS +

Report Festival Med 2018

Casa cheia nas noites de 6ªfeira e
sábado, quando por lá atuaram
nomes internacionais como os Asian
Dub Foundation e nacionais como
Sara Tavares. Um festival que já
conta com 15 edições para celebrar
e que tem uma envolvente cada vez
mais internacional sendo este
evento um dos principais trunfos
para visitas de público não-
português ao município onde
decorre, Loulé. Uma aposta
sustentada da organização do
festival na promoção externa
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especializada (em eventos
profissionais e media de World
Music) nos últimos anos e no seu(...)

VER MAIS +

Área reservada associados 

Atualização conteúdo
  

Festivais de Música em
Espanha 2018 - aumente as
suas possibilidades de
colocação de artistas,
parcerias entre promotores e
prestação de serviços neste
contexto] e bandas em
festivais europeus

VER MAIS +

Aporfest presente nas Jornadas Internacionais de
Turismo (IV edição, 13 e 14 julho, Águeda)

Ocorrem pelo 4ª ano consecutivo as
Jornadas Internacionais de Turismo
e este ano o encontro de
representantes oficiais do Turismo,
bloggers, Instagrammers, agentes
do trade turístico, marketing digital,
hotelaria, restauração e eventos terá
o nosso testemunho num dos
painéis da sua programação
principal (Painel 14 julho | "Viver
Grandes Experiências" onde se fará
uma apresentação subordinada ao
tema "Turismo Cultural: Catalisador
das Novas Cidades. (...)

VER MAIS +
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Open Day | Plano de Prevenção e Segurança em
Eventos e Festivais (17 julho, 16h00)

Na próxima semana teremos o
nosso primeiro Open Day com o
consultor de segurança Nuno
Moreira disponível no dia 17 de julho
(3ªfeira) entre as 16h00 e as 18h00,
para associados e não associados
poderem tirar dúvidas presencial e
telefonicamente na área de
Prevenção e Segurança em Eventos
e Festivais tendo por base a atual
legislação em vigor - e.g.
responsabilidades do promotor; safe
& security; entidades oficiais
envolvidas num plano de segurança;
ligação entidades oficiais vs.
empresas de segurança privada. (...)

VER MAIS +

“Event Planning" com Marcelo Duarte (U2, Rock in
Rio, Coca-Cola) > 15-19 outubro 2018, Lisboa,
ISCTE-IUL

Planear um evento não é so
contratar um artista e programar o
mesmo, mas sim fazer com que
todas as suas atividades e tarefas
estejam trabalhadas, customizadas
e encaixadas de forma a conseguir-
se a sua sustentabilidade e equilibrio
financeiro desde o primeiro
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momento - e.g. energia; engenharia;
escolha de estruturas; localização
recinto; responsabilização parceiros;
delegação tarefas - e evitar-se o
surgimento de incidências. Em
Portugal, apenas 5% dos eventos
atuais são realizados com
especialistas ou (...) 

VER MAIS +

Contabilidade & Impostos [área eventos] - 13/out (3ª
edição, Lisboa, ISCTE-IUL)

Este módulo, de Contabilidade &
Impostos [Especialização: área
eventos], está integrado no
programa certificado Music Festival
Training idealizado pela APORFEST
– Associação Portuguesa Festivais
de Música, sendo uma ação que foi
já premiada com o PRÉMIO
FORMA-TE (Criatividade e Inovação
na formação) no II Congresso
Nacional da Formação Profissional
decorrido no ISCTE, em 2015. Um
módulo criado pela Aporfest, através
da verificação de uma necessidade
dos profissionais da indústria ligada
a eventos (...) 

VER MAIS +

PRÓXIMOS FESTIVAIS ASSOCIADOS

Cistermúsica (29/jun-29/jul, Alcobaça | Duo Estrella, Merak
Trio)
Edp Cool Jazz (11/jul-31/jul), Cascais | David Byrne, Jessie
Ware)

https://goo.gl/d9Nfd1
https://goo.gl/A6UWVL
https://www.facebook.com/Geresrockfest/
https://www.montepio.org/ser-associado-e-um-espetaculo/


     

BREVES
> Ocorrem 14 festivais de música este fim-de-semana em Portugal
> Mais de 40 concertos e 300 artistas na 5ª edição do FIMM Marvão
> Dj Carnage é a última confirmação do Dancefloor - Jump to the Drop
> 100 mil pessoas passaram pelos 3 dias de Rfm Somnii
> Horários das 14 atuações do WoodRock já revelados
> Falta uma semana para o Nos Summer Opening - uma edição repleta de novidades
> Blaya confirmada no Côa Summer Fest
> Calema e Os Quatro e Meia são novas confirmações do Festival do Crato
> Souto Rock e Nos Alive já com datas anunciadas para 2019
> Compositor francês Chassol dará dois concertos em Portugal ao abrigo do Misty Fest
> Throes + The Shine e Yuzi entre as novidades do Indie Music Fest
> Marlon Williams é a 2ª confirmação do Festival para Gente Sentada mas antes atua no
VPC
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