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Primazia à qualidade de equipamentos audiovisuais.
Entrevista: António de Ponte (Polishows Eventos)

Produção, organização de eventos
e aluguer de equipamentos são os
três vetores principais de atuação
no mercado português. Um novo
player que entra no mercado
português mas já com a bagagem
de 25 anos no mercado difícil e
complexo que é o do Brasil.
Falámos com o seu diretor, António
de Ponte, depois da experiência do
Talkfest e Iberian Festival Awards,
onde pudemos potenciar a
qualidade de audiovisuais
disponível no mesmo, tendo por
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comparação as anteriores (...)
 

VER MAIS +
 

Forma viral de anúncio dos nomes dos artistas nos
festivais

Os festivais optam, cada vez mais,
por se diferenciarem e por
procurarem a forma mais eficaz de
saírem do ruído comunicacional.
São pesquisadas, replicadas e
utilizadas novas formas de agradar
aos media e ao seu público. Uma
tendência seguida pelos principais
festivais portugueses e dos quais
destacamos a estratégia de três,
para as suas edições no verão de
2017: Vodafone Paredes de
Coura Anúncios espartilhados de
um conjunto de nomes presentes no
cartaz através de (...)
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16 festivais de música portugueses com distinção
EFFE Label

Um total de 65 festivais de arte e
cultura portugueses, dos quais 16
são festivais de música, tiveram a
sua candidatura aprovada para
exibição do selo Effe Label no
biénio 2017 e 2018. A taxa de
sucesso das candidaturas nacionais
foi de quase 86%. De entre os
festivais com selo, existem já nomes
repetentes, como: Festival Med;
Fora do Lugar ou FMM Sines. Ao
longo destes dois anos existirão
várias ações de networking e
encontros entre os detentores deste
selo com o objetivo de (...)
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Área Científica: o contributo do arquiteto na criação
dos festivais de música em Portugal

Arquitetura e Cenografia são dois
conceitos já abordados em
diferentes pontos editoriais da
Aporfest e hoje partilhamos o
conceito do Efémero, trabalhado em
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diferentes festivais portugueses -
Vilar de Mouros; Rock in Rio Lisboa;
Nos Alive; FMM Sines; Super Bock
Super Rock e Meo Sudoeste,
entrevistas e com uma parte prática,
através de uma residência artística
na cidade de Sines, num trabalho
académico com vista à obtenção do
grau de Mestre de Arquitetura,
composto por um total de 372
páginas. (...)
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Assessoria Mediática (Especialização: Eventos e
Festivais) - 29 e 30 maio, Lisboa - módulo: Music
Festival Training

A APORFEST – Associação
Portuguesa Festivais Música,
promove, no primeiro semestre de
2017, mais uma temática ligada a
questões de gestão primária na
área dos eventos e festivais de
música. Uma ação que entra no
módulo Music Festivals Training
premiado com o Prémio Forma-te
em 2015, como de interesse para a
área, critério de diferenciação e
carácter único. Em virtude de uma
necessidade sentida de associados
e muitos agentes (...)

 

VER MAIS +
 

Gestão de Emergência/ Plano de Segurança para
eventos musicais - 4ª edição, 1 Junho, Lisboa -
módulo: Music Festival Training
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Será que os festivais e eventos
musicais estão realmente
preparados para cumprir os seus
planos de emergência? É apenas
uma obrigação ou hoje as equipas
técnicas e de produção estão já
preparadas e identificadas com esta
questão sabendo gerir qualquer
incidente que lhes possa surgir. Os
recentes acontecimentos ocorridos
em contexto internacional e em
Portugal trazem esta temática para
a ordem do dia e a necessidade de
existir um (...)

 

VER MAIS +
 

Ideia, Implementação, Concretização e Rentabilidade
de um projeto cultural na atualidade - 2ª, 3ª e 4ª
edição, Leiria e Almada

A APORFEST – Associação
Portuguesa Festivais Música,
promove, no primeiro semestre de
2017, mais uma temática ligada a
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questões de gestão primária na
área dos eventos e festivais de
música. Uma ação que entra no
módulo Music Festivals Training
premiado com o Prémio Forma-te
em 2015, como de interesse para a
área, critério de diferenciação e
carácter único. Em virtude de uma
necessidade sentida de associados
e muitos agentes (...)

 

VER MAIS +
 

Primeiros Socorros (Adaptação: eventos de massas e
grandes afluências de público) - 22 e 23 de maio,
Lisboa

A APORFEST - Associação
Portuguesa Festivais de Música em
colaboração com a AFSS -
Associação Objetivo Comum irá
realizar uma ação formativa e
certificada com vista à aquisição de
conhecimentos básicos de primeiros
socorros. Nos dias de hoje, torna-se
urgente conseguir reagir e agir com
sabedoria perante uma situação
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que possa ter como resultado
negativo uma perda de vida. Os
segundos tomam a máxima
importância e é importante (...)
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Preparação e gestão ambiental em eventos - 8 Junho,
Porto - módulo: Music Festival Training

A temática da Sustentabilidade na
organização e gestão de um evento,
mais do que garantir a salubridade
ou o cumprimento de legislação
ambiental é reconhecer que os
eventos têm, por natureza, impactos
positivos e negativos, sempre.
Implica ainda que se assuma,
voluntariamente, a responsabilidade
de potenciar os impactos positivos e
gerir adequadamente os impactos
negativos promovendo, sempre que
possível, (...)
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BREVES

- APORFEST é um novo membro do Fórum Nacional de Álcool e Saúde e
estará presente no encontro de entidades já em 2017
- Nos Alive esgota bilhetes e passe a dois meses do evento
- The New Power Generation, Silva e artistas portugueses passarão pelo
Meo Arena, palco Edp e palco LG respetivamente
- Pé Roto, Atomik Destruktor, Ghost Hunt, Ratere, Stone Dead e Go!Zilla
são os "primeiros corajosos" do Rodellus
- Hélder Moutinho, Medeiros/Lucas, Bezegol e Oquestrada são os nomes
mais recentes confirmados para o premiado Med  
- Novo festival Mil, ocorre dias 1 e 2 junho, em Lisboa
- Paus e Blind Zero como cabeças-de-cartaz do Gerês Rock Fest
- Milhões de Festa e Festival Sinsal estreitam laços e criam bilhete de
acesso a ambos os eventos
- Joe Sumner, filho de Sting, confirmado também no Meo Marés Vivas
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