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Flamingo Boémio, bar ao serviço dos festivais.
Entrevista: Simão Guerreiro (partner)

Com a evolução da área de eventos
e festivais e em proporcionalidade,
a exigência do seu público, importa
conseguir dar um serviço de
qualidade a este. Mais do que
descarregar uma cerveja, retirar
uma água fresca ou natural é
importante dar uma experiência que
faça reforçar uma recordação
positiva desse mesmo evento e
também descansar os seus
promotores. É o propósito da
Flamingo Boémio e com isso
falámos com um dos seus mentores,
Simão Guerreiro. (...)
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O mundo encaixa-se no Festival Med, pela 13ª vez

Começa hoje a 13ª edição do
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Festival Med, em Loulé, um evento
que vai crescendo ano após ano e
em que a música é o cariz central
do festival. A zona histórica da
cidade fica preparada para receber
o seu público e lá existirão muitas
outras razões para ir até domingo.
Este é hoje um dos mais
importantes festivais de verão do
país, distinguido na última edição
dos  Iberian Festival Awards, pelo
Turismo de Portugal e com o Sê-lo
Verde. São muitos as áreas que
enriquecem a oferta (...)
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Drones: já há legislação. Saiba que cuidados deve ter

Desde final do ano passado que
existe regulamentação própria
sobre os Drones (considerados
agora, como uma Aeronave pilotada
remotamente por um piloto) em
Portugal. Se vai realizar gravações,
filmagens para a produção de
teasers, aftermovies ou mesmo
transportar brindes para oferta do
público nos seus eventos ou
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festivais, saiba algumas regras a ter
em conta: > Drones (com mais de
0,250kg) podem realizar voos até
120 metros acima da superfície,
tendo o seu piloto que manter (...)
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A temática da Segurança é algo que
vamos aprofundando com o intuito
de profissionalizar o setor cultural
em Portugal, desde 2015,
nomeadamente nos agentes que
gravitam à volta dos festivais de
música. "Plano de Prevenção e
Segurança em Eventos e Festivais"
é o próximo módulo formativo e que
ganha ainda mais atualidade tendo
em conta os recentes
acontecimentos pela Europa que
obrigam a cuidados acrescidos
quando se lida com grandes
concentrações de público num (...)
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Protoje como artistas principais
- Charles Bradley & His Extraordinaires, Cigarettes After Sex e Aldous
Harding são as primeiras confirmações do Vodafone Mexefest
- Gang of Four, Mono e Moonspell confirmados para o Reverence
Santarém
- Jimmy P confirmado no Leiria Dancefloor
- Revelado o cartaz completo do Out Jazz (2ª edição, 9 e 10 setembro,
Cascais)
- Pop Dell'Arte e o regresso clássico dos Riding Pânico ao Milhões de
Festa, entre as últimas confirmações
- Caixa Alfama, com novas confirmações: Matilde Cid, Teresinha Landeiro,
Luís Guerreiro e outros
- Modernos, Pega Monstro e Kilimanjaro entre as confirmações do Nos
Clubbing do Alive
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