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Preparação e gestão ambiental

em eventos - 8 junho, Porto -

módulo: Music Festival Training

Siga-nos
 

Festivais usam cada vez mais o nome/marca das
cidades

A proporção de festivais
portugueses que usam o
nome/marca das cidades ou
localidades onde ocorrem na sua
designação oficial ou comercial é
cada vez maior. O exemplo mais
recente prende-se com o anúncio
da 4ª edição do festival Reverence
Valada, localizado no Cartaxo e que
alterou novamente a sua
denominação passando a ter a
designação "Reverence Santarém"
num ponto que ganha maior relevo
por ter a sua ocorrência a apenas
três semanas das edições (...)
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VER MAIS +

Submissão de artigos de opinião para Aporfest e
Festival Insights

Estamos a aceitar submissões para
colocação de artigos de opinião
externos na nossa Magazine
Semanal e para o meio de
comunicação inglês - Festival
Insights, organizadores dos UK and
European Festival Awards. Estes
artigos deverão ter idealmente um
intervalo entre 750 e 1000 palavras
escritos por todos aqueles que, de
forma direta ou indireta, trabalham
para e nos festivais. Aferimos assim
o interesse nesta partilha de uma
opinião com a restante área e o seu
público e fornecedores. Poderá (...)

VER MAIS +
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Som, Luz e Audiovisual na 1ª edição da Afial Ibérico
em Lisboa

Decorrerá nos próximos dias 17 e
18 de maio (Sala Tejo do Meo
Arena, Lisboa, a 1ª edição da
versão Ibérica da Afial. Esta feira
terá reunidas, no mesmo espaço,
mais de 160 marcas de som,
iluminação e tecnologia audiovisual,
cénica e outros setores da indústria
de entretenimento portuguesas e
espanholas, trazendo assim as
últimas tendências do mercado.
Será também neste evento que se
poderá obter a Certificação AVT,
pela primeira vez realizada para a
língua portuguesa. (...)

VER MAIS +

Aporfest After-Work drinks (1ª edição, Lisboa)
Com a evolução da missão e
estratégia de agregação da
APORFEST - Associação
Portuguesa Festivais de Música,
surgiu a vontade de criar novas
ações externas e ter um espaço
onde membros, integrantes e
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aspirantes da indústria da música e
dos festivais possam estar juntos e
partilhar o seu conhecimento e criar
novas redes de trabalho diárias. Se
já o vamos construindo diariamente
e nos eventos Talkfest e Iberian
Festival Awards com algum
sucesso, queremos agora (...)

VER MAIS +

 

 

Assessoria Mediática (Especialização: Eventos e
Festivais) - 29 e 30 maio, Lisboa - módulo: Music
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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

Será que os festivais e eventos
musicais estão realmente
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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
questões de gestão primária na
área dos eventos e festivais de
música. Uma ação que entra no
módulo Music Festivals Training
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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
que possa ter como resultado
negativo uma perda de vida. Os
segundos tomam a máxima
importância e é importante (...)
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VER MAIS +

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, (...)

VER MAIS +
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BREVES

- Festival da Semana: Lisboa Electrónica (11 a 13 de maio) com
conferências, workshops, concertos e dj sets
- Vilar de Mouros regressa de 24 a 26 de agosto
- Nova vaga de artistas revelada para o Festival Forte, onde se destaca a
atuação especial de Medusa's Bed
- Nova edição do Cistermúsica ocorre de 1 a 30 de agosto
- 15 novos artistas provenientes dos cinco continentes adicionados ao FMM
Sines
- Festins com mais uma edição marcada - 17 a 19 de agosto em Alcaíns
- Cartaz completo do O Sol da Caparica anunciado, num orçamento de 1
milhão de euros
- The Legendary Tigerman e Blasted Mechanism entre as primeiras
confirmações do Carviçais Rock
- Red Bull TV transmite concertos e imagens de bastidores de 8 dos
maiores festivais do mundo
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