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O objetivo deste estudo passou por
analisar a existência (ou não) de
associação entre os impactos sócio-
culturais gerados pelos eventos que
se realizam em localidades
turísticas da Catalunha e a vocação
turística dos mesmos. Cada evento
analisado, ao longo de mais de um
ano, foi classificado tendo em
conta: objetivos turísticos; missão e
programação em prol do público.
Os dados foram recolhidos por
meio de um questionário aos
promotores, conseguindo-se uma
amostra de 263 eventos (...)

VER MAIS +

Formação: "Produção de Backstage em Eventos e
Festivais" com Ingrid Berger (Rock in Rio, Jogos
Olímpicos, Lollapalooza) - 3ª edição [Lisboa]

http://www.aporfest.pt/single-post/2017/12/13/Artigo-Cient%C3%ADfico-O-impacto-cultural-e-social-dos-eventos-realizados-em-destinos-tur%C3%ADsticos
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A APORFEST – Associação
Portuguesa dos Festivais de Música
é a organização representativa da
área dos festivais de música em
Portugal e internacionalmente, que
aposta na representação dos seus
associados, no desenvolvimento e
investigação na área e na
interligação de todos os players do
mercado e no apoio da
empregabilidade. Existente desde
setembro de 2014, tem atualmente
mais de 350 associados (divididos
por 3 categorias: estudante/ público
geral; profissional; empresa (...)

VER MAIS +

Área reservada associados (novos conteúdos)

Documento com procedimentos
obrigatórios interentes a um festival
- para promotores e prestadores de
serviços; programa financiamento
Residência Artística e apoio
atividades culturais; atualização de
personalidades e entidades que
contribuiram para o Fundo Social e
indicação tipologia festivais da
semana (...)

VER MAIS +

Novo Compêndio: Prestadores de serviços (áreas:
palcos, audiovisuais, backline e estruturas)
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A APORFEST - Associação
Portuguesa Festivais Música
procurou, neste último ano,
aumentar e atualizar a informação
disponível nas áreas-chave que
definem a organização-base de um
festival de música, criando um
maior contacto entre o promotor e
prestadores de serviço de
diferentes áreas técnicas e
logísticas, estando disponível a
partir de agora informação em
formato compêndio sobre as
principais empresas nas áreas de
palcos, audiovisuais, estruturas e
backline a trabalhar (...)

VER MAIS +

Benefícios & Vantagens
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Passatempo Festival Micro Clima (2
passes); Oferta de exemplar do
Livro "Debaixo da Língua" (O Sol da
Caparica) aos primeiros 20
movimentos de associados de 15
Dezembro a 30 Janeiro (...)

VER MAIS +

Mais 12 oradores confirmados para o Talkfest'18
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A 7ª edição do Talkfest -
International Music Festivals
Forum ocorrerá integralmente em
Lisboa, nos dias 15 e 16 de março
de 2018, anunciando-se hoje mais
12 oradores para as suas diferentes
áreas de programação profissional,
o que faz um total de 28 oradores já
comunicados. As candidaturas para
as diferentes categorias dos Iberian
Festival Awards realizadas por
festivais, media partners e
organizações envolvidas nesta área
estão disponíveis até 3ªfeira, 28 de
novembro. (...)

VER MAIS +

Conhecidos os nomeados para os Iberian Festival
Awards 2018

Os nomeados, para as diferentes
categorias da 3ª edição dos Iberian
Festival Awards, que terá a sua
gala a 15 de março de 2018, no
Fórum Lisboa (Lisboa), já são
conhecidos, estando disponíveis
para votação as categorias
decididas pelo público. Uma edição
com um total de 281 candidaturas
recebidas (um record) advindas de
Portugal, Espanha mas também:
Brasil, Cuba, Argentina, Chile,
México e Angola. Estes prémios
servem para reconhecer, apoiar e
premiar: fesitvais de música;
festivais culturais (...)

VER MAIS +
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A saudade que as guitarras trouxeram em Coimbra.
Entrevista: Alexandre Lemos (Fundação Bissaya
Barreto)

Foi através da missão da Fundação
Bissaya Barreto que nasceu o Ciclo
"As Guitarras não têm Saudade",
em 2017. Com vista a dar primazia
aos guitarristas e a colocar a cidade
de Coimbra com mais solucões
culturais. Ao longo de três noites do
mês de novembro, a Casa do
Museu recebeu artistas
portugueses de renome como Tó
Trips ou Filho da Mãe. Falámos
com Alexandre Lemos, um dos
seus responsáveis. O Ciclo “As
Guitarras Não Têm Saudade”
responde à necessidade de
programar (...)

VER MAIS +
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BREVES
- 3 festivais portugueses finalistas nos European Festival Awards
- "Save the Forte" | campanha de crowdfunding até ao natal para a 5ª
edição do Festival Forte
- Muse e The Killers confirmados no Rock in Rio Lisboa
- David Byrne regressa a Portugal para o Edp Cool Jazz
- Dead Combo, Altın Gün, Lone Taxidermist, The Parkinsons e We Sea são
os primeiros confirmados do Tremor
- Steffi, Octave One, Romare e Leon Vynehall entre os novos confirmados
do Lisboa Dance Festival para 6 palcos
- Salvador Sobral vence prémio europeu EBBA 2018
- Festival do Secundário muda-se para Quiaios em 2018 | cartaz já
anunciado
- North Music Festival muda-se para o Porto na sua 2ª edição
- Meo MV com Jamiroquai, Kodaline os regressados Goo Goo Dolls para
dar música num novo espaço
- Xinobi e Omiri confirmados para a montra europeia de artistas, Eurosonic
- Itália realiza festival de Música contra a máfia
- French Montana, com 1º álbum em escuta no Sumol Summer Fest
- Gregos Planet of Zeus estão confirmados para o Woodrock
- Two Door Cinema Club, Franz Ferdinand, Pearl Jam e Future Islands,
entre as mais recentes confirmações do Alive
- Montepio às vezes o amor com 12 concertos para celebrar  a dois, nos
dias 10 e 14 fevereiro
- Cistermusica regressa em julho de 2018
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