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O metal já leva mais de 27

edições e esgota. Entrevista:

Thomas Jensen (Wacken Open

Air)

Opiniao: Ocorrem 10 festivais de

música este fim-de-semana e

mais de metade têm acesso

gratuito. É bom?

186 festivais portugueses já

anunciados para 2017
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O metal já leva mais de 27 edições e esgota.
Entrevista: Thomas Jensen (Wacken Open Air)

Falámos com uma das pessoas
mais influentes, carismáticas e
importantes no mundo dos festivais,
o diretor e fundador do Wacken
Open Air (3-5 agosto, Alemanha),
um dos maiores festivais de Heavy
Metal do mundo e que se encontra
esgotado, Thomas Jensen. Uma
perspetiva internacional e que
coloca o público como peça
integrante e não distante da
evolução do festival. Já não
se fazem metaleiros assim!
APORFEST: O Wacken Open Air
(W:O:A) tornou-se (...)

VER MAIS +
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bom?

Este será o primeiro de muitos fins-
de-semana com pelo menos uma
dezena de festivais de música a
ocorrer de forma espartilhada pelo
país, neste verão. Até aqui tudo
bem, mas quando temos em conta
que mais de metade destes festivais
têm entrada livre e um outro permite
o acesso gratuito a parte da sua
programação, ficamos a pensar nos
efeitos que estas decisões poderão
ter e consequências positivas e
negativas no imediato e a curto
prazo perante a esfera de (...)

VER MAIS +

186 festivais portugueses já anunciados para 2017
[atualização]

São já 186 festivais de música
portugueses que anunciaram a sua
data de ocorrência, localização e
primeiros nomes de artistas para
preencherem os seus cartazes. Um
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ano de eleições e melhoria
económica deverá trazer um novo
recorde a esta área, mas isso não
quererá indicar ainda uma área
suficientemente maturada, segundo
o nosso estudo tipológico dos
festivais de música portugueses que
será partilhado no último trimestre
de 2017. A grande fatia de festivais
concentra-se, este ano (...)
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Festivais - O que é? Para que serve? Quem o
elabora? [15 julho, Lisboa]

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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BREVES
- Festival da Semana: Festival da Liberdade (16-17 junho, Setúbal, 3ª
edição), com Amor Electro e Capicua
- Eagles of Death Metal no Festival do Crato
- Até 16 de junho decorre o "Concurso de Bandas Palco Rua" do Rodellus.
Inscreva o seu projeto musical
- Francesco Tristano é a primeira confirmação do Out Fest
- Anunciada a programação do Palco Comédia e do Palco Coreto do Nos
Alive
- Amplifest volta em 2018
- Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim junta 166 intérpretes
de 10 países. Bilhetes já à venda!
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