
     

 

Edição #107

Sons que ocorrem pela 16ª vez no

início do ano festivaleiro.

Entrevista: João Manuel Esteves

(Presidente CMArcos de V aldevez)

no setor cultural e criativo (amostra

de diferentes países da UE)

Área Reservada Associados

Talkfest'18: Oradores e

programação completa

(conferências, apresentações,

seminários e documentários) já

disponível 

Novos Serviços & Benefícios

28fev a 1 mar)

Workshop "Novos artistas, bandas

e dj's - ter o correto

acompanhamento de gestão,

booking e agenciamento"

Curso “Produção de Backstage em

Eventos e Festivais" com Ingrid

Berger (Rock in Rio, Jogos

Olímpicos, Lollapalooza) - NOV A

EDIÇÃO

Workshop "Preparação e Gestão

Ambiental de Eventos [3 março,

Porto, Hotel T ryp - 2ª edição]

Siga-nos
 

Sons que ocorrem pela 16ª vez no início do ano
festivaleiro. Entrevista: João Manuel Esteves
(Presidente CMArcos de V aldevez)

O So ns de Vez chega mais uma vez
a Arcos de Valdevez, sendo já difícil
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começar o ano de festivais sem
deixar de lado este evento que
recebe diferentes atuações
portuguesas (nomes consagrados e
nomes emergentes de diferentes
estilos musicais) no seu auditório ao
longo de várias por noites durante
dois meses. É então a vez de
falarmos com o atual presidente do
município, José Manuel Esteves. (...)

VER MAIS +

Artigo Científico: Empregabilidade no setor cultural e
criativo (amostra de diferentes países da UE)

Perceber a empregabilidade ao nível
cultural é essencial para se aferir o
estado de desenvolvimento de uma
nação, segundo a UNESCO. Por
essa forma, estabeleceu-se um
estudo que medisse e
estandardizasse através de
ferramentas com validade interna
uma perspetiva comparativa real e
atualizada desta área em diferentes
países europeus (França.
Alemanha, Espanha, Reino Unido,
Itália), atribuindo assim dados que
esta área não detém (...)

VER MAIS +

Área reservada associados 

Informação e apoio candidatura a
novo financiamento para eventos
culturais de média e grande
dimensão; atualização Compêndio
Festivais Brasil

VER MAIS +

Talkfest'18: Oradores e programação completa
(conferências, apresentações, seminários e
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documentários) já disponível

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 toda a sua
programação (nas conferências,
apresentações profissionais/
científicas, seminários e
documentários) assim como os
respetivos moderadores e oradores
presentes nas mesmas. Uma edição
com mais oradores internacionais e
pontos de programação em
simultâneo, existindo quase sempre
quatro salas em funcionamento
permanente. (...)

VER MAIS +

Novos Serviços & Benefícios

10% em todos os produtos e
servicos Namouche Estúdios de
Gravação; Formulário de
reclamações e sugestões; Bilhetes
festivais (Sons de Vez; Walk &
Dance; Secundário)

VER MAIS +

Presença na AFIAL Madrid 2018 (27-28 fev - 1 mar)

A APORFEST estará presente com
um stand na AFIAL (Madrid Arena -
Pabellón Satélite), no final do
próximo mês, naquela que é a maior
feira ibérica atual dedicada ao
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audiovisual e que já teve uma
incursão em Lisboa.
 
Ao longo de três dias estaremos a
promover os eventos Talkfest -
International Music Festivals
Forum e Iberian Festival Awards (...)

VER MAIS +

Workshop "Novos artistas, bandas e dj's - ter o
correto acompanhamento de gestão, booking e
agenciamento" 

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 360 associados (divididos
por 3 categorias: estudante/ público
geral; profissional; empresa (...)

VER MAIS +

Curso “Produção de Backstage em Eventos e
Festivais" com Ingrid Berger (Rock in Rio, Jogos
Olímpicos, Lollapalooza) - NOVA EDIÇÃO

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
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por 3 categorias: estudante/ público
geral; profissional; empresa (...)

VER MAIS +

Workshop "Preparação e Gestão Ambiental de
Eventos [3 março, Porto, Hotel Tryp - 2ª edição]

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. Implica ainda
que se assuma, voluntariamente, a
responsabilidade de potenciar os
impactos positivos e gerir
adequadamente estes promovendo,
sempre que possível, a sua
minimização ou eliminação. É uma
forma de mitigar a pegada ecológica
(...)

VER MAIS +

BREVES 
- FMM Sines, celebra 20 anos, e já tem as primeiras 5 confirmações de uma
edição que ocorrerá de 19 a 28 de julho
- Lisb-On com as primeiras 15 atuções confirmadas (31/ago a 2/set).
- Josh Wink e Len Faki entre as novas confirmações do Neopop
- Jessie Ware confirmada numa das datas do Edp Cooljazz
- Chemical Brothers, Bastille e Haim entre as mais recentes confirmações do
Rock in Rio Lisboa
- Arctic Monkeys, Nine Inch Nails, BRMC, Bryan Ferry e Alice in Chains a dar
rock no Nos Alive
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- Carminho, Virgul, Jimmy P, Sara Tavares e GNR são as primeiras
confirmações do O Sol da Caparica
- Festivais com naming Meo têm novidades: Richie Campbell (Marés Vivas)
e Shawn Mendes (Sudoeste)
- Yellow Claw, o duo de Amesterdão, no RFM somnii
- April Ivy no Sumol Summer Fest e Julian Casablancas no SBSR
- Xutos & Pontapés, a primeira confirmação do Douro Rock
- Guano Apes, banda de culto em Portugal passarão pelo North Music
Festival
- Tremor, SonicBlast Moledo e Woodrock com novidades

FICHA TÉCNICA ESTATUTO EDITORIAL
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