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Siga-nos
 

O Alentejo como encontro de partilha artística.
Entrevista: Vasco Durão (diretor Guitarras ao Alto)

É no Alentejo e na imersão da sua
história que, desde 2014, se
realizam encontros entre artistas em
que a Guitarra é a verdadeira
protagonista. O projeto Guitarras Ao
Alto já teve direito a documentário,
a artistas nacionais e apoio e
experiências com artistas
internacionais. E agora o que se
espera do festival? Falámos com
Vasco Durão, o seu mentor. Vem aí
a 3ª edição do Guitarras Ao Alto. O
que podemos esperar? Vasco
Durão: Continuar a alimentar o
desejo de trazer ao Alentejo os (...)

VER MAIS +
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Tutorial: Como captar a atenção da audiência nas
redes sociais 

Na atualidade para a elaboração de
uma campanha de marketing já não
se pode prescindir ou omitir o uso
da comunicação nas redes sociais.
De acordo com o estudo da
TrustRadius (em 2015) os maiores
indicadores para medir o sucesso
dos esforços de comunicação nas
redes sociais através da ligação à
sua audiência, são os seguidores,
os likes, as partilhas e as
visualizações. Conhecendo estes
pontos e tendo a sua percepção e
análise correta, a prioridade que
cada festival deverá ter na (...)

VER MAIS +

Opinião: O orgulho da música nacional

Já tudo foi comentado acerca da
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vitória de Salvador Sobral no
Festival da Eurovisão no passado
sábado. Um marco único na história
do nosso país e no reconhecimento
da música portuguesa cantada em
português - agora somos também
os melhores aqui, indo ao encontro
do futebol, da religião e de
importantes cargos políticos
representados por portugueses.
Provavelmente nunca mais iremos
replicar este acontecimento e por
isso torna-se importante que o
mesma seja então aproveitado (...)

VER MAIS +

166 festivais portugueses já anunciados para 2017
(atualização)

São já 166 festivais de música
portugueses que anunciaram a sua
data de ocorrência, localização e
primeiros nomes de artistas para
preencherem os seus cartazes. Um
ano de eleições e melhoria
económica deverá trazer um nove
recorde a esta área, mas isso não
deverá indicar ainda uma área
suficientemente maturada, segundo
o nosso estudo tipológico dos
festivais de música portugueses que
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será partilhado no último trimestre.
Os anúncios vêm ao encontro de
uma tendência (...)

VER MAIS +

 

 

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

A APORFEST – Associação
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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
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
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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
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
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e muitos agentes (...)

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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