
     

 

Edição #123

Fado, Samba, Bossa Nova e mais

um festival que estreita laços entre

Portugal e Brasil. Entrevista: Bruno

Murtori (diretor)

Nova plataforma Aporfest -

Negócio (B2B)

Área Reservada Associados: Novo

Conteúdo

O turismo de festivais faz disparar

a faturação da indústria do

entretenimento e economias locais

Passatempo

“Event Planning" com Marcelo

Duarte (U2, Rock in Rio, Coca-

Cola)

Contabilidade & Impostos [área

eventos]

Workshop Fotografia em Festivais

(Misty Fest 2018)

Próximos festivais associados

Aporfest nos media

Siga-nos
 

Fado, Samba, Bossa Nova e mais um festival que
estreita laços entre Portugal e Brasil. Entrevista:
Bruno Murtori (diretor)

É já este sábado que chega a 1ª
edição de um festival que se
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descentraliza e procura levar artistas
como Gisela João, Throes + The
Shine, Dj Patife, Valéria Carvalho e
muitos outros em horas
consecutivas de música intercaladas
por diferentes atividades culturais
que aglutinarão o melhor de
Portugal e Brasil. É o Corcovado
Fest a chegar do Rio de Janeiro e
falámos, por isso, com um dos
responsáveis que dá a sua visão do
evento e perspetiva turística
futura. (...)

VER MAIS +

Nova plataforma Aporfest - Negócio (B2B) 

De forma a proporcionar as
melhores parcerias para prestações
de serviços nos festivais de música
e demais eventos culturais,
lançámos uma ferramenta ao dispor
dos e para os profissionais (B2B),
intermediada pela APORFEST, que
trará otimização de recursos aos
parceiros e mitigação de custos aos
promotores e organizadores.
Trazemos as melhores cotizações
do mercado e adaptação de
qualidade/preço à tipologia do
evento. O que até aqui era feito de
forma, cada vez mais regular, passa
a ter agora uma plataforma (...)

VER MAIS +

Área reservada associados 

Novo Conteúdo
 

Prestadores de serviços eventos
culturais (Geradores - contactos e
registo eventos já cumpridos)

VER MAIS +
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O turismo de festivais faz disparar a faturação da
indústria do entretenimento e economias locais

O turismo de festivais (e aqui não
apenas os de música, mas também
os de outras disciplinas artísticas e
festividades) tem feito nos últimos
anos uma cada vez maior
concorrência ao tradicional modelo
de verão de "sol e praia" potenciado
pelas clássicas agências de viagem.
Este é um turismo específico, que
de forma mais lata poderá ser
denominado como Turismo Cultural,
mas que traz ocupação aos
alojamentos e revitaliza a economia
local e emprego (mesmo que
sazonal) nomeadamente fora (...)

VER MAIS +

PASSATEMPO

http://www.aporfest.pt/
http://www.aporfest.pt/single-post/2018/08/22/O-turismos-de-festivais-faz-disparar-a-fatura%C3%A7%C3%A3o-da-ind%C3%BAstria-do-entretenimento-e-economias-locais
http://www.aporfest.pt/single-post/2018/08/22/O-turismos-de-festivais-faz-disparar-a-fatura%C3%A7%C3%A3o-da-ind%C3%BAstria-do-entretenimento-e-economias-locais
https://www.aporfest.pt/eventosfestivais


“Event Planning" com Marcelo Duarte (U2, Rock in
Rio, Coca-Cola) > 15-19 outubro 2018, Lisboa,
ISCTE-IUL

Planear um evento não é so
contratar um artista e programar o
mesmo, mas sim fazer com que
todas as suas atividades e tarefas
estejam trabalhadas, customizadas
e encaixadas de forma a conseguir-
se a sua sustentabilidade e equilibrio
financeiro desde o primeiro
momento - e.g. energia; engenharia;
escolha de estruturas; localização
recinto; responsabilização parceiros;
delegação tarefas - e evitar-se o
surgimento de incidências. Em
Portugal, apenas 5% dos eventos
atuais são realizados com
especialistas ou (...) 

VER MAIS +

Contabilidade & Impostos [área eventos] - 13/out (3ª
edição, Lisboa, ISCTE-IUL)

Este módulo, de Contabilidade &
Impostos [Especialização: área
eventos], está integrado no
programa certificado Music Festival
Training idealizado pela APORFEST
– Associação Portuguesa Festivais
de Música, sendo uma ação que foi
já premiada com o PRÉMIO
FORMA-TE (Criatividade e Inovação
na formação) no II Congresso
Nacional da Formação Profissional
decorrido no ISCTE, em 2015. Um
módulo criado pela Aporfest, através
da verificação de uma necessidade

https://www.facebook.com/UnlimitedEventsPortugal/
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dos profissionais da indústria ligada
a eventos (...) 

VER MAIS +

Workshop Fotografia em Festivais (Misty Fest 2018)
O Movimento de Expressão
Fotográfica - MEF em colaboração
com a Associação Portuguesa de
Festivais de Música - APORFEST,
promove um novo Workshop de
Fotografia em Festivais de Música
Portugueses, para a cobertura
fotográfica do festival Misty Fest
2018, nos seus concertos em
Lisboa. Esta será a 4ª vez que este
momento acontece no festival (...) 

VER MAIS +

PRÓXIMOS FESTIVAIS ASSOCIADOS

Maré de Agosto (23-25/ago, Sta.Maria | Groundation,
Terrakota, Linda Martini)
Festival das Marés (23-25/ago, São Miguel | Raquel Tavares,
Deejay Telio, Anjos)

BREVES
> Já são conhecidos os primeiros concertos do Caldas Nice Jazz
> Festival F com passes de pré-venda esgotados
> Manifestival vai para a 3ª edição e ocorrerá dia 25 de agosto na Azambuja, com entrada
livre
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> Monte Verde Festival permitiu carregar a pulseira em casa para consumo nos bares do
mesmo
> Vodafone Paredes de Coura com aumento de público internacional e regresso
confirmado para 2019
> Laurus Nobilis Music terá edição de 2019 de 25 a 27 de julho e tem já à venda os seus
Blind Tickets
> Record de afluência no O Sol da Caparica com mais de 75 mil pessoas em 4 dias
> Já disponíveis os horários das atuações do Edp Vilar de Mouros
> 39 artistas já compõem o cartaz do Milhões de Festa
> Jungle, com 2018 em dose dupla nos festivais  - depois de Coura, em novembro
passarão pelo Super Bock em Stock
> Nova Música regressa com os estudantes a 22 setembro
> Fnac Live a 21 e 22 setembro no Capitólio - com entrada gratuita
 

APORFEST NOS MEDIA
Tosta Mista #22 | Antena 3 - opinião do verão dos festivais e aqueles que
queremos ver
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