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Siga-nos
 

Surpresas artísticas e verdadeira integração cultural.
Entrevista: João Pereira (Braga MusicWeek)

Acabou o verão, iniciou-se nova
estação é tempo de reformular os
festivais e a forma destes se unirem
com a comunidade e alcançarem e
fidelizarem o seu público. É neste
mote que se iniciou a 5ª edição do
Braga Music Week e falámos com
um dos seus responsáveis, João
Pereira. APORFEST: O Braga Music
Week realiza em 2017 a sua 5ª
edição. Que novidades podemos
esperar? João Pereira: O festival
tem vindo a crescer todos os anos e
todos os anos temos a preocupação
de surpreender o nosso público.
(...)
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VER MAIS +

Artigo Científico: Efeito do conteúdo publicado nas
redes sociais sobre o desempenho comercial de
artistas (EDM)

A comunicação de um artista na
atualidade, nomeadamente os da
área eletrónica, deverá ser exigente
e diferenciada nas diferentes redes
sociais. Entender o efeito destes
conteúdos publicados e medir assim
o seu desempenho é o desafio na
área científica, ou seja, tornar
palpável e tangível algo que muitas
vezes não passa de uma
percepção. Este trabalho procurou
entender o que caracteriza o
desempenho comercial intra e entre
artistas musicais e como este
desempenho pode ser medido
através das (...)
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Talkfest e Iberian Festival Awards: muitas novidades
para as edições de 2018

A 7ª edição do Talkfest -
International Music Festivals Forum
ocorrerá integralmente em Lisboa,
nos dias 15 e 16 de março de 2018,
destacando-se novas áreas de
programação. Os Iberian Festival
Awards, depois de edição esgotada
em Barcelona, contarão com três
novas categorias e um novo
regulamento para as candidaturas.
 O primeiro dia de Talkfest, fica
marcado em exclusivo pelos Iberian
Festival Awards, com uma gala (22
categorias com vencedores ibéricos
e nacionais + 1 excellence (...)
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O número de festivais e eventos
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culturais cresce exponencialmente
em Portugal, a cada ano, uma
tendência nacional e global.
Acompanhar e cumprir as
obrigações contabilísticas e fiscais,
assim como os cuidados a ter na
sua preparação é complexo, mas
importante e primordial a quem é
responsável pela sua organização.
Voltamos a repetir esta ação, em
virtude de ter esgotado aquando da
edição inaugural e pelo aumento de
solicitações e pedidos de dúvidas
nesta temática como prevenção (...)
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Um conceito introduzido em
Portugal, no ano de 2015, e que
atinge agora a sua maturação e
diferenciação. O aproveitamento de
um lago não utilizado é o espaço
ideal para animar os domingos de
verão e início de Outono na Tapada
da Ajuda em 12 semanas
(terminando a 8 de outubro). Com
algumas edições esgotadas,
pudemos experienciar um espaço
com lotação para 4000 mil pessoas,
onde o público é claramente
internacional e de passagem por
Lisboa, trazendo vontade de (...)
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Novos Passatempos e Parcerias disponíveis para
associados

Bilhetes para o Braga Music Week e
Mucho Flow e desconto na
aquisição de Seguros para Eventos
e Espetáculos (Zénite Seguros) +
10% desconto pacotes integrados
bilhetes festivais portugueses (só
até 2 de outubro - Festicket) + 10%
de desconto em aulas na Tiago
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Pires Surf School (desporto) (...)
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Novidades Área Reservada Associados

Veja que entidades e
personalidades associadas já
contribuiram para o Fundo Social
(...)
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Fundo Social Aporfest: a primeira ação coletiva
solidária dos e para os profissionais da área dos
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festivais

Instrumento de apoio financeiro
coletivo ao dispor dos associados
da Aporfest, perante situações
extraordinárias, emergentes e/ou
imprevistas decorrentes dos seus
festivais ou ações neles contidas
diretamente, com o objetivo de
mitigar os gastos extraordinários
tidos com as mesmas e
monitorizando a sua real aplicação.
(...)
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BREVES
- Rock in Rio Lisboa terá, pela primeira vez, em 2018, passes para cada um
dos fins-de-semana
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- Washed Out, Luís Severo, Karlon, Statik Selectah e o brasileiro Momo no
Mexefest
- Dedekind Cut, Sega Bodega e Filipe Sambado entre as últimas
confirmações do Mucho Flow
- Os portuenses TT Syndicate são a banda escolhida pela Antena 3 para
representarem Portugal no Eurosonic
- FMM Sines recebe uma menção especial pelo selo EFFE, como festival de
excelência
- Segundo dados da Cision, o Nos Alive é o festival mais mediático do ano
- Out///Fest terá a sua 3ª edição a 26 e 27 de maio de 2018
- Língua Franca e António Zambujo nomeados para um Grammy Latino
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