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Siga-nos
 

Um concerto, um palco, um músico. Entrevista:
Noiserv

Cada vez mais a carreira de um
músico é medida e ponderada
tendo em conta as suas atuações
em contexto de festival, é nesse
contexto que se angaria um novo
público e que se corporizam novas
formas de preparação para uma
gestão futura. Estivemos à conversa
com David Santos que assume o
artista Noiserv em palco, com vasta
experiência em diferentes tipos de
festivais de música nacionais como
o: Nos Alive, Paredes de Coura,
Confluências ou Iminente.
APORFEST: A atuação em  (...)

VER MAIS +
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257 festivais portugueses já anunciados para 2017 -
novo record [atualização]

Já foram anunciados 257 festivais
de música portugueses para o ano
de 2017. Anúncios que passam pela
sua data de ocorrência, localização,
venda de bilhetes ou a indicação
dos primeiros nomes de artistas
para preencherem os seus
cartazes. Este número já é superior
ao nº total de festivais realizados em
2016. Um ano de eleições e
melhoria económica trouxe um novo
recorde a esta área e na afluência
de público (a que muito se deveram
os eventos de entrada livre), mas
isso não quererá indicar ainda uma
área (...)

VER MAIS +

5 festivais portugueses nomeados para Best
Overseas Festival (quase todos associados Aporfest)
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Foram conhecidos os nomeados
para a categoria Best Overseas
Festival da edição 2017 dos UK
Festival Awards, onde está sujeito a
votação um número record de
festivais portugueses. Rodellus
(Ruilhe), Nos Summer Opening
(Funchal), Neopop (Viana do
Castelo), Leiria Dancefloor (Leiria) -
todos associados da Aporfest e o
Barreiro Rocks (que repete
nomeação) são aqueles que podem
ser votados nestes prémios que vão
já para a 14ª edição e que estão na
mesma rede dos European e (...)

VER MAIS +

Formação | Contabilidade & Impostos [área eventos] -
14/out (2ª edição, Lisboa)

O número de festivais e eventos
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

http://www.aporfest.pt/single-post/2017/09/12/Forma%C3%A7%C3%A3o-Music-Festival-Training-Contabilidade-Impostos-2ed
http://www.aporfest.pt/single-post/2017/10/12/5-festivais-portugueses-nomeados-para-Best-Overseas-Festival-quase-todos-associados-Aporfest
http://www.aporfest.pt/single-post/2017/10/12/5-festivais-portugueses-nomeados-para-Best-Overseas-Festival-quase-todos-associados-Aporfest
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comPRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

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 (...)

VER MAIS +

 

 

Route 91 Harvest Festival - para não esquecer

Num ano em que as considerações
sobre segurança junto de festivais
foram discutidas, debatidas e
preparadas no acesso aos mesmos
e na entrada do seu público ou no
controlo tráfego rodoviário próximo -

http://www.aporfest.pt/single-post/2017/10/12/Route-91-Harvest-Festival---para-n%C3%A3o-esquecer
www.talkfest.eu/iberian-festival-awards
www.facebook.com/beamian.digital.you
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a Aporfest elaborou inclusive um
Guia para o festivaleiro (ver AQUI),
o mesmo termina com um
acontecimento trágico. O tiroteio
sobre um dos maiores festivais
americanos de country, o The
Route 91 Harvest Festival, através
de um simples quarto de um dos
míticos casinos de Las Vegas (...)

VER MAIS +

As melhores fotos dos festivais em 2017, pelos
festivaleiros portugueses + exposição

A APORFEST, ao longo do ano de
2017 (tal como nos últimos dois
anos), procura promover e dar
visibilidade às melhores fotografias
tiradas nos festivais portugueses
publicadas nas redes sociais
(facebook, twitter e instagram).
Verificamos, e tendo em conta o
último questionário "Perfil do
festivaleiro português e ambiente
social nos festivais em Portugal"
que esta é atualmente uma
excelente ferramenta ao alcance do
público, sendo assim uma forma
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eficaz (...)

VER MAIS +

Mais de 450 festivais em Espanha e possibilidade de
internacionalização de marcas, serviços e artistas
[compêndio]

Acontecem em Espanha mais de
450 festivais de música no ano de
2017 e aqui cabem novas
oportunidades de serem criadas
parcerias com marcas, projetos e
conceitos portugueses (e.g.
campismo; novas tecnologias) assim
como oportunidades de levar e ter
artistas neste mercado. Como
resultado da organização anual dos
Iberian Festival Awards, das
relações estabelecidas com
promotores, e percebendo a
pertinência no desenvolvimento dos
vários stakeholders que podem (...)

VER MAIS +
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Curso Music Festivals Management (5ª edição - 20 a
24 novembro)

"Bons profissionais com
conhecimento prático sobre o que
ensinaram e por isso estou muito
satisfeito"
Miguel Rocha (Aluno 3ª edição)
"Esta ação permitiu-me perceber a
"engrenagem" necessária à
realização de festivais de musica
abordando temas como concepção,
planeamento, comunicação,
segurança e organização. Obrigado
pelo vosso entusiasmo e empenho
e continuação de bom trabalho ... o
público agradece"
João Leitão (Aluno 3ªedição)

VER MAIS +
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BREVES
- Cartaz completo do Festival Para Gente Sentada anunciado
- Cambrafest com final a 27 e 28 de outubro, com Toulouse e Paraguaii
- Nova Arcada Braga Blues de 27 outubro a 3 de novembro
- Começa hoje o Festival Internacional de Música de Câmara do Algarve
- Linda Martini e The Legendary Tigerman em digressão conjunta por
vários clubs do país
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