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Limitadores de som - o que significam?

Nos últimos dois anos a discussão à volta da temática dos "Limitadores de som" entre
promotores, salas de espetáculos, bares,  técnicos audiovisuais e municípios tem sido grande
existindo algumas fontes de discussão com o intuito de se perceber a real aplicação e
benefícios causados (...)

Ver mais +

Vamos estar no BIME PRO, em Bilbao, de 24 a 26 outubro. Esteja
connosco!

A APORFEST - Associação Portuguesa Festivais Música vai estar no BIME PRO 2018, que
decorrerá de 24 a 26 de outubro na cidade espanhola de Bilbao e pela primeira com um stand
que servirá para promoção dos seus associados e (...)

Ver mais +

http://www.aporfest.pt/
https://www.facebook.com/aporfest/?fref=ts
https://www.facebook.com/aporfest/?fref=ts
https://twitter.com/aporfest
https://twitter.com/aporfest
https://www.instagram.com/aporfest/
https://www.instagram.com/aporfest/
http://www.aporfest.pt/single-post/2018/10/11/Limitadores-de-som---o-que-significam
http://www.aporfest.pt/single-post/2018/10/16/Vamos-estar-no-BIME-PRO-em-Bilbao-de-24-a-26-outubro-Esteja-connosco


Encontro dos Festivais em Portugal: promotores e
municípios [novidades]

Nos últimos dois anos a discussão à volta da temática dos "Limitadores de som" entre
promotores, salas de espetáculos, bares,  técnicosSob a temática "Boas Práticas 2020", ocorre
a 1ª edição do "Encontro dos Festivais em Portugal" (...)

Ver mais +

Os primeiros oradores e live acts do Talkfest'19

A 8ª edição do Talkfest - International Music Festivals Forum ocorrerá entre as cidades de Vigo
e Lisboa, nos dias 13 e 22 de março de 2019 respetivamente. Anunciamos hoje os primeiros
conteúdos de programação do dia profissional e o primeiro live act confirmado para a (...)

Ver mais +

http://www.aporfest.pt/single-post/2018/09/06/Encontro-dos-Festivais-em-Portugal-Promotores-e-Munic%C3%ADpios
http://www.aporfest.pt/single-post/2018/10/04/Os-primeiros-oradores-e-live-acts-do-Talkfest19
https://www.facebook.com/FuturaEventosLda/


BUSUP – a alternativa para ir e voltar dos festivais, de forma mais
económica, porta a porta e sustentável

Vivian Toller (associado 431)

Ir a um festival pode ser bastante dispendioso, pouco confortável e cansativo. Se todos
fizessem as contas aos quilómetros que têm que conduzir, a gasolina que gastam, as
portagens, estacionamento/parquímetro, muitas pessoas desistiriam de ir a festivais.

Nem todos os eventos possuem condições para os festivaleiros que optam por utilizar o carro
próprio. Muitas vezes estes são obrigados a estacionar longe e em locais proibidos, com risco
de ter uma bela multa ao voltar Mais do que isso, quando vamos a um festival é sempre para
tirarmos (...)

Ver mais +

Área Reservada Associados: Novo conteúdo para consulta 

Estúdios de Música; 

Atualização - Festivais Portugal e Festivais Espanha

Ver mais +

Report: The Famous Fest

A APORFEST tem, na sua génese, o apoio e divulgação de festivais que tenham a música
como epicentro da sua oferta cultural. Contudo, a mudança e o acompanhamento da evolução
do (...)

Ver mais +

http://www.aporfest.pt/single-post/2018/10/11/BUSUP-%E2%80%93-a-alternativa-para-ir-e-voltar-dos-festivais-de-forma-mais-econ%C3%B3mica-porta-a-porta-e-sustent%C3%A1vel
http://www.aporfest.pt/areaassociados
http://www.aporfest.pt/reports
https://www.facebook.com/penicos.deprata/


FORMAÇÃO

Derivado de uma necessidade sentida de associados e muitos agentes culturais, a

APORFEST decidiu ir ao encontro destes e potenciar este conteúdo e assim ajudar a informar

e estandardizar procedimentos em eventos, nomeadamente (...)

Ver mais +

BREVES

> Bilhetes para Glastonbury esgotam em 36 minutos, sem qualquer artista confirmado

> Rodellus produz e recolhe mais de 350kg de produtos orgânicos através da última edição e distribui
pelas IPSS locais

> Entombed A.D. e Wrath Sins confirmados no Laurus Nobilis Music em 2019

> Capitão Fausto e Lena D'Água entre as mais recentes confirmações do Super Bock em Stock

> Selma Uamusse estará no Womex

> It's Happening é o festival que promove a sustentabilidade das artes e ocorre dias 20 e 21 outubro
em Lisboa

> Villa Mix Lisboa: primeira incursão fora do Brasil esgotou a Altice Arena

> Prevista descida do IVA em eventos culturais (exceto Tourada) para 6% em 2019

APORFEST NOS MEDIA

> Biosfera ( RTP2 - Set2018) | É possível respirar ar puro nos festivais?

> Reverb (Brasil - Out2018) | Portugal recebe mais de 250 festivais de música por ano

> Correio da Manhã (Out2018) | Festivais de música com novo recorde

PRÓXIMOS FESTIVAIS ASSOCIADOS

Caldas Nice Jazz (13/out-3/nov, Caldas da Rainha) | Julia Biel, Alfa Mist, Salomão

Soares Trio)

Coimbra em Blues (15-16/nov, Coimbra | Gwyn Ashton, Julian Bardock, Budda Power

Blues)

https://www.facebook.com/CambraFest/
http://www.aporfest.pt/single-post/2018/09/26/Workshop-%E2%80%9CProtocolo-e-Hospitalidade-Especializa%C3%A7%C3%A3o-Eventos-culturais%E2%80%9D---Lisboa-e-Leiria-Novembro
https://youtu.be/nu0mGpesFdQ
https://reverb.com.br/artigo/tipo-importacao-portugal-recebe-mais-de-250-festivais-de-musica-por-ano
https://www.cmjornal.pt/cm-ao-minuto/detalhe/festivais-de-musica-com-novo-recorde
https://www.facebook.com/CaldasNiceJazz/
https://www.facebook.com/CoimbraEmBlues/
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