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Ambiente - O público dos festivais está diferente!

Marcelo

O público que frequenta os festivais
de música em Portugal está e
comporta-se de forma diferente.
Potenciado pelos novos hábitos de
sustentabilidade
criados
pelos
promotores (e.g. copos reutilizáveis,
zero desperdício alimentar, água
potável disponível, casas-de-banho
sem químicos) ou por estarmos
presentes
por
uma
maior
consciencialização daquilo que são
as consequências dos nossos
comportamentos temos verificado
(...)
VER MAIS +

Curadoria Debates: Festival Med e Artes à Vila
Nestes próximos dias a APORFEST
estará presente em três festivais de
música portugueses, realizando a
curadoria dos debates de dois deles,
o Festival Med e o Artes à Vila,
eventos
associados
ao
qual
procuramos criar espaços de debate
que
permitam
discutir
temas
inerentes à tipologia e estratégia dos
mesmos e que possam ser
trabalhados
pelos
oradores
(especialistas) envolvidos e dali
serem retiradas ideias e práticas
para edições futuras.
FESTIVAL MED (28/jun - 1/jul, 14ª
edição, Loulé, World Music)
Principais artistas: Asian Dub
Foundation, Bonga, Miguel Araújo
. (...)
VER MAIS +

Artigo Científico: Extrair e prever trajetórias de
carreira dos artistas musicais
Muitos músicos, desde os novatos
aos já estabelecidos, dependem
muito de conseguirem atuar ao vivo
para promover e disseminar a sua
música. Para anunciar concertos
estes
utilizam
muitas
vezes

plataformas que simplificam o
processo de partilha de informação
para os seus fãs conseguirem
acompanhar e seguir onde e a que
horas vão atuar. Este estudo verifica
e tenta perceber se os dados (...)
VER MAIS +

Área reservada associados
Atualização de conteúdos
Procedimentos obrigatórios
inerentes a festivais ;
Candidaturas - Financiamento
para artistas e bandas em
festivais europeus

VER MAIS +

Sinergias a norte de Portugal com o Prestoso Fest.
Entrevista: José Luis Rodríguez (produção
Realiza-se nas Astúrias, a norte de
Portugal, o Prestoso Fest. Vai
receber bandas portugueses e
procurar criar sinergias ibéricas para
profissionalizar o mesmo e para
ganhar
novos
públicos.
Entrevistámos um dos elementos da
organização, em virtude deste ser
um dos motes dos Iberian Festival
Awards e por ser aí que a edição de
2019 terá lugar.
(...)
VER MAIS +

PASSATEMPO

“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 conseguirse 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
dos profissionais da indústria ligada
a eventos (...)
VER MAIS +

PRÓXIMOS FESTIVAIS ASSOCIADOS
Med (28/jun-01/jul, Loulé | Asian Dub Foundation / Dub Inc.)
Musa Cascais (05-07/jul, Cascais | Anthony B / Don Carlos)

BREVES
>Várias ações ecológicas e de mobilidade fazem evoluir o conceito do Edp Cool Jazz em
2018
> Cistermúsica tem edição com 30 dias e concertos na Cerca do Mosteiro de Alcobaça
> Moonspell e Linda Martini são cabeças-de-cartaz da 2ª edição do Gerês Rock Fest
> Milhões de Festa passa a realizar-se em setembro
> 156 mil pessoas passaram pelo Rock in Rio no 1º fim de semana
> Rock Nordeste teve a maior edição de sempre e com concertos especiais de Conan
Osiris e Bonga
> Vodafone Mexefest retira o naming depois de 7 edições, voltando o Super Bock em
Stock
> Festivais revivalistas 80's e 90's preenchem o ano de festivais
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