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Mantenha-se seguro na próxima época de festivais -
Um guia de 10 passos para o festivaleiro

A segurança em eventos de larga
escala e com grandes
concentrações de público está a ser
um tema muito discutido nos últimos
meses devido ao aumento de
ataques terroristas na Europa. De
modo a garantir que se mantém
seguro da melhor forma e que
(re)age de forma positiva em caso
de emergência, elaborámos este
guia. Este irá ajudá-lo a estar atento
ao que o rodeia de modo a garantir
que se diverte, vibra e dança ao
som do concerto que quer ver e
está seguro, assim como os (...)

VER MAIS +

Exib Música - representação e divulgação de
associados

A APORFEST - Associação
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voltar a estar presente na EXIB
Música - Expo Iberoamericana de
Música. A edição de 2017, a
segunda em Portugal, decorrerá de
8 a 10 de junho e será composta
por encontros, conferências,
showcases  e mostras de cultura
por vários espaços do Alentejo, com
primazia para a cidade de Évora. Lá
estaremos, com um stand próprio,
para criar relação com vários
players desta indústria a nível
internacional, divulgando a (...)

VER MAIS +
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Preparação e gestão ambiental em eventos - 8 Junho,
Porto - módulo: Music Festival Training

A temática da Sustentabilidade na
organização e gestão de um evento,
mais do que garantir a salubridade
ou o cumprimento de legislação
ambiental é reconhecer que os
eventos têm, por natureza, impactos
positivos e negativos, sempre.
Implica ainda que se assuma,
voluntariamente, a responsabilidade
de potenciar os impactos positivos e
gerir adequadamente os impactos
negativos promovendo, sempre que
possível, (...)
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BREVES
- Festival da Semana: Les Plages Électroniques Lisboa (2-4 junho) - vem aí
a 2ª edição com Gramatik, Mome e Matias Aguayo
- Festival Med já anunciou o seu cartaz completo. Ocorrerá de 29 de junho
a 2 de julho, em Loulé
- O Mini Nos Primavera Sound ganha 3 dias de programação em 2017, com
Mão Verde e Throes + The Shine
- Tara Perdida, Grandfather´s House, Stereossauro e Ninja Kore Live Band
fecham o cartaz do Carviçais Rock
- Sacred Paws, Bad Breeding, Yves Tumor, Moor Mother, Blown Out e
combinações artísticas no Milhões de Festa
- Beatbombers, The Legendary Tigerman, Moullinex e Monki entre as
recentes confirmações do SBSR
- Ten Years After, Inner Circle e Beach Boys Band são o revivalismo da 3ª
edição do Flower Power Fest
- Misty Fest regressa para concertos pelas salas do país de 1 a 19 de
novembro
- Putzgrilla, Dimitri Vangelis & Wyman, Karetus e Piruka são os
responsáveis das festas do palco secundário do Meo Sudoeste
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