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Festivais Intermunicipais, o segredo do sucesso da
D'Orfeu AC. Entrevista: Luís Fernandes (diretor
criativo)
Está situado fora das principais

metrópoles portugueses um dos
projetos criativos e artísticos de
maior atividade, em continuidade.
Dá pelo nome de d'Orfeu AC,
sediada na cidade de Águeda, com
intervenção por vários outras
concelhos e que espalham a
mensagem dos seus festivais e que
vão mudando a história no nosso
panorama fazendo-o evoluir a nível
qualitativo. Falámos com o seu atual
diretor criativo para perceber a força
e estratégia da associação que
representa. (...)
VER MAIS +

Talkfest & Iberian Festival Awards 2019: datas,
novidades e locais
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.
Novas áreas de programação, 2ª
incursão para Espanha e prémios
com novo regulamento, categorias e
prize money.
O primeiro dia de Talkfest, fica
marcado em exclusivo pelos Iberian
Festival Awards - os únicos prémios
que valorizam a área dos festivais e
os seus executantes a nível ibérico.
Este será composto por uma gala
que servirá para dar a conhecer (...)
VER MAIS +

Área Reservada a Associados
Atualização de conteúdos:
Novos Concursos
(Promotores, prestadores de
serviços e compositores);
Bases de dados (Festivais
Portugal, Festivais Espanha,
Street Food e Fotografia);
Parcerias (desconto no
acesso serviços New-In)

VER MAIS +

Encontro dos Festivais em Portugal: promotores e
municipios [novidades]
Sob a temática "Boas Práticas
2020", ocorre a 1ª edição do
"Encontro
dos
Festivais
em
Portugal" de forma exclusiva para os
seus
atuais
promotores
e
municípios. O evento decorre do
meeting ibérico de festivais de
música já realizado no último
Talkfest (e que terá continuidade nas
edições futuras) de onde foram
retiradas linhas de ação para os
festivais nomeadamente em termos
de boas práticas e obrigatoriedades
a serem cumpridas num curto prazo.
(...)
VER MAIS +

Workshop “Protocolo e Hospitalidade [Especialização:
Eventos culturais]” - Lisboa e Leiria, Novembro
A
APORFEST
–
Associação
Portuguesa
Festivais
Música,
promove, no segundo semestre de
2018, uma temática ligada a
questões
protocolares
e
de
hospitalidade, Esta será dirigida
para os eventos culturais de
diferentes domínios artísticos (e.g.
música, cinema, gastronomia, teatro,
fotografia, festividade) em virtude da
sua evolução, especialização e
diferenciação que pretendem ter
para se afirmarem e projetarem no
panorama nacional, cada vez mais
competitivo, criando assim (...)
VER MAIS +

“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 +

Workshop Fotografia em Festivais (Misty Fest 2018)
O
Movimento
de
Expressão
Fotográfica - MEF em colaboração
com a Associação Portuguesa de
Festivais de Música - APORFEST,
promove um novo Workshop de
Fotografia em Festivais de Música
Portugueses, para a cobertura
fotográfica do festival Misty Fest
2018, nos seus concertos em
Lisboa. Esta será a 4ª vez que este
momento acontece no festival (...)
VER MAIS +

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)

BREVES
> Festival Internacional de Música de Marvão tem projeto para academia no OP Portugal
> Coimbra em Blues regressa para nova edição a 15 e 16 de novembro com artistas
internacionais
> Mourn, Huggs e Vaiapraia entre as novas confirmações do Mucho Flow
> Cartazes completos do Out.Fest e Festival para Gente Sentada anunciados

> Dino D'Santiago pertence às mais recentes novidades do Super Bock em Stock
> Passaram mais de 50 mil pessoas pelo último Viana Bate Forte
> Misty Fest já com programação completa de onde se destaca Scott Matthew e Andrea
Motis
> Fmm Sines já tem datas para 2019 - 18 a 27/jul em Sines e Porto Covo
> Fatboy Slim foi atuação surpresa no Festival Iminente
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