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Há reggae na Madeira com mais uma edição do
Maktub Soundsgood. Entrevista:
Fábio Afonso
(diretor)

O reggae já foi um estilo transversal
nos
cartazes
dos
festivais
mainstream portugueses. A meio da
primeira década do Séc. XXI
recebemos artistas como Patrice,
Gentleman, Sean Paul, mas hoje
sobram poucos exemplos de
festivais que respeitam o estilo no
seu alinhamento e trazem os seus
melhores intérpretes e o Maktub
Soundsgood é um desses exemplos.
Este aproveita uma marca, vários
serviços de captação turística e
celebra uma data (...)
VER MAIS +

Festivais Solidários - diferentes razões, um mesmo
objetivo (3 exemplos)
A amplitude comunicacional dos
festivais de música em Portugal é
cada vez mais ampla e por isso são
hoje mais recorrentes os que têm no
seu cerne ou numa das suas ações
a vertente solidária, deixando abaixo
alguns exemplos:
> Rock With Benefits
Existe desde 2011, com uma edição
especial no final de cada ano civil e
várias sessões espartilhadas ao
longo do ano em que recebem
artistas pop/rock portugueses.
(...)
VER MAIS +

Trabalho independente (recibos verdes) - novas
regras [atualizado]
Grande parte dos colaboradores
diretos e indiretos nos festivais são
trabalhadores independentes, ou
porque são freelancers ou porque a
tipologia de trabalho, que é
circunstrita no tempo, assim o define
(ver tipos de contratos a realizar em
eventos - área associado). Esta
incidência não pode ser vista como
algo negativo, mas sim algo que
define a área de forma transversal

em qualquer país - equipas de
trabalho pequenas e que com a
aproximação das suas produções.
(...)
VER MAIS +

Exposynch (26 a 29 maio 2018) - esteja connosco
neste salão profissional!
A
2ª
edição
da
Exposync
Lisboa,
salão
profissional
de
tecnologias audiovisuais, música,
fotografia e multimédia, ocorrerá de
26 a 29 de maio na FIL e terá a
presença da APORFEST.
Um evento especialmente dedicado
para profissionais, aberto a escolas,
que combina e mostra a dinâmica de
equipamentos e soluções com a
realização
de
workshops,
apresentações e demonstração do
processo criativo e de produção nas
áreas de televisão, cinema, música,
espetáculo, (...)
VER MAIS +

Área reservada associados
Novos conteúdos
Open Call (bandas e dj's PT
para festival internacional);
Perfil Festivaleiro e Ambiente
Social nos Festivais (resumo
ano 2017)

VER MAIS +

Novos Serviços & Benefícios
Kopf Osteopathy - 25% desconto em
consultas Osteopatia (válido para
todas
as
modalidades
de
associados)

VER MAIS +

Workshop "Proteção de dados - aplicação do novo
regulamento e regime jurídico para entidades
associadas a atividades culturais" - Lisboa e Porto

Realização de uma ação de
sensibilização,
programada
no
tempo, sobre o novo regulamento
geral sobre a Proteção de Dados
(RGPD), com especial incidência
sobre as entidades associadas a
atividades culturais e o modo como
terão que ajustar todas as
informações que dispõem das suas
redes de contactos.
Este regulamento, de aplicação
obrigatória a partir de 25 de maio de
2018, pelos 28 países membros da
União Europeia (...)
VER MAIS +

Curso “Produção de Backstage em Eventos e
Festivais" com Ingrid Berger (Rock in Rio, Jogos
Olímpicos, Lollapalooza) - NOVA EDIÇÃO
Atualmente, na área dos festivais de
música, derivado do aumento de
concorrência e competitividade (a
nível nacional e internacional),
trabalha-se para se distinguir e lutar
pelo contínuo aperfeiçoamento da
sua
produção
e
dos
seus
profissionais.
Este ponto assume importância nos
(grandes) festivais que incluem uma
produção muito intensa, dirigida
para
grandes
artistas
e
interlocutores. É, por isso, maior a
necessidade de dotar o mercado de
profissionais com uma capacitação
realmente (...)
VER MAIS +

Novos artistas, bandas e djs - ter o correto
acompanhamento
de
gestão,
booking
e
agenciamento - EDIÇÃO PORTO
Atualmente, na área dos festivais de
música, derivado do aumento de
concorrência e competitividade (a
nível nacional e internacional),
trabalha-se para se distinguir e lutar
pelo contínuo aperfeiçoamento da
sua
produção
e
dos
seus
profissionais. Este ponto assume
importância nos (grandes) festivais
que incluem uma produção muito
intensa, dirigida para grandes

artistas e interlocutores. É, por isso,
cada vez mais difícil novos
artistas/dj's conseguirem alcançar
esse espaço. (...)
VER MAIS +

PRÓXIMOS FESTIVAIS ASSOCIADOS
SWR Barroselas Metalfest (27-29 abril, Barroselas |
Suffocation; Exhorder)
Out Jazz (Maio a Setembro, Lisboa | Señor Pelota, Kwan)

BREVES
A campanha "Plantas" do último Lisb-On foi premiada no D&Ad de Londres
Barbante confirmados no Nos Summer Opening
Yasmine Hamdan e os portugueses Dear Telephone, Fugly e Grandfather's House
chegarão a Paredes de Coura
William Basinski Jlin e Caterina Barbieri entre os primeiros nomes do Semibreve
Diogo Piçarra regressa ao Sudoeste para o palco principal
Mahmundi é a artista internacional confirmada para o Vira Pop
Will Sparks e Nicky Romero são os mais recentes dj's confirmados para o
Dancefloor - jump to the Drop
Nina Kraviz e Ricardo Villalobos, dj's com atuações regulares em Portugal,
passarão pelo Neopop em agosto
Alva Noto, Robert Lippok e Marum entre as confirmações do Festival Forte
Laid Back e os portugueses Sean Riley fecham o cartaz do Aleste
Alpha Blondy regressa ao Musa Cascais
Scott Matthew é primeiro nome do Misty Fest 2018
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