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Montepio Fado Cascais - juntem-se à mesa e oiçam
Portugal. Entrevista: Ricardo Tadeu (diretor)

Nasceu um novo festival de Fado
que quer balancear a base cultural
e carácter típico deste estilo musical
tão português. A uma semana de
ocorrer estão quase esgotadas as
suas três noites (20 a 22 de julho,
Parque Palmela Cascais). Quem for
poderá ter uma noite diferente e
começar por visionar a Exposição
de Fado do Museu do Fado
(Lisboa) para a seguir usufruir de
um jantar com vinho servido em
jarros de barro e outros produtos
típicos enquanto se ecoam
desgarradas que serão apenas (...)
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Fundo Social Aporfest: a primeira ação coletiva
solidária dos e para os profissionais da área dos
festivais

Instrumento de apoio financeiro
coletivo ao dispor dos associados
da Aporfest, perante situações
extraordinárias, emergentes e/ou
imprevistas decorrentes dos seus
festivais ou ações neles contidas
diretamente, com o objetivo de
mitigar os gastos extraordinários
tidos com as mesmas e
monitorizando a sua real aplicação.

VER MAIS +

Leiria Dancefloor: 1€ doados para Pedrogão Grande
e mais novidades

Ocorrerá nos dias 4 e 5 de agosto a
3ª edição do Leiria Dancefloor, que
se propõe a ter a maior pista de
dança num estádio em Portugal,
prevendo receber 30 mil pessoas!

http://www.aporfest.pt/single-post/2017/07/12/Leiria-Dancefloor-1%E2%82%AC-doados-para-Pedrog%C3%A3o-Grande-e-mais-novidades
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Estivemos presentes na sua mais
recente sessão de apresentação,
no Hotel Pestana CR7 Lisboa e de
lá saímos com a impressão que esta
edição incidiu numa grande aposta
na qualidade artística do seu
alinhamento e na vertente de
solidariedade, uma vez que será
doado 1€ por cada bilhete vendido
ao Município de Pedrogão, (...)
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The Art of Techno, a exposição do Neopop continua o
seu périplo [atualizado]

A próxima edição do Neopop
ocorrerá entre os dias 3 e 5 de
agosto, em Viana do Castelo. Um
festival que se caracteriza por uma
forte comunicação (amplamente
premiada) e forma continuada de
dar música ao seu público e desta
vez esse caminho fez-se através de
uma exposição composta por dez
telas pintadas pelos movimentos de
dança ao som de artistas que já
compuseram o seu cartaz. Todos os
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nomes para a edição de 2017 estão
já confirmados, destacando-se os
nomes de Kraftwerk, Moderat, (...)
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Plano de Prevenção e Segurança em Eventos e
Festivais - O que é? Para que serve? Quem o
elabora? [15 julho, Lisboa]

A temática da Segurança é algo que
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vamos aprofundando com o intuito
de profissionalizar o setor cultural
em Portugal, desde 2015,
nomeadamente nos agentes que
gravitam à volta dos festivais de
música. "Plano de Prevenção e
Segurança em Eventos e Festivais"
é o próximo módulo formativo e que
ganha ainda mais atualidade tendo
em conta os recentes
acontecimentos pela Europa que
obrigam a cuidados acrescidos
quando se lida com grandes
concentrações de público num (...)
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BREVES
- Quintanilha Rock terá palcos em Portugal e Espanha
- Copos 100% recicláveis também chegam ao Edp Cooljazz
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- Anunciados os horários do Milhões de Festa, SBSR, Woodrock e Marés
Vivas
- Bons Sons terá programação especial para crianças e família
- Lightning Bolt, Japandroids e Roosevelt fecham cartaz do Festival
Paredes de Coura
- Sudoeste terá 5 palcos em 2017, todos sponsorizados e um deles no
campismo, nos dias de evento
- Varg, Vatican Shadow e o português Jonathan Uliel Saldanha HHY entre
os novos confirmados do Festival Forte
- The Gift são cabeças-de-cartaz em festival de Espanha
- Festival Sueco cancela edição de 2018 devido a reincidência de assédio
sexual a mulheres

 

 

FICHA TÉCNICA ESTATUTO EDITORIAL

 

http://www.aporfest.pt/#!estatuto-editorial/n5alm
http://www.aporfest.pt/#!blank-2/n2d4t
mailto:aporfest@aporfest.pt
www.aporfest.pt
http://instagram.com/aporfest
https://twitter.com/aporfest
https://www.facebook.com/aporfest/?fref=ts
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comPRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Copyright © 2016 Aporfest, Todos os direitos reservados

Cancelar Subscrição

{{unsubscribe_url}}
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com

