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por Sara Fernandes (Photoflyer)

Siga-nos
 

Ser internacional num local com 100 habitantes
permanentes, é o FIMM. Entrevista: Jorge Rosado
(Ass. Marvão Music)

Está a decorrer a 4ª edição do FIMM
- Festival Internacional de Música
de Marvão que guarda a sua
ocorrência anual para a última
dezena de dias em julho. Este
festival é já uma das referências em
termos de programação musical
clássica e várias são as novidades
desta edição que terá o seu término
a dia 30 num espetáculo especial
da Orquestra de Marvão e que será
presenciado pelo atual Presidente
da República. Falámos com Jorge
Rosado (Vice-presidente da
Associação Marvão Music). (...)
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VER MAIS +

Do Bira ao Samba - o nome diz tudo e já vai para a 3ª
edição. Entrevista: Henrique Antunes (diretor)

Há um festival, a Norte, que
desconstrói a concepção normal
deste tipo de eventos, ainda para
mais quando se propõe a
transportar o Carnaval para o verão
(em Portugal), quando há quem
diga que é assim que deveria ser
festejado em todo o nosso país. O
"Do Bira ao Samba" conecta as
pessoas, coloca os sons das raízes
de vários países, tem uma vertente
solidária e um vídeo viral (a nosso
ver). Falámos com Henrique
Antunes, o seu mentor e atual
diretor. APORFEST: Vem aí a 3ª
edição do festival (...)

VER MAIS +
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214 festivais portugueses já anunciados para 2017
[atualização]

Já foram anunciados 214 festivais
de música portugueses para o ano
de 2017. Anúncios que passam pela
sua data de ocorrência, localização
ou os primeiros nomes de artistas
para preencherem os seus
cartazes. Este número já é superior
ao nº total de festivais realizados em
2015.
Um ano de eleições e melhoria
económica deverá trazer um novo
recorde a esta área e na afluência
de público, mas isso não quererá
indicar ainda uma área
suficientemente maturada, segundo
o nosso estudo tipológico dos (...)

VER MAIS +

Opinião: O encontro do analógico e do digital nos
eventos de verão por Sara Fernandes (Photoflyer)

Num contexto de festival, longe vão

http://www.aporfest.pt/single-post/2017/07/26/OPINI%C3%83O-O-encontro-do-anal%C3%B3gico-e-do-digital-nos-eventos-de-ver%C3%A3o
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os tempos em que os bilhetes eram
a recordação principal dos dias
passados a ouvir os hits das nossas
bandas preferidas e eram exibidos
com orgulho nos nossos quadros de
cortiça. Hoje em dia, o bilhete é
apenas um meio de acesso ao
recinto, nascendo assim a
necessidade de criar elementos de
recordação do evento e das marcas
representadas. Algumas marcas
patrocinadoras dão o seu nome ao
evento (naming sponsor), um passo
significativo para obter um bom (...)

VER MAIS +

 

 

Artigo Científico: A exposição de música, ao longo da
vida, afeta os nossos ouvidos?
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Um estudo que analisou 4950
participantes entre os 17 e os 75
anos de idade e que teve como
objetivo verificar de que forma se
comporta o sentido auditivo dos
humanos num conjunto de
situações-chave: concertos, bares,
trabalho e players de música. Todos
os dias e a qualquer momento
somos expostos a diferentes sons e
com isso é importante saber o que
faz surgir o "zumbido" e se está ou
não relacionado o mesmo com a
perda auditiva e com a elevada
exposição à música (...)

VER MAIS +

Passatempos Disponíveis

Ganhe um dos bilhetes/passes para
o: Gerês Rock Fest, Rodellus, Folk
Celta ou Laurus Nobilis Famalicão.
Verifique o nosso regulamento e
acompanhe nas redes sociais.

www.aporfest.pt/eventosfestivais
http://www.aporfest.pt/single-post/2017/07/26/Artigo-Cient%C3%ADfico-A-exposi%C3%A7%C3%A3o-de-m%C3%BAsica-ao-longo-da-vida-afeta-os-nossos-ouvidos
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VER MAIS +

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 +
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Campanha Angariação novos associados |
embaixadores

Durante os meses de julho, agosto
e setembro estará em vigor a
"Campanha de Referenciação de
Novos Associados". Uma campanha
interna e exclusiva para associados
APORFEST com quota válida. Por
cada novo associado angariado
(apenas válido nas modalidades:
profissional e empresa/festival)
através de um atual associado,
designado nesta campanha como
embaixador, este terá um desconto
de 12,5% na renovação da sua
quota anual seguinte (este valor
poderá chegar até um patamar (...)

VER MAIS +
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BREVES
- Xutos & Pontapés, Rui Veloso e Jorge Palma encabeçam o cartaz do
Festival F
- 12 mil pessoas passaram pelo Nos Summer Opening
- Maré de Agosto com uma edição com mais artistas advindos de países
internacionais
- Destroyer e Valete no próximo Mexefest
- Manuel Fúria & Os Náufragos, Marvel Lima e Los Luchos são novas
confirmações do Indie Music Fest
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