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Siga-nos

Sagres uniformiza e reforça a sua ativação nos
festivais. Entrevista: João Cardoso (Sponsorship
Manager)

A Sagres é uma das marcas que
mais está ligada aos festivais de
música portugueses, ajudando em
muito no seu apogeu e na vinda
dos maiores artistas internacionais.
O "Perfil de Festivaleiro e Ambiente
Social nos Festivais", estudo da
Aporfest através de respostas do
seu público, indica sempre a
mesma como uma das mais
recordadas quando se fala de uma
experiência festivaleira. Presente
desde os maiores e mais
mediáticos festivais a muitos outros
como patrocinadores, parceiros
e/ou (...)

VER MAIS +

Presença na AFIAL Madrid 2018 (27-28 fev - 1 mar)

A APORFEST estará presente com
um stand na AFIAL (Madrid Arena -
Pabellón Satélite), no final do
próximo mês, naquela que é a
maior feira ibérica atual dedicada
ao audiovisual e que já teve uma
incursão em Lisboa. Ao longo de
três dias estaremos a promover os
eventos Talkfest - International
Music Festivals Forum e Iberian
Festival Awards assim como:
promover o conjunto de associados,
nomeadamente festivais e marcas;
procurar a fomentação de novas
parcerias; facilitar negócios e (...)

VER MAIS +
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Talkfest'18: Diretora do Roskilde Festival e mais 12
oradores confirmados; exposição fotográfica "O
Poder dos Festivais"

A 7ª edição do Talkfest -
International Music Festivals
Forum ocorrerá integralmente em
Lisboa, nos dias 15 e 16 de março
de 2018, anunciando-se hoje: mais
13 oradores para as suas diferentes
áreas de programação profissional,
o que faz um total de 48 oradores já
comunicados e uma exposição
dedicada ao "Poder dos
Festivais". Foram já encerradas as
votações para a 3ª edição
dos Iberian Festival Awards nas
categorias decididas pelo público
com um número record de 15 mil
votos. (...)

VER MAIS +

Área reservada associados (novo conteúdo)

Compêndio - lista e tipologia de
festivais de música realizados no
Brasil (ano 2017).

VER MAIS +

Iberian Festival Awards: painel de jurados e primeiros
live acts anunciados. Votações encerradas

Falta menos de dois meses para a
3ª edição dos Iberian Festival
Awards, que terá a sua gala a 15 de
março de 2018, no Fórum Lisboa
(Lisboa), a fase de votação das
categorias decididas pelo público
terminou a 17 de janeiro - sendo a
partir daí indicados o TOP10 destas
categorias. Hoje podem já ser
avançados os nomes dos:
elementos de júri que decidirão as
restantes categorias; primeiras
atuações ao vivo e categorias
patrocinadas. Os elementos de júri,
que analisarão os nomeados nas
categorias decididas pelos (...)

VER MAIS +

Benefícios & Vantagens associados

Oferta cd's nova música portuguesa
para novos/renovados associados
em fevereiro e março; 20%
produtos Orus e 10% desconto em
Livros na Distopia. (...)

VER MAIS +
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Workshop "Novos artistas, bandas e dj's - ter o
correto acompanhamento de gestão, booking e
agenciamento"

A APORFEST – Associação
Portuguesa dos Festivais de Música
é a organização representativa da
área dos festivais de música em
Portugal e internacionalmente, que
aposta na representação dos seus
associados, no desenvolvimento e
investigação na área e na
interligação de todos os players do
mercado e no apoio da
empregabilidade. Existente desde
setembro de 2014, tem atualmente
mais de 360 associados (divididos
por 3 categorias: estudante/ público
geral; profissional; empresa (...)

VER MAIS +

Curso “Produção de Backstage em Eventos e
Festivais" com Ingrid Berger (Rock in Rio, Jogos
Olímpicos, Lollapalooza) - 3ª edição [Lisboa]

A APORFEST – Associação
Portuguesa dos Festivais de Música
é a organização representativa da
área dos festivais de música em
Portugal e internacionalmente, que
aposta na representação dos seus
associados, no desenvolvimento e
investigação na área e na
interligação de todos os players do
mercado e no apoio da
empregabilidade. Existente desde
setembro de 2014, tem atualmente
mais de 350 associados (divididos
por 3 categorias: estudante/ público
geral; profissional; empresa (...)

VER MAIS +

BREVES
- Leiria Dance Floor vai para a 4ª edição a 27 e 28 de julho no Estádio
Municipal de Leiria e já estão à venda os Early Bird Tickets
- Edp Cooljazz regressa a Cascais novamente. A última edição com
concertos no município tinha sido em 2011
- Terras Sem Sombra e Lisboa Dance Fest anunciam a sua programação
completa
- A festa nómada dos Gogol Bordello regressa a Portugal através do North
Music Festival
- Norte-Americanos Fleet Foxes confirmados no Vodafone Paredes de
Coura
- 4ª edição do Caparica Primavera Surf Fest regressa para dar música e
surf de 22 a 31 de março. Jimmy P e Carlão entre os nomes anunciados
- Uma mão cheia de novidade para o Tremor: Mykki Blanco, Mal Devisa,
Aïsha Devi, Miss Red e Baby Dee
- Joey Badass e Big Thief diretamente de Brooklyn para o Sumol Summer
Fest e Paredes de Coura, respetivamente
- A britânica Rita Ora pela primeira vez em Portugal através do Meo Marés
Vivas.
- Snow Patrol, Mgmt, The Kooks, Chvrches e Portugal, The Man
confirmados no Nos Alive
- Timmy Trumpet é mais um confirmado para o Edp Beach Party
- Kura, Diego Miranda e Karetus são os detentores do pódio do TOP30 da
edição de 2017 da 100% DJ
- As rádios públicas (Antena 1, 2 e 3) cumpriram o contrato de serviço
público no ano de 2016 nomeadamente na transmissão de conteúdos
portugueses.
- Morte de Dj em palco ensombra o Atmosphere Festival (Brasil)
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