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Annual Report 2017 | 272 festivais de música - novo
record

Ao longo de 2017 realizou-se um
total de 272 festivais de música em
Portugal, passando mais de 2,5
milhões de espectadores, números
recordes (o ano passado, o número
foi de 249 festivais e 2,1 milhões de
espectadores, respetivamente) a
que muito contribuíram os festivais
suportados e/ou desencadeados
por entidades municipais - não
esquecer que este foi um ano de
eleições autárquicas. É de destacar
e realçar o aumento do nº de
festivais de acesso livre. A
generalidade dos festivais
espalhou-se no tempo, (...)

VER MAIS +

Trabalho independente (recibos verdes) - novas
regras para 2018

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. Esta incidência não pode ser
vista como algo negativo, mas sim
algo que define a área - equipas de
trabalho pequenas e que com a
aproximação das suas produções
(e.g. eventos, festivais) adquirem
serviços externos as empresas ou a
trabalhadores individuais. Os
trabalhos afetos podem ser (...)

VER MAIS +

Novos mecanismos de prevenção na Passagem do
ano - proteção do público feminino e terrorismo
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A passagem de ano é, talvez, o
evento comemorativo mais global e
transversal do planeta. Seja qual for
o país ou a cidade, existem sempre
formas de dar música ao público
perante a celebração e o fogo-de-
artifício de se ver a entrada num
novo ano, existindo um elevado
risco associado em virtude de
serem normalmente atividades de
entrada livre.A principal novidade
do que se passou na entrada de
2018 prendeu-se com a Segurança,
em dois vetores de preveção: atos
de terrorismo e proteção do público
feminino. (...)

VER MAIS +

7 novos oradores confirmados e encontro exclusivo
promotores ibéricos no Talkfest'18

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
7 oradores para as suas diferentes
áreas de programação profissional,
o que faz um total de 35 oradores já
comunicados e o encontro exclusivo
de promotores ibéricos no evento
[acesso exclusivo a 30 entidades].
Estão já abertas as votações para a
3ª edição dos Iberian Festival
Awards nas categorias decididas
pelo público. (...)
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Tinder aumenta índice de utilização em festivais

A rede social Tinder, de promoção
de encontros e relacionamentos,
ativou-se junto do seu público no
último Rock in Rio Brasil, que
ocorreu em setembro passado.
Esta ação consistia num quiosque
como forma de promover "matches"
ao vivo entre o público, além de
consultoria especializada e oferta
de brindes. Uma estratégia local da
marca no contexto brasileiro mas
em que é reconhecido de forma
global que a sua utilização
é potenciada nos festivais, daí esta
opção de aumento de notoriedade
futuro (...)

VER MAIS +

Estudo sobre o Perfil do Festivaleiro e Ambiente
Social nos festivais (5º edição já disponível para
resposta com muitas novidades)

A APORFEST - Associação
Portuguesa de Festivais de Música
já disponibilizou de forma online,
para resposta, a 5ª edição do
estudo sobre o Perfil dos
Festivaleiro Português e Ambiente
Social percecionado pelo público
nos festivais de música
portugueses (atualizado com novos
itens e otimização no padrão de
resposta). Quem participar pode
ganhar um de 10 bilhetes para o
Talkfest, Iberian Festival Awards ou
diferentes festivais de música a
realizar em 2018. Este (...)

VER MAIS +
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Formação: "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 +

Benefícios & Vantagens

Oferta de exemplar do Livro
"Debaixo da Língua" (O Sol da
Caparica) aos primeiros 20
movimentos de associados de 15
Dezembro a 30 Janeiro; DriveNow
(registo gratuito e 20 minutos
extra); Ciga - Agência de Imagem
(5% desconto acesso serviços)

VER MAIS +

BREVES
- Mb Way com Beer point automático que oferece uma 2ª cerveja grátis nos
espetáculos da Altice Arena
- Músico irlandês Van Morrison está confirmado para o Edp Cooljazz
- Jeff Mills, Ben Klock e mais 11 artistas confirmados no Neopop
- Slow J e Wet Bed Gang os primeiros confirmados do Nos Summer
Opening (20-21 julho, Funchal) 
- Skepta e Bjork chegarão ao Vodafone Paredes Coura
- Moonspell são a primeira confirmação da 2ª edição do Gerês Rock Fest
- Anos 80 em força nas primeiras confirmações do EDP Vilar de Mouros
com Los Lobos e The Human League
- Sons de Vez e Clap Your Hands Say F3st com edições já com cartaz
completo anunciado
- Boogarins, Mdou Moctar e Voyagers! vão atuar no Tremor
- Hardwell e Marshmello, regressam ao Meo SW em 2018
- Sevdaliza e The XX repetem presença em Portugal no ano de 2017 e
estreiam-se no próximo SBSR
- Demi Lovato, Anitta e Agir encerram o cartaz do palco principal do 2º dia
de RIR Lisboa
- Steve Aoki, a primeira confirmação do Edp Beach Party 
- The Jillionaire, elemento dos Major Lazer, estará em nome próprio no
Sumol Summer Fest
- Revista Blitz, de janeiro, foi a última de periodicidade mensal
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