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Talkfest 2015 já tem programação concluída
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Peter Smidt, fundador do festival holandês Eurosonic, Darko Brle, presidente da Associação Europeia
de Festivais, e os produtores José Barreiro, Luís Ferreira e António Cunha são alguns dos convidados
do fórum Talkfest, que acontece em Março, em Lisboa. Esta será a quarta edição de um fórum
internacional dedicado aos festivais de música em Portugal, marcado de 4 a 6 de Março no Instituto
Superior de Economia e Gestão (ISEG), cuja programação completa, com seminários, concertos e
filmes, foi revelada. O Talkfest é um ponto de encontro de reflexão sobre o panorama dos festivais de
música, com a participação de produtores, promotores, músicos, jornalistas, profissionais ligados a
este sector criativo. Este ano, a organização propõe debates sobre o uso das redes sociais como meio
de divulgação dos festivais, financiamentos europeus, o impacto do preço dos bilhetes, a importância
de bandas cabeças-de-cartaz ou a eficiência energética dos eventos. Peter Smidt, fundador e director
criativo do Eurosonic, que anualmente conta com a participação de portugueses, estará no Talkfest
para questionar se os festivais de música são a melhor opção para um artista se promover. José
Barreiro, director do NOS Primavera Sound, Tiago Nalha, director do Indie Music Fest, e Sérgio
Hydalgo, da Galeria Zé dos Bois, participarão num debate sobre escolhas artísticas para os eventos de
música. Paulo Campos Costa, director de marca e comunicação EDP, Francisco Viana, director central
de comunicação e marca CGD, e Maria João Santos, docente e socióloga do ISEG, serão oradores
sobre o papel das empresas como patrocinadoras e marcas assoociadas a festivais. A par dos debates,
o Talkfest contará com concertos de D'Alva, NBC e Thunder & Co, e vários filmes que versam sobre
música, entre os quais "Rock Rendez Vous: A revolução do rock" [vê trailer à esquerda], de Ricardo
Espírito Santo, sobre a antiga sala lisboeta de espectáculos, dos anos 1980, e "Uivo", documentário de
Eduardo Morais sobre o radialista António Sérgio. Ricardo Bramão, um dos responsáveis pelo Talkfest,
apresentará um novo perfil do festivaleiro e sobre o ambiente social dos festivais de música em
Portugal.
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