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Um festival para
dissecar os festivais
Cultura. 0 fenómeno cada vez mais influente dos festivais de
música é discutido hoje, amanhã e sábado na terceira edição
do Talkfest, que decorre no ISEG e na Aula Magna, em Lisboa.

O Talkfest' l4 vai contar com a pre-
sença de 35 oradores e moderado-
res, seis deles provenientes dos
melhores festivais europeus que
se propõem a partilhar as expe-
riências e conhecimento de alguns
anos. São os casos de Martin El-
bourne, agente do festival de Glas-

tonbury; Ivan Milivojev, diretor do
festival EXIT, na Sérvia; Stefan
Lemkuhl, diretor do festival Melt!
e co-organizador da Berlin Music
Week; e Ben Robinson, fundador
do Kendal Calling. De eventos que
acontecem em Portugal marcarão
presença o diretor geral do Rock in
Rio, Nuno Sousa Pinto, ou Pedro
Viegas, o diretor de produção do

Optimus Alive.
O Talkfest será também um espa-

ço de conversa e debate sobre o ou-
tro lado dos artistas e de que forma
os processos de composição, criação
e logística influenciam todo o traba-
lho dos músicos. Oportunidade para
ouvir nomes como Capicua, Richie
Campbell, Noiserv, Fred Ferreira,
Fernando Ribeiro ou Frankie Cha-
vez a discutir temas como "Festivais
de Nicho", "A forma como os festi-
vais de música contribuem para a
sustentabilidade do artista em Por-



tugal" ou "Inovações em festivais".
A música ao vivo também não

poderia faltar: estão marcadas atua-
ções, sexta-feira, na Aula Magna, de
íionskin, Los Waves, Brass Wires
Orchestra, Octa Push e DJ Ride.

• Datas: 13, 14 e 15 de março;
• Conferências: 13 e 14 de março,
no ISEG;
• Concertos: 14 de março,
na Aula Magna;
• Documentários: 13 e 14
de março, no ISEG;

• Preço: bilhetes diários €45;
passe geral €100;
• Programa completo:
www.talkfest.eu.



FÓRUM

QUE FUTURO?
O Talkfest está de volta, de 13 a 15 de março,

para discutir o futuro dos festivais de música

em Portugal. Este ano, as atividades do fórum

-conferências, concertos, documentários,

apresentações e seminários - efetuam-se nas

instalações do ISEG - Instituto Superiorde Eco-

nomia e Gestão e da Reitoria da Universidade de

Lisboa. Entre os 35 oradores estão os jornalistas
Vítor Balenciano e Álvaro Costa, os músicos

Richie Campbell, Fernando Ribeiro (Moonspell) e

Noiserv, produtores e bookers. Aexibição de sete

documentários (entre e\es,2oAnosde Paredes

de Coura e Boom Festival- TheAlchemyof
Sp/r/t), a exposição fotográfica de Miguel Oliveira

e o concerto de encerramento (bilhetes entre €15

e €20) com dj Ride, Octa Push, Brass Wires

Orchestra, LosWavese Lionskin (after
são outras iniciativas programadas

para os três dias do Tal kfest (passes
com preços a partir dos €1 25). _ S.L.F



(Conferências, concertos e documentários, em Lisboa)

Não há quem não te-

nha o seu festival de

eleição. Uns preferem perder-se

na Cidade do Rock In Rio , outros

suspiram pelo regresso de Vilar

de Mouros (que é bem capaz de

acontecer este ano) ou pelo conví-

vio no Sudoeste. O Talkfest, o fes-

tival que debate o estado e o futu-

ro dos festivais, está de volta

Nós falamos-lhe, não às confe-

rências e documentários, mas da

matéria-prima de tudo: os pró-

prios festivais. Seleccionámos

seis, de que lhe damos novidades.

E ainda publicamos a programa-

ção completa - incluindo os con-

certos, que são no sábado, na Aula

Magna, em Lisboa, t

Irtaßertrand:

Festival urbano, que é uma extensão

do festival homónimo de Barcelona, o

Primavera retorna ao Porto em

e desta vez traz Pixies, Midlake, os

históricos Television e The Natio-

nal
.
Esteve lá no ano passado? O

Canal 180, o primeiro canal por-

tuguês inteiramente dedicado

às artes, também. Efezum docu-

mentário que passa no Talkfest

Não é um festival de nicho

o Fusing, na Figueira da Foz, ou o

de Músicas do Mundo, em Sines

- mas tem uma estratégia dife-

rente dos outros grandes: em

vez de bandas que estão na

berra, traz as que estive-

ram... uns anos antes. E co-

bra menos. Em Julho, repe-

te-se em Caia e tem Skrillex,

Portishead e Prodigy. O passe

de 3 dias, a €60, é só mais €9

que o preço de 1 dia no Rock In Rio.

0 director do Rock In Rio vai ao Talk-

fest contar como foi criada a marca

do festival - um conceito global, re-

conhecido portados. É um caso de

sucesso, que volta ao Parque da

Bela Vista em Maio, como de costu-

me com nomes de peso: Justin

Timberlake, Queens ofthe Stone

Age, Árcade Fire, Robbie Williams.

Não é por acaso que Pedro Viegas,

director de produção do Optimus

Alive, ofestival de Algés que no ano

passado recebeu seis Festival

Awards, incluindo o Melhor Grande

Festival, está no painel em que se

debatem inovações. Em Julho, além

damúsicaedoque é costume, terá

um palco de stand-up comedy.

Super Bock
Super Rock
Nasceu antes de os festivais esta-

rem na moda e mudou várias vezes

de formato, de local e de data.

Mas o Super Bock Super Rock

sobreviveu e chega este ano à

20 8 edição. Pelo Meço vão

passar os Foals, Massive

Attack ou Woodkid. Os lucros

dos brindes oficiais (bolsas ou

blocos) vão para solidariedade,

Meo Sudoeste
Clássico dos festivais portugue-

ses, mantém-se na mesma

herdade, vizinha da Zam-

bujeiradoMar,hál7
anos. Com praia por per-

to, é destino deferias e

oferece 10 dias de cam-

pismo grátis a quem ti-

ver o passe que dá

acesso a muito convívio

e concertos -este ano de

JamieCullumouHardwell.

Pro&r&in&cãiO
m 5«, 13/3, Auditório do ISEC, Lisboa

a 9h30-Hhls Debate- Festivais de

Nicho: eventos criados à medida do seu

público Capicua (artista), Carlos Martins

(organizador Festival Fusing), Carlos

Seixas (director FMM, Sines), Frederico

Carmo (produtor Festival do Fado,

Madrid), José Filipe Pinto (mentor Meo
Out Jazz) B nh3o-12h15 Conferência -
Estudo sobre o perfil dos festivaleiros e

sobre o ambiente social nos festivais de

música em Portugal Ricardo Bramão

(director Talkfest) si 12h30-13h45
Conferência - Rock in Rio: criação de um

conceito global Nuno Sousa Pinto (direc-

tor RIR) a 14h3<M6h30 Debate - Os fes-

tivais de música contribuem para a sus-

tentabilidade do artista em Portugal?
Frankie Chavez (artista), Fred Pinto

Ferreira (artista), Noiserv (artista), Nuno
Saraiva (manager), Raquel Laíns (pro-

motora) m 17h-19h Debate -Mobilidade
reduzida: Infra-estruturas, informação e

preparação Pedro Cuilherma (director
Festival Musa), José Madeira Serôdio

(director Instituto Nac. Reabilitação),
Eduarda Afonso (fisiatra), Madalena
Brandão (responsável Lisboa (In)acessí-

vel), Ricardo Coelho (artista, roadie)

a 2Oh-Oh Documentários -"Boom
Festival, The Alchemy of Spirit";

"Clastonbury, The Movie: In Flashback";

"Optimus Primavera Sound - open sour-

ce documentary by Canal 180"; "20 anos

de Paredes de Coura" m 6S, M/3,
Auditório do ISEG, Lisboa (Com Festival

Awards, sessões em inglês) m 9h30-
T1h15 Debate - Há festivais a mats ou

público a menos? Como aumentar o
mercado? Andreia Criner (directora
Brands Co Live), Ben Robinson (director
Kendall Calling Festival), Martin Elbourne

(booker Clastonbury Festival), Richie

Campbel (artista) ia Tlh3O-12h15

Conferência - A Magia dos Festivais:

como melhoram a sociedade Fiona

Stewart (directora Creen Man Festival)

a 14h30-16h30 Debate - Novas técnicas

de retorno do investimento, além do trio

bilhetes/receita dos bares/patrocínios
Álvaro Costa (jornal ísta), Fernando
Ribeiro (artista), Pedro Viegas (produção

Alive), Stefan Lemkuhl (produção Melt!

Festival), Ivan Milivojev (director Fjtit

Festival) m 17h-19h Census dos Festivais

Europeus, análise de James Drury (direc-

tor Festival Awards), César Couto Ferreira

(director Vice), Marta Azevedo (promoto-
ra Talkfest), Martim Rodrigues (gestor),
Paulo Junqueira (director Sony Music)

ia 20h-0h Documentários- "Festival Au

Desert - The last song"; "Before the

war", "Coachella"; "Off Festival"

m Sáb., 15/3, na Aula Magna ís 21h-

-2h30 Concertos - DJ Ride; Octa Push;

Brass Wires Orchestra; tos Waves;
tionskin ís No Salão Nobre da Reitoria

ti 9h-13h Seminário- Trends 6
Innovation no mercado do entretenimen-

to - o caso dos festivais sa 14h30-18h30
Seminário- A Palavra na Música Ana
Bacalhau e Pedro Silva Martins (intér-

prete e compositor Deolinda) si ISEC, 13

e 14/3, 9h-0h: Exposição de fotografia -
"Festivais de Verão 2013", por Miguel
Oliveiras Preços Concertos €15 a €20;
documentários €7,50 (1 dia); €10 (2
dias); passe (eventos) €100; passe VIP

(eventos + almoços) €125
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