
TalkFest volta
a Lisboa em
terceira edição

festivais Lisboa recebe, a
partir de amanhã, mais uma
edição do encontro que pre-
tende debater o estado atual
dos festivais de música
Regressa amanhã, a Lisboa, o Talk-
fest, um fórum sobre o futuro dos
festivais de música em Portugal,
que promove anualmente uma
discussão e reflexão sobre o estado
da arte destes espaços de música
ao vivo. É o único fórum em Portu-
gal que se dedica exclusivamente a
este género de debates que envol-
vem temas tanto a nível nacional
como internacional. Esta edição
decorre entre amanhã e sábado
(dia 15) entre o ISEG- Instituto Su-

perior de Economia e Gestão e a
Reitoria da Universidade de Lisboa
- Salão Nobre e a Aula Magna.

O Talkfest apresenta várias novi-
dades este ano, evidenciando uma
componente internacional e a in-

trodução de novas áreas como a

exibição de documentários sobre
este universo temático. Serão apre-
sentados, em estreia nacional, no-
vos filmes sobre os festivais de Coa-
chella e Glastonbury.

Nos dias 13 e 14 no ISEG irão de-
correr as conferências que inte-
gram o International Day em par-
ceria com os Festival Awards LTD -
que contam com a presença de

profissionais do panorama euro-
peu dos festivais de música para
realizarem um debate sobre esta
indústria, como será o caso de
Fiona Stewart (organizadora do
Greenman Festival em Gales) e Ja-

mes Drury (jornalista e diretor dos
Festival Awards). Os participantes
terão ainda acesso às PRO, ou seja,
apresentações profissionais que
pretendem criar um espaço de pro-
moção e apresentação de novas
ideias para os festivais de música.

No dia 15, esta terceira edição do

Talkfest propõe seminários que te-
rão lugar no Salão Nobre da Reito-
ria da Universidade de Lisboa. O

programa encerra na Aula Magna,
na noite de dia 15, num concerto

que contará com a participação de
DJRideeOctaPush.
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