
Talkfest’14 

 

Descrição 

 

O Talkfest – Fórum sobre o futuro dos festivais de música em Portugal 
promove anualmente a discussão/ reflexão sobre o estado da arte dos festivais 
de música. A decorrer nos dias 13, 14 e 15 de março no ISEG e na Aula Magna 
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da Universidade de Lisboa.  

O Talkfest é o único fórum em Portugal que se dedica exclusivamente ao de-
bate e reflexão sobre o futuro deste tipo de eventos no nosso país. O Talk-
fest’14 foi desenvolvido a pensar especificamente em todos os profissionais, 
estudantes e curiosos do setor, para que estes possam ter a oportunidade de 
se reunir num mesmo espaço e conversar sobre festivais! 

Vir ao Talkfest’14 não é só assistir a mais uma conferência. O Talkfest’14 ofe-
rece a quem nele participa a oportunidade de escutar e contactar com as fi-
guras, as marcas e as promotoras do setor festivaleiro nacional e internacional, 
estabelecer contatos e criar oportunidades numa lógica B2B. 

Para além disso, toda a programação paralela foi pensada para dar o maior 
benefício e aumentar a qualidade da experiência enquanto profissional, 
estudante ou curioso da indústria. Pretende-se que a componente de formação 
(através dos seminários) bem como a profissional (Pro – Apresentações 
Profissionais) possam valorizar o percurso e os conhecimentos da área de cada 
participante. A mostra de documentários e os concertos são momentos mais 
lúdicos que pretendem celebrar a música e oferecer uma programação cultural 
distinta e com qualidade. 

No fundo, vir ao Talkfest’14 é fazer parte de um acontecimento cultural, uma 
experiência que envolve todos os que vivem, amam e respiram festivais de 
música e que querem de algum modo contribuir para o futuro dos festivais de 
música em Portugal. 

Como assistir? 

O Talkfest’14 decorrerá em Lisboa, nos dias 13, 14 e 15 de março de 2014. 
Terá uma programação dividida por cinco a áreas: Conferências (13 e 14 de 
março – ISEG), Concertos (14 de março – Aula Magna da Reitoria da 
Universidade de Lisboa), Pro – Apresentações Profissionais (13 e 14 de março – 
ISEG), Documentários (13 e 14 de março – ISEG) e  Seminários (15 de março 
– Salão Nobre da Reitoria da Universidade de Lisboa). 

Os bilhetes para o Talkfest’14 encontram-se à venda na www.ticketline.sapo.pt, 
Fnac, Worten, C. C. Dolce Vita, El Corte Inglês, Casino Lisboa, Galeria 
Comercial Campo Pequeno, Lojas Viagens Abreu, MMM Ticket, C.C. 
Mundicenter e Ag. A.B.E.P.; INFORMAÇÃO/RESERVAS: Ligue 1820 (24 horas) 

Mais informações: 
http://talkfest.eu/ 
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Animação Cultural 

 

Data(s) do evento 

De 13-03-2014 a 15-03-2014  

ISEG (Instituto Superior de Economia e Gestão) e Aula Magna da Universidade 

de Lisboa 

Distrito: Lisboa 

Concelho: Lisboa 
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