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Festas da Madalena - Os Maiores
Concertos, os Melhores DJs
É um dos maiores festivais açorianos e este ano apresenta um dos programas mais apelativos das últimas décadas: As Festas da Madalena prometem levar o público ao rubro com os
maiores concertos e os melhores DJs, na semana mais louca deste verão, que este ano faz
da Cidade do Vinho tema central das festividades e mote para a maior cornucópia de artes
e cultura de sempre.
Com um dos melhores programas das últimas décadas, as Festas da Madalena apresentam um cartaz eclético,
com os maiores nomes do panorama musical atual. Mariza, Rui Veloso, Sam the Kid e Mundo Segundo, ÁTOA e
ainda Resistência prometem animar as principais noites da festa com muito ritmo e diversão.
Do pai do rock português à artista mais conceituada do país, os nomes sonantes da música nacional, todos com
diferentes estilos, mas que se cruzam na notoriedade, marcam presença nas Festas da Madalena e irão fazer as
delícias do público.

Os Melhores
DJs do Mundo Nas
Festas da Madalena

Kura, Diego Miranda, Pete Tha Zouk e
Mastiksoul são os cabeças de cartaz da tenda
eletrónica do teu festival. Aclamados universalmente, eles figuram os quatro no top 100
dos melhores DJs do mundo em várias publicações da especialidade, nomeadamente na conceituada revista britânica DJ
Mag, em que foram destacados por diversas vezes, ao longo dos últimos anos.
Nomeados para alguns dos mais prestigiantes prémios internacionais, como
os European MTV Awards, eles sobem
aos palcos dos maiores festivais de música
do mundo. Este ano, como não poderia deixar de ser, sobem ao palco do teu festival de
eleição, as Festas da Madalena.

Muito Mais Que Um Festival
de Verão

A par da música, as Festas da Madalena celebram
o nosso povo, as nossas tradições, sendo este ano,
dedicadas à Cidade do Vinho, comemorando o galardão
conquistado pelo Município. As marchas, a Feira do Vinho da Ilha
do Pico, a decoração e o espírito festivaleiro prestarão uma homenagem
a esta grande conquista de todos os madalenenses, os verdadeiros heróis
desta epopeia de pedra.

