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Portugal door… Condé Nast Traveler
Het is moeilijk om te kiezen tussen zo’n uitgebreid aanbod aan muziekfestivals in Portugal: van het
Festival de Paredes de Coura tot het Sagres Surf Fest, over het Milhões de Festa, Optimus Primavera
Sound, Optimus Alive, Festival de Sintra en het meest bezochte charismatische Festival do Sudoeste in
het rustige vissersdorpje Zambujeira do Mar. Maar er zijn nog veel meer festivals om te bezoeken van
het noorden tot het zuiden van Portugal, u hoeft slechts de route met de beste locaties te volgen.
Festival de Paredes de Coura
www.paredesdecoura.com
We beginnen onze reis in het noorden, bijna aan de grens met Galicië. In het Portugese stadje Paredes de Coura – op
50 km afstand van Vigo – vindt één van de oudste festivals van Portugal plaats, een echte klassieker. Meer dan twintig
jaar lang kon men in het natuurlijke amfitheater aan het rivierstrand van Taboão genieten van goede muziek. Op het
programma is er nagenoeg geen plaats voor mainstream. Er wordt duidelijk gekozen voor alternatieve muziek uit
binnen- en buitenland. Pixies, P.J. Harvey, Morrisey, Arcade Fire, Calexico, Bombino, Hot Chip, Belle and Sebastian,
Alabama Shakes, Delorean en John Talabot waren enkele gasten van de laatste edities.
Milhões de Festa
www.milhoesdefesta.com
Eveneens in het noorden, dicht bij Barcelos, tussen de stad Braga en de Costa Verde, de kuststreek tussen de grens
met Galicië en Porto. Het festival Milhões de Festa blijft groeien en neemt een belangrijke plaats in tussen de
concurrerende zomerfestivals in Portugal. Op het laatste programma stonden meer dan 50 bands en het thema is
gewaagd: nieuwe klanken en nieuwe bands, zowel Portugese als buitenlandse. Bands zoals Austra, Orange Goblin,
Adorno, Killing Frost en The Partisan Seed. Een festival met een frisse wind.
Optimus Primavera Sound
www.optimusprimaverasound.com
Vanaf de Braga trekken we verder naar het zuiden tot in Porto. Een stad met steile hellingen en kasseien, goede
wijnen, een prachtig uitzicht op de Douro en goede underground-muziek. In Porto vindt de Portugese versie plaats van
het Primavera Sound festival dat al twaalf jaar in Barcelona wordt gehouden. Suede, Wilco, Yann Tiersen, The XX, Nick
Cave, Blur, Dinosaur Jr., Explosions in the Sky, The Breeders, Do Make Say Think en Los Planetas stonden op het
programma.
Verschillende stijlen, een voorkeur voor nieuwe waarden en het charisma van bekende artiesten hebben van Optimus
Primavera Sound een festival gemaakt dat deel uitmaakt van het circuit van de meest bezochte festivals van ZuidEuropa. Drie dagen van echte lente in het stadspark Parque da Cidade, vlak bij zee, met een goede ligging in de stad
en gemakkelijk te bereiken. Een ideale locatie waar soms tot 75.000 mensen van 40 verschillende nationaliteiten
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aanwezig zijn. Waine Coyne, de zanger van de Flaming Lips, noemde het ooit "het mooiste zomerfestival". Ook al vindt
het plaats in de lente.
Als u Porto bezoekt in een ander seizoen dan de lente raden we u aan het programma van de concertzaal Casa da
Música (www.casadamusica.com) te raadplegen. Dit originele moderne gebouw werd geopend in 2005 en is
ontworpen door de Nederlandse architect Rem Koolhaas. Hier treden het hele jaar door de beste internationale
artiesten op.
Optimus Alive
www.optimusalive.com
De route loopt verder tot de Portugese hoofdstad met een festival waarbij de boulevard langs de rivier Passeio
Marítimo de Algés wordt omgetoverd in een soort Californië: het festival Optimus Alive moet in niets onder doen voor
het mythische festival Coachella, waar zowel beroemde Hollywood-figuren uit de omgeving als goede indie-bands aan
deelnemen. Sinds 2007 traden op Optimus Alive talenten op als Bob Dylan, Neil Young, Green Day, Depeche Mode,
The Cure, Radiohead, The Stone Roses, Pearl Jam, LCD Soundsystem, Alt-J, Kings of Leon, Phoenix of Tame Impala. Het
festival heeft een uitgebreid aanbod. Gedurende drie dagen in juli treden er een honderdtal bands op. De slogan is als
die van de Champions League: 'Het beste programma. Altijd!'
Festival de Sintra
www.festivaldesintra.pt
Houdt u meer van klassieke muziek of ballet? In Lissabon kunt u de trein in het station van Rossio nemen en op
minder dan een uur bent u in Sintra. Dit ‘Oude Stadje' met de paleizen en de betoverende bossen was volgens Lord
Byron een van de meest charmante plaatsen van Europa. In deze prachtige omgeving vindt het Festival de Sintra
plaats dat iedere zomer jonge talentvolle artiesten uitnodigt om een ode te brengen aan grote componisten uit de
geschiedenis zoals Giuseppe Verdi, Richard Wagner en Charles-Valentin Alkan.
Super Bock Super Rock
www.superbocksuperrock.pt
In Praia do Meco, bij Sesimbra, op slechts 40 km ten zuiden van Lissabon vindt in juli een ander festival plaats met een
lange geschiedenis. Super Bock Super Rock is een echt rockfestival. Hier treden groepen op die grote menigten
kunnen beroeren. Op het programma staan een groot aantal Portugese bands en vele decibels. Bands zoals Muse,
Metallica, The Strokes, Arctic Monkeys, The Killers, Kaiser Chiefs, Queens of the Stone Age en Manuel Fúria E Os
Náufragos zijn maar enkele voorbeelden. Het festival stelt gratis bussen ter beschikking en brengt de rockers naar de
prachtige stranden van de streek, een van de belangrijkste toeristische attracties.
Festival Músicas do Mundo de Sines
www.fmm.com.pt
De dynamische festivalroute loopt verder naar het zuiden tot in Sines, een plaats aan de kust van de Alentejo waar
ieder jaar het grootste wereldmuziekfestival van Portugal en een van de belangrijkste van Europa plaatsvindt. Vijftien
edities later is het een onmisbaar zomerfestival voor liefhebbers van traditionele, folkloristische, populaire, etnische
en rootsmuziek. Het festival kenmerkt zich door zijn gevarieerd aanbod. Op het programma staan namen zoals Rokia
Traore, Femi Kuti, Hermeto Pascoal, Trilok Gurtu en Rachid Taha.
Festival do Sudoeste
www.sudoeste.meo.pt
We verlaten Sines en gaan verder zuidwaarts tot in het rustige vissersdorpje Zambujeira do Mar, aan de kust van de
Alentejo. Rustig tot het Festival do Sudoeste begint. Sinds de eerste editie in 1997 vindt het festival ieder jaar in
augustus plaats in dit dorp. Dit megafestival dat vijf dagen duurt en verschillende mogelijkheden biedt, is geëvolueerd
naar meer commerciële muziek. Namen als Pitbull, Fatboy Slim, David Guetta en Eddy Veder, Luciano en Calle 13
stonden al op het programma. Veel strand, zon en muziekstijlen voor ieder wat wils.
Festival Internacional de Jazz de Angra do Heroísmo
www.angrajazz.com
Dan verlaten we het Iberisch Schiereiland en vertrekken richting Atlantische Oceaan, tot de schitterende eilanden van
de Azoren, ongeveer 1.500 km ten westen van Lissabon. Dan komen we bij de jazzmuziek. Elk jaar in de herfst vindt in
Angra do Heroísmo – de hoofdstad van het eiland Terceira – het interessante festival AngraJazz plaats. Hier hebben al
meer dan 400 artiesten opgetreden. Het stadje wordt als het ware omgetoverd in een jazzclub met swingende muziek
van bands zoals Dave Holland Quintet, Dave Douglas Brass Ecstasy of de piano van Chano Domínguez.
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