
Comunicado North Music Festival 
 
 
Face ao crescente desenvolvimento do surto de COVID-19 em Portugal e 
perante a ausência de certezas quanto ao seu controlo e duração, a organização 
do North Music Festival decidiu que a solução mais segura e adequada ao 
momento de exceção que se vive atualmente é o adiamento do evento para 
2021. O compromisso com a saúde e segurança do nosso público, bandas, 
parceiros e colaboradores é e será sempre o mais importante.  
 
Temos habituado o nosso público a entrar na época de festivais de verão 
connosco. Impossibilitados de o fazermos este ano, o adiamento vai permitir que 
o regresso do North Music Festival se faça com uma edição inédita de três dias. 
Esta, que queremos que seja uma super edição, vai decorrer nos dias 20, 21 e 
22 de maio de 2021, já com as confirmações dos Headliners Internacionais 
Deftones, The Script, The Waterboys e Lamb.  
 
Vamos continuar a trabalhar todos os dias, como temos feito até ao momento, 
para garantir mais concertos, mais bandas de referência e experiências 
inesquecíveis.  
 
Os bilhetes já adquiridos continuarão válidos para as novas datas do North Music 
Festival. Após a suspensão de vendas, os bilhetes estarão novamente 
disponíveis para compra nos próximos dias. 
 
Juntos vamos ultrapassar este momento, contando que todos cumpram com a 
sua parte de se manterem em casa, seguros.  
 
 
Direção do North Music Festival 
 7 de abril de 2020 
 
 



to return with an unprecedented three-day edition. This super edition will take 
place on May 20th, 21st and 22nd 2021, with the confirmation of international 
headliners Deftones, The Script, The Waterboys and Lamb. 
 
We will continue working every day, as we have done so far, to guarantee more 
concerts, extra bands and unforgettable experiences. 
 
Tickets that have already been purchased will remain valid for the new North 
Music Festival dates. With ticket sales having been suspended, these will once 
again be available for purchase in the next few days. 
 
Together we will overcome this moment, relying on everyone to do their part in 
staying safe at home. 
 
 
North Music Festival Management 
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Statement from North Music Festival 

 
 
Due to the growing number of COVID-19 cases in Portugal, and in the absence 
of certainty regarding its control and duration, the organization of the North Music 
Festival has decided that the safest and most adequate solution for the moment 
is the postponement of the event to 2021. Our commitment to the health and 
safety of our public, bands, partners and employees is, and will always be, the 
most critical. 
 
Our public is accustomed to starting off the summer festival season with us. 
Unable to do so this year, this postponement will allow the North Music Festival 


