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EDITORIAL DE FRÉDÉRIC HOCQUARD 
 
 “As noites parisienses são dinâmicas e variadas, estão sempre mudando, e é por isso que convidam 
viajantes do mundo inteiro a vir e explorar o asfalto da “cidade da luz”. O convívio e as festas 
fazem parte do estilo de vida parisiense. Dos cafés às boates inovadoras, cabarés míticos ou jardins 
abertos à noite, a capital oferece a todos a oportunidade de encontrar prazeres em uma 
diversidade cultural que continua crescendo. A Prefeitura de Paris acompanha a vida noturna para 
encontrar novos espaços, como seus porões e linhas de trem abandonadas para continuar 
promovendo noites variadas, abertas a todos e com ambientes convidativos.”  
 
 
Frédéric Hocquard, Vice-prefeito da Prefeitura de Paris encarregado da vida noturna e 
economia cultural 
 
 

EDITORIAL DOS REDATORES 

 
Esta edição da Paris Festive Night & Day tem a ambição de mostrar que “Paris é uma festa” em 
pleno século XXI. 
 
2018 é o ano que vai desafiar o conceito de festas em Paris. A noite parisiense está sempre em 
movimento. Ela se reinventa por meio dos muitos operadores de projetos noturnos e festivos, sem 
esquecer os indispensáveis “agitadores culturais”. A noite é ainda mais reservada para os 
privilegiados. A noite se tornou múltipla, itinerante e fragmentada devido, entre outras coisas, a 
restrições de propriedades. Muitas capitais estão perdendo seus espaços musicais para operações 
residenciais. Paris resiste aos “giga clubs”; as festas acontecem em lugares alternativos, o que 
agrada ainda mais os parisienses dos subúrbios. Todas as artes se misturam. Os lugares mais 
inusitados misturam milhares de curiosos de todos os estilos. 
 
Em 2017, Paris registrou níveis maiores de turismo, tanto nacional quanto internacional. As festas 
fazem parte da atratividade cultural de Paris. De acordo com os números do Observatório 
Econômico do Turismo da Oficina do Turismo e dos Congressos de Paris, publicados em junho de 
2017, 84,6% dos entrevistados consideram Paris uma cidade festiva. Porém, o motivo 
“entretenimento” compõe 17,7% do painel. Esses números revelam uma alavanca que deve ser 
usada para atrair ainda mais visitantes, colocando orgulhosamente a Nouvelle Fête parisiense sob 
os holofotes. 
 
No entanto, é difícil quantificar o impacto das festas na atratividade de Paris. O tempo e os 
números mostram claramente que a vida noturna em Paris não se resume somente a clubes e 
cabarés. As festas se misturam também com o turismo variado, que envolve cultura, gastronomia, 
artes, esportes... 
 
As festas desencadeiam novas formas de conceber, desenvolver e pensar sobre o espaço urbano em 
um sentido mais amplo, mas também de “consumir” a capital. Se toda Paris é uma festa, é porque 
as festas agora se apropriam de novos espaços urbanos da capital no sentido amplo. Aqui, 
chamamos de SDF (“Sem Discoteca Fixa”, mesmo que o termo discoteca seja arcaico) os 
organizadores de festas, empreendedores de espetáculos, coletivos e indivíduos que exploram 
todos os tipos de lugares, zonas intermediárias, locais remotos e, muitas vezes, propriedades 
vazias. Esta categoria de agentes culturais e turísticos pode ser considerada como “promotores” 
(conhecidos internacionalmente como “promoters”). 
 
Podemos observar uma densidade muito grande de eventos com muitas marcas que se reinventam e 
se movem ou se reinventam para entrar melhor no setor que já está mudando.  
 
NOVIDADES, DESTAQUES E DESAFIOS 
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Os “clubes de jogos” estão voltando a Paris para substituir os Círculos de Jogos. Pelo menos três 

novos estabelecimentos serão inaugurados em 2018 pelos grupos Partouche, Tranchant e Rainaut, 

além do Cercle de Clichy. O grupo Barrière (líder dos cassinos franceses) tenta conseguir o número 

104 da avenida dos Champs Élysée (Clube de Aviação da França). Mas para brincar nas máquinas 

caça-níqueis, na roleta e em um ambiente real de um cassino, o melhor destino é o Casino 

d’Enghien-Les-Bains. 

 
Para o público LGBTQI, 2018 é um ano superimportante para promover Paris como destino. Na 

verdade, Paris acolherá a 10ª edição dos Gay Games, de 4 a 12 de agosto de 2018, um evento de 

grande potencial que deve receber cerca de 15 mil participantes. Paris vai testar seu poder de 

atrair turistas com um perfil mais festivo ou mais estival, e espera mostrar aos gays do mundo todo 

que sabemos como festejar em Paris. E temos ainda a Marcha Orgulho Gay programada este ano 

para sábado, 30 de junho, logo depois da quinzena cultural. 

 
 

 As tendências: 

 
A noite está se tornando cada vez mais itinerante e geograficamente diversificada – uma tendência 
lógica considerando os 10 milhões de francilianos que vivem em torno de 2 milhões de parisienses. 
Por motivos econômicos e práticos, o público jovem tem frequentado galpões.  
 
Mas há também um fenômeno sociológico: as noites ou festas estão se tornando cada vez mais 
“codificadas”, para fugir das regras tradicionais de comunicação com um importante “boca a 
boca”. 
 
Há uma explosão de festas efêmeras de todos os tamanhos: 

- Multiplicação dos festivais de música de verão. 

- Mais terraços e estabelecimentos efêmeros. 

- Fenômeno das invasões e “festas livres” em estabelecimentos fechados, até intramuros. 

 
Os festivais de música atuais, hip-hop e música eletrônica estão competindo abertamente, e até os 
profissionais estão ignorando as práticas mais comuns. Tanto que Livenation está lançando o Paris 
Summer Jam ao mesmo tempo que o Rock En Seine, agora explorado por Mathieu Pigasse (Banque 
Lazard, Les Inrocks, Le Monde) e AEG, ciador do Lollapalooza. 
 
Há inúmeros lugares efêmeros. Há eventos mais populares e outros mais modestos. Já as festas em 
galpões são as mais populares entre o público mais jovem. Esses eventos são chamados de “alter 
clubbing”, termo da MPK (jornalista da Bonbon Nuit). A cena parisiense não inveja mais a vitalidade 
de Londres, Berlim, Barcelona, Bruxelas e Amsterdã. 
 
O verão é a estação mais intensa, quando os terraços florescem nos telhados e ao longo do Sena. 
Algumas noites se prolongam, para decepção dos residentes. 
 
Quanto aos grandes eventos, muitas noites temáticas passaram a brilhar com temas diferentes 
(Noite de Debates, da Solidariedade) depois do sucesso da Noite Branca. A Marcha Orgulho Gay e a 
Techno Parade, na ausência de outros eventos, celebram o fim e o início do ano letivo para quase 
300 mil participantes.  
 
Além disso, as baladas não se limitam à noite; daí o título do comunicado de imprensa: “Paris  
Michel Mau & Christophe Vix-Gras 
https://www.linkedin.com/in/michel-mau/  
https://www.linkedin.com/in/vixgras/ 
 
 

O INÍCIO DA NOITE 

https://www.linkedin.com/in/michel-mau/
https://www.linkedin.com/in/vixgras/
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Existem quase 9 mil lugares para beber em Paris. As opções para os visitantes são muitas. Há 
muitos bares sendo renovados nos bairros de Paris, e a maioria deles é de alto nível. Os endereços 
variam de acordo com as estações do ano; mas no Rive Droite e na periferia o verão chegou para os 
fãs de novidades e espaços verdes, ou até mesmo de modismo no Sena, que voltou a ser um dos 
lugares favoritos para uns drinques e noites entre amigos, sem esquecer outros clubes super legais. 
 

 Os aperitivos 

 
Os lugares para encontrar os amigos para uma bebida fazem parte do estilo de vida e da cultura 
francesa. A capital mundial da gastronomia contém milhares de endereços para desfrutar, em boa 
companhia, dos mais variados néctares, do copo de vinho tinto num ambiente tradicional às 
bebidas internacionais. A nova tendência do momento é a "bistronomia", que inclui vinhos naturais. 
A bistronomia permite aliar o bistrô à gastronomia em um ambiente casual e, às vezes, até mesmo 
a eventos festivos como o Bistronomie Club, Fooding, Les Bonnes Heures ou a Fête de la 
Gastronomie, além dos destaques tradicionais, como o Beaujolais Nouveau, etc. 
 
 
Le Bar du Marché – novo 
Este é um dos terraços estratégicos de Saint-Germain, onde você vê tudo e pode ter certeza de que 
será visto. O “queridinho de Paris”. 
75 rue de Seine - Paris 6º 
https://www.facebook.com/pages/Bar-du-March%C3%A9/111678278891474 
 
Le Barboteur 
Este bar-barco faz um passeio no canal Ourcq, do 19º arrondissement até Bobigny. A cozinha 
caseira com frutas e vegetais produzidos em uma fazenda localizada a 25 km a leste de Paris é 
composta por sanduíches carnívoros e vegetarianos, peixe frito e sobremesas, além de coquetéis. 
De março a outubro. 
https://www.facebook.com/canalbarboteur/ 
 
 
Le Baron Rouge 
Um bar real de vinhos com barris 
1, rue Théophile-Roussel - Paris 12º 
http://lebaronrouge.net 
 
Café de Flore 
Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre frequentavam este lugar; Juliette Greco já usou suas 
bailarinas aqui; este café lendário de Saint-Germain-des-Prés já foi lugar de comemoração até 
mesmo de prêmios literários. O Lipp também é um rival do boulevard, onde você pode respirar o 
mesmo ar que Boris Vian um dia respirou. 
172, boulevard Saint-Germain - Paris 6º 
https://www.facebook.com/Cafedefloreofficial  
 
Les Folies 
Localizado em um antigo cabaré, este animado bar com terraço oferece um ambiente descontraído, 
decorado com cartazes e neon. Este lugar viu a estreia de Line Renaud antes de ser o bar de punk 
rock dos anos 80.  
8, rue de Belleville - Paris 20º 
www.aux-folies-belleville.fr 
 
Georges 
Idealmente empoleirado no telhado do Centre Pompidou, o Georges combina ambiente agradável e 
vista panorâmica, para você apreciar um aperitivo no verão e no inverno, para jantar a dois ou em 
grupo. 
Centre Pompidou - Paris 4º 
www.restaurantgeorgesparis.com 

https://www.facebook.com/pages/Bar-du-Marché/111678278891474
https://www.facebook.com/canalbarboteur/
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La Perle 
O Marais também tem um lugar excelente para você tomar uns drinques! Este antigo “rade” (que 
significa “porto”, gíria para bar popular) tornou-se o refúgio para os fashionistas que adoram 
misturar agitação com decoração de bar suburbano. A música é sempre de qualidade, tocada por 
Madj. 
78, rue Vieille du Temple - Paris 3º 
http://cafelaperle.com/ 
 
Le Piston Pélican 
Lugar novo criado por Stéphane Carbone (ex-Carbone 14) onde as tortinhas “tartiflettes” podem ser 
apreciadas com uma boa seleção de vinhos e ambiente musical acolhedor. 
15, rue de Bagnolet - Paris 20º 
http://pistonpelican.com/ 
 
Le Rivolux - novo 
Este café e bar de rock oferece pratos simples, chopes e happy hours em um ambiente animado. 
16 rue de Rivoli - Paris 4º 
https://www.facebook.com/Rivolux-254072814724049/ 
 
 
Le Sélect 
De frente para o Dome, o Sélect é um dos famosos endereços de Montparnasse dos anos 1920, e 
continua sendo um lugar relevante ainda hoje. 
99, boulevard du Montparnasse - Paris 6º 
www.leselectmontparnasse.fr  
 
 

 A mixologia 

 
A mixologia é uma arte, uma alquimia sutil manejada por bartenders talentosos. Essa "ciência" que 
surgiu nos bares de hotéis está em voga desde o final da década de 2000 em Paris. Os lugares de 
mixologia são ambientes bem refinados para paladares exigentes.  
 
Andy Wahloo - novo 
Um ambiente festivo com decoração colorida e coquetéis de antologia em uma ruazinha do 3º 
arrondissement que faz parte do famoso restaurante da moda Le Derrière. 
69 rue des Gravilliers - Paris 3º 
https://www.andywahloo-bar.com/  
 
Le Ballroom du Beef Club - novo 
Um bar underground com ambiente típico da “prohibition”, com acesso improvável, onde você 
pode desfrutar de coquetéis maravilhosos em cadeiras enormes e confortáveis. 
58, rue Jean-Jacques Rousseau - Paris 1º 
https://www.facebook.com/LeBallroomDuBeefclub 
 
La Candelaria 
Um lugar "escondido" no coração do Norte do Marais. Ao passar pela cantina, o visitante sentirá que 
está entrando na cozinha, mas encontrará um bar escuro e chique para quem gosta de licores à 
base de agave, como no México. 
52, rue de Saintonge - Paris 3º 
http://www.quixotic-projects.com/venue/candelaria  
 
La Commune 
A equipe do bar Syndicat (veja abaixo) se estabeleceu em Belleville servindo ponche e rum. 
80, boulevard de Belleville - Paris 20º 
http://syndicatcocktailclub.com/la-commune 
 

http://cafelaperle.com/
http://pistonpelican.com/
https://www.facebook.com/Rivolux-254072814724049/
https://www.andywahloo-bar.com/
https://www.facebook.com/LeBallroomDuBeefclub
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Experimental Cocktail Club 
Localizado convenientemente no distrito de Montorgueil, este bar é um dos melhores endereços de 
bares de coquetéis. 
37, rue Saint-Sauveur - Paris 2º 
http://www.experimentalevents.com/paris 
 
Lavomatic 
Um dos bares mais curiosos de Paris. Passe pela porta com ilusão ótica em forma de secadora de 
roupas para entrar no bar. 
30, rue René-Boulanger - Paris 10º 
http://www.lavomatic.paris 
 
Mabel - novo 
Um pequeno espaço aconchegante próximo ao bairro Montorgueil reservado para os fãs de 
coquetéis de rum. 
58 rue d'Aboukir - Paris 2º 
http://www.mabelparis.com/  
 
Le Moonshiner 
Pequeno bar clandestino escondido atrás da câmara frigorífica de uma pizzaria. 
5 rue Sedaine - Paris 11º  
https://www.facebook.com/Moonshiner-390791131035525/  
 
 
Prescription Cocktail Club 
Esse é bar que dá o tom à mixologia de Paris desde 2007 e se estendeu a Londres e Nova York. 
23, rue Mazarine - Paris 6º 
https://www.facebook.com/Prescription-Cocktail-Club-198121943593 
 
Le Shake n Smash 
Este barzinho fica no Norte do Marais. Foi neste bar que um talentoso bartender criou o coquetel 
Esquisse N°2. 
87, rue de Turbigo - Paris 3º 
https://shakensmash.com 
 
Le Syndicat 
Este bar de coquetéis tem uma forte identidade: ele se proclama como "a Organização de defesa 
dos espíritos franceses". Ali, você só degustará licores franceses, por trás de uma fachada coberta 
de etiquetas e cartazes. 
51, rue du Faubourg-Saint-Denis - Paris 10º 
http://syndicatcocktailclub.com/la-commune 
 
A mixologia tem mesmo seu festival e seu salão: 
Paris Cocktails Week em janeiro http://pariscocktailweek.fr 
Cocktail Spirit em junho http://www.cocktailspirits.com 
 
 

 L’afterwork 

 
O bar L’afterwork é a escapada favorita dos “colarinhos brancos”. O fenômeno fica a todo vapor às 
quintas-feiras, o dia favorito dos profissionais de escritório para se divertirem com os colegas. Ideal 
para dançar e beber com os colegas, soltando a gravata. 
 
Le Pachamama - novo 
Esse complexo alojado em um edifício imponente perto da Bastilha oferece aos fãs de ritmos 
latinos e sabores exóticos várias pistas de dança no andar superior. Esse lugar faz vibrar a alma da 
América do Sul. 
46, rue du Faubourg-Saint-Antoine - Paris 12º 

http://www.lavomatic.paris/
http://www.mabelparis.com/
https://www.facebook.com/Moonshiner-390791131035525/
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https://www.facebook.com/PachamamaParis/ 
 
Café Oz Rooftop 
A cerveja ao ar livre nas margens do Sena pelo famoso pub australiano, onde dá para pular como 
canguru enquanto assiste ao seu time de futebol favorito. 
Cité de la Mode 34, quai d’Austerlitz - Paris 13º 
https://fr-fr.facebook.com/cafeozrooftop  
 
Le Hobo Club 
Um belo clube pertinho do Champs-Élysées, que toca R&B e hip-hop no modo platinum. 
67, rue Pierre-Charron - Paris 8º 
http://www.lehoboclub.com 
 
Le Madam 
Localizado próximo ao Champs Elysees, o pequeno e acolhedor Madam alterna concertos intimistas 
e noites afterwork. 
128, rue de la Boétie - Paris 8º 
http://lemadam.com 
 
 
Le Palais Maillot 
Um belo espaço para os jovens profissionais que voltam de condomínios executivos, como o Défense 
ou o Neuilly. 
2, place de la Porte-Maillot - Paris 17º 
http://palaismaillot.fr 
 
Le Quai 
Barca divertida ao longo do Sena. 
Port de Solferino - Paris 7 
http://www.restaurantlequai.com 
 

 Os bares dançantes e “before” 

 
A vitalidade da cena parisiense fica evidente nos bares onde é possível “se ambientar” até meia-
noite, tanto no verão como no inverno. Alguns bares são verdadeiros miniclubes, abertos até 4h da 
manhã e, muitas vezes, é possível descobrir jovens talentos sem precisar ficar até tarde. 
 
Le 9B 
O 9B esconde no porão uma pista de dança com um ótimo som, que toca house, eletro ou techno, 
com os DJs da cena parisiense que acordam Paris com hip hop e eletro. 
68, boulevard de la Villette - Paris 19º 
http://www.le9b.com 
 
Les 4 Éléments 
Um dos esconderijos mais claramente eletrônicos de Paris com programação house e techno. 
149, rue Amelot - Paris 11º 
www.bar4elements.com 
 
Caveau de la Huchette 
O jazz é para se dançar! O filme La La Land apresenta uma multidão elegante dançando nesta meca 
do jazz ao vivo, onde se dança desde 1946. Essa adega medieval do distrito de Saint-Michel tem 
danças para todos ao som de be-bop, swing e Nova Orleans, assim como na época do Cotton Club e 
do Savoy. Até 4 horas da manhã aos finais de semana. 
5, rue de la Huchette - Paris 5º 
http://www.caveaudelahuchette.fr 
 
La Jaja - novo 
Esse bar de Montorgueil perto de Les Halles tem o charme discreto de um antigo bistrô em um 

https://www.facebook.com/PachamamaParis/
https://fr-fr.facebook.com/cafeozrooftop
https://fr-fr.facebook.com/cafeozrooftop
http://www.bar4elements.com/
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bairro antigo e animado, e apresenta noites com bons DJs, como Leslie Barbara Butch. 
56 rue d'Argout - Paris 2º 
www.lajaja.fr 
 
Les Petites Gouttes 
Este é um dos melhores endereços do 18º bairro, que alterna entre concertos, DJs à noite com os 
melhores sons do momento, performances, cursos de enologia, feiras de agricultores… 
12, esplanade Nathalie-Sarraute - Paris 18º 
http://www.lespetitesgouttes.com 
 
Rosa Bonheur sur Seine 
Suba para a barca, onde você encontrará o Camargue! Simplesmente um café da rede Culture 
Guinguette dentro de Paris, esta barca no rio Sena apresenta na doca um terraço com serviço de 
pizza napolitana e, no convés, oferece noites ecléticas com tendência bodegueira, além de um 
baile todas as quartas-feiras (sucessivamente popular, pop rock e sevilhanas). 
Port des Invalides - Paris 7º 
http://rosabonheur.fr 
 
Le Truskel 
Verdadeiro antro do pop e do rock, ao lado do Mécanique Ondulatoire e do Pop’In, que ficam no 11º 
bairro, este bar com clima de pub alinha três ambientes e uma impressionante lista de convidados 
importantes que tocam ao vivo ou DJs. 
12, rue Théophile-Roussel - Paris 2º 
http://www.truskel.com 
 
Udo Bar – novo 
Este lugar discreto em uma rua tranquila no bairro de Oberkampf combina o verdadeiro curry de 
Hamburgo e programação eletrônica. 
4 bis rue Neuve Popincourt - Paris 11º 
http://www.udobar.com/ 
 
Zero Zero 
Este bar é o miniclube do leste de Paris, com coquetéis baratos, vibe positiva e DJs divertidos, que 
se misturam no meio da multidão. 
89, rue Amelot - Paris 11º 
https://www.facebook.com/Z%C3%A9ro-Z%C3%A9ro-161969777215832  
 

 Os bares LGBT 

 
O Marais está morto, viva o Marais! O coração de Paris, onde os gays se estabeleceram, está 
mudando gradualmente. Na realidade, não faz mais tanto sentido ter um bairro exclusivo para 
suprir a necessidade de identidade ou até mesmo de comunidade, e o bairro atualmente deu lugar 
a vários estabelecimentos voltados também ao público gay. Nota-se também que a vida noturna 
tende a se mover do Marais (Paris 4) para o norte do Marais (Paris 3) e dos bairros centrais para 
outros bairros.  
  
3WKafé – novo 
3W = Women With Women. Este bar definitivamente lésbico é obrigatório para as meninas, com 
noites de karaokê e entretenimento. 
8 rue des Écouffes - Paris 3º 
https://www.facebook.com/3wkafe/ 
 
À la Folie 
Este café criado em um agito do parque de Villette tem um lindo terraço com bons grelhados e 
frituras. Este fim de semana, À la Folie torna-se um clube da programação especializada, inventada 
pelo diretor e um ex-promoter do Rex. 
26, avenue Corentin-Cariou - Paris 19º 
http://alafolie.paris 

http://www.lajaja.fr/
http://www.truskel.com/
http://www.udobar.com/
https://www.facebook.com/3wkafe/
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Chez Lui - novo 
Um bar restaurante próximo a Goncourt, uma área popular, com DJs convidados, que apresenta 
regularmente shows da banda de Gay Paree. 
67 rue Saint Maur - Paris 11º 
https://www.facebook.com/Chez-Lui-659428777555045/ 
 
Le Duplex 
O local, um dos mais antigos bares gays do Marais, tem um mezanino com muros altos que é bem 
disputado pelos frequentadores. O público é misto e, sem dúvida, um dos mais intelectuais do 
Marais. A seleção musical, inteligente e animada, difere do proposto em outros lugares. 
25, rue Michel-Le-Comte - Paris 3º 
https://www.facebook.com/Le-duplex-bar-124166857649715 
 
Le Labo - novo 
Um ótimo bar no meio da rue des lombards, aberto das 15h às 6h todos os dias, exceto segunda-
feira. Preços super competitivos, mesmo imbatíveis para o bairro: Happy hours das 15h às 23h, pint 
de cerveja por 3,50 euros, litro do coquetel do dia por 15 euros, um terraço aquecido, uma 
discoteca no porão. Clientela também hétero para um ambiente mesclado. 
37, rue des Lombards - Paris 1º 
https://www.facebook.com/teamlabobarclubparis/  
 
La Mine 
O bar gay tem rapazes vestidos de “fetiche” e é frequentado por simpatizantes. 
20, rue du Plâtre - Paris 4º 
http://www.bar-mine.fr 
 
La Moderne - novo 
Esta é a história de Lalla Kowska Regnier, que uma vez defendeu o Act Up nos anos 90, depois 
trabalhou no PAF, brilhou no bar mais underground de Marais e depois, sendo uma mulher decidida, 
abriu seu próprio bar. Vá conferir. 
91 rue Beaubourg - Paris 3º 
https://www.facebook.com/barlamoderne/ 
 
La Mutinerie 
Este bar de lésbicas é um lugar aberto a todas as meninas e seus amigos com uma mesa de bilhar 
para reunir as tribos. 
176, rue Saint-Martin - Paris 3º 
http://www.lamutinerie.eu 
 
Open Café 
Este é o ponto de encontro mais central e mais amigável para o happy hour. 
17, rue des archives - Paris 4º 
https://www.opencafe.fr 
 
Le Quetzal 
Uma das instituições do Marais para o público gay com decoração metálica bem anos 80. 
10, rue de la Verrerie - Paris 4º 
https://www.facebook.com/Quetzal-BAR-195263850822790 
 
Raidd Bar - novo 
Aberto todos os dias, este bar noturno é conhecido por seus shows sensuais com “gogos-dancers” 
que tomam banho na frente dos clientes. O lugar é muitas vezes chamado de “Shower-bar” pelos 
turistas. 
https://www.facebook.com/RAIDDBARPARIS  
 
 
Voulez Vous - novo 
Este café restaurante é um lugar confortável para tomar um drinque, saborear um coquetel ou 
comer algo, no coração do Marais. 

https://www.facebook.com/Chez-Lui-659428777555045/
https://www.facebook.com/Le-duplex-bar-124166857649715
https://www.facebook.com/teamlabobarclubparis/
http://www.bar-mine.fr/
https://www.facebook.com/barlamoderne/
https://www.opencafe.fr/
https://www.facebook.com/Quetzal-BAR-195263850822790
https://www.facebook.com/RAIDDBARPARIS
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18, rue du Temple - Paris 4º 
http://www.cafevoulezvous.com/ 
  
Rosa Bonheur 
O Rosa Bonheur, um bar no coração do parque Buttes-Chaumont, apresenta uma programação 
eclética, exceto às quintas-feiras, com DJs e música eletrônica, e, nos últimos anos, tem se 
tornado um ponto de encontro LGBT mais popular e movimentado d@s amig@s. 
2, allée de la Cascade - Paris 19º 
http://rosabonheur.fr  
 
Les Souffleurs 
Esse é um endereço bem “queer”, o mais moderno de Paris, com um bar que apresenta uma 
sucessão de DJs das mais diversas misturas eletrônicas. 
7, rue de la Verrerie - Paris 4º 
https://www.facebook.com/Lessouffleurs 
  
 

 Onde ouvir música ao vivo 

 
87 locais de concertos de música contemporânea animam Paris, de acordo com a rede Mapa, que 
reúne as casas de shows. Da música francesa à música africana, do palco gigantesco à sala privada, 
os eventos ao vivo são muitos, ousados e exigentes. Paris e sua região oferecem as condições ideais 
para turnês internacionais como um trampolim para jovens artistas. 
 
Aux Trois Mailletz – novo 
Restaurante, piano-bar, cabaré, música ao vivo em uma abóbada medieval do século XIII, no 
coração do Quartier Latin. 
56, rue Galande - Paris 5º 
https://www.auxtroismailletz.com/ 
 
Élysée-Montmartre 
Fundado em 1807 e após uma renovação depois um incêndio em 2011, o Élysée-Montmartre 
apresenta, sob a estrutura construída por Gustave Eiffel, um local reformado com uma das 
melhores programações de concertos da capital.  
72, boulevard de Rochechouart - Paris 18º 
www.elyseemontmartre.com  
 
Espace B 
Este bar também é um restaurante de família e uma casa de concertos alternativa e animada. 
16, rue Barbanègre - Paris 19º 
http://espaceb.net 
 
Le Flow 
Verdadeiro complexo aos pés da Ponte Alexandre III, com formas futuristas, a barca Le Flow 
oferece um terraço no verão, um restaurante gastronômico com o chef Gérard Cagna, um salão de 
concertos, clube e um bar no andar superior. 
Port des Invalides - Paris 7º 
http://www.flow-paris.com 
http:/www.madamearthur.fr 
La Gare Jazz - novo 
Em uma estação da linha de trem Petite, concertos gratuitos de jazz festivo todas as noites, com os 
melhores músicos franceses e internacionais e 2.000 m2 de jardim. Vá dançar! 
1 avenue Corentin Cariou – Paris 19º 
https://www.facebook.com/LaGareJazz/ 
 
La Marbrerie 
Este lugar pluridisciplinar de Montreuil já foi uma instalação industrial de 1.500 m2, e foi 
transformado em um local de produção e disseminação artística (concertos, dança), bar e 

http://www.cafevoulezvous.com/
https://www.auxtroismailletz.com/
http://espaceb.net/
http://www.flow-paris.com/
https://www.facebook.com/LaGareJazz/
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restaurante com terraço. Há muitos bailes hispânicos e africanos, seguidos de concertos e festas. 
21, rue Alexis-Lepère – 93100 Montreuil 
http://lamarbrerie.fr 
 
Le Chinois 
Trata-se de um pequeno salão com shows de vanguarda (rock, punk & world) criados pela equipe da 
Alimentation Générale do bairro Oberkampf (Paris 11º), que se transforma em um clube todos os 
finais de semana nos “vapeurs berlinoises”. 
6, place du Marché – 93100 Montreuil 
https://www.facebook.com/lechinoisdemontreuil 
 
La Maroquinerie 
Esta sala faz parte de uma pequena lista dos melhores locais de "pequenos" de Paris com 
programação de alta qualidade. Vale a pena visitar esse lugar até de olhos fechados. 
23, rue Boyer – Paris 11º 
www.lamaroquinerie.fr 
 
New Morning 
Este lugar é uma verdadeira instituição do jazz mundial, de black music, do funk ao reggae. Este 
ano, o New Morning celebra 35 anos com estrelas do jazz como Billy Cobham e John McLaughlin. 
7-9, rue des Petites-Écuries – Paris 10º 
http://www.newmorning.com/ 
 
L’Olympia 
Lenda dos teatros parisienses, o Olympia é a sala de concertos mais prestigiada. Os anos e as 
emoções moldaram as paredes que guardam tanta riqueza.  
28, boulevard des Capucines – Paris 9º 
http://www.olympiahall.com 
 
Salle Pleyel 
A histórica sala Art Déco da música clássica tem um novo visual para abrir sua programação musical 
contemporânea e outros tipos de espetáculos. 
252, rue du Faubourg-Saint-Honoré – Paris 8º 
https://www.sallepleyel.com 
 
Supersonic 
Casa de shows e clube à noite, este espaço para 200 pessoas no ritmo de Nova York está aberto 
todos os dias da semana, para satisfazer os fãs da música indie e notívagos. 
9, rue Biscornet – Paris 12º 
www.supersonic-club.fr 

 Os espetáculos e cabarés 

 
O French Cancan vem marcando a imaginação dos visitantes da capital desde o século XIX, e ainda 
atrai visitantes que buscam penas, brilho e beleza feminina. 
 
Bel Canto 
Este restaurante junta o canto lírico e a gastronomia. Ideal para os fãs de jantares líricos! 
72, quai de l’Hôtel-de-Ville – Paris 4º 
http://www.lebelcanto.com  
  
Brasil Tropical 
Este restaurante, aos pés da torre de Montparnasse, oferece um exotismo que nunca sai de moda. 
As noites também são movimentadas. 
33, avenue du Maine – Paris 14º 
http://www.brasiltropical.com  
 
Le Crazy Horse 
O Crazy, que é um verdadeiro tesouro, muda regularmente sua programação, convidando 

http://lamarbrerie.fr/
https://www.facebook.com/lechinoisdemontreuil
https://www.sallepleyel.com/
http://www.supersonic-club.fr/


 

 

 

→ Dossiê de imprensa 2018 – Oficina do Turismo e dos Congressos de Paris  

12 

P
A

R
IS

 F
E
S
T
IV

A
 D

IA
 E

 N
O

IT
E
 

personalidades da moda e da dança para proporcionar os espetáculos mais sensuais. 
>> Novo espetáculo retrospectivo em abril de 2016: Totally Crazy 
12, avenue George-V - Paris 8º 
http://www.lecrazyhorseparis.com  
  
Le Lido 
Este emblema do cabaré "Made in Paris" surpreende com seu design criado por um ex-diretor 
artístico do famoso Cirque du Soleil. Inigualável. 
116, avenue des Champs-Élysées - Paris 8º 
http://www.lido.fr  
Madame Arthur 
Chez Michou 
Pequeno em tamanho, mas com uma enorme notoriedade e reputação incansavelmente construídas 
desde junho de 1956, o Chez Michou oferece o show transformista mais alegre de Paris. Os garçons 
são também fruto da imaginação de Michou: "Uau! Que belíssima noite!" 
80, rue des Martyrs - Paris 18º 
http://www.michou.com 
 
Le Moulin Rouge 
"Féerie" é a casa de shows com uma programação real, que homenageia o cancan francês no mais 
emblemático dos cabarés parisienses, ao pé de Butte Montmartre. O tamanho do palco permite 
quarenta dançarinos, e é mágico! 
82, boulevard de Clichy - Paris 18º 
http://www.moulinrouge.fr  
 
Le Manko - novo 
No prestigiado Théâtre des Champs-Élysées, este estabelecimento do Triangle d’Or oferece bar de 
coquetéis, restaurante com ambiente sul americano, cabarés (com o concurso da equipe do Club 
Sandwich) e clube. 
15, avenue Montaigne - Paris 8º 
http://www.manko-paris.com 
 
La Nouvelle Ève 
Este belo estabelecimento que remete aos anos 50 proporciona uma visão entre casa de 
espetáculos e cabaré. 
25, rue Pierre-Fontaine - Paris 9º 
http://www.lanouvelleeveparis.com  
 
Le Paradis Latin 
Este cabaré é um endereço histórico da Rive Gauche. 
28, rue du Cardinal-Lemoine - Paris 5º 
http://www.paradislatin.com 
 
Pau Brazil 
Com leques de plumas multicoloridas girando em torno de suas mesas, este endereço irá satisfazer 
o seu desejo de exotismo e da alegria de viver brasileira. 
32, rue de Tilsit - Paris 17º 
http://www.paubrasil.fr  
 
 

 
A NOITE 

 
Existem centenas de locais para festas em Paris. 380 bares com autorização para fechar tarde e 200 
"discotecas", segundo o Departamento de Polícia de Paris em 2017. Essa seleção reflete a 
diversidade da oferta e de uma geografia super alternativa. Os francilianos vêm para Paris e os 
residentes da Grande Paris gostam do inesperado nos quatro cantos da metrópole de Paris. 
 
Das 23h às 7h da manhã 

http://www.michou.com/
http://www.manko-paris.com/
http://www.paubrasil.fr/
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 A noite eletrônica 

 
A cena parisiense está em alta no mapa mundial de música eletrônica, ou EDM (Electronic Dance 
Music, um termo mais norte americano que europeu para designar o gênero geral do eletrônico). A 
vitalidade da criação musical hexagonal é inegável. Isto deve-se a estrelas francesas como Vitalic, 
Flavien Berger, Laurent Garnier, David Guetta, etc. A tendência é variada: armazéns transformados 
em clubes efêmeros, miniclubes intimistas, festivais e eventos, além de coletivos e organizadores 
SDF (sem discoteca fixa)... 
 
Le Badaboum 
O leste de Paris tem um clube internacional classificado entre os melhores lugares parisienses, de 
acordo com a World’s Best Club. Apresentando um som excelente, o clube oferece atrações 
diferentes a cada semana, uma Secret Room e um bar de coquetéis. O Badaboum é o clube do 
distrito do bairro da Bastille com programação eletrônica e House. 
 
2 bis, rue des Taillandiers - Paris 11º 
http://www.badaboum.paris 
 
La Bellevilloise  
Com diversas atividades culturais que vão de oficinas oferecidas por grupos militantes ao jazz 
cigano, a Bellevilloise tem vários andares: um clube no porão dedicado à world music, hip hop e 
eletrônica, e um terraço durante o verão. O brunch de jazz de domingo é bem recomendado. 
19-21, rue Moret - Paris 20º 
http://www.labellevilloise.com 
 
Le Batofar 
Depois de quase 20 anos de serviço leal, o barco lendário vai fechar suas portas para reforma! 
Reabertura anunciada para o 2º semestre. 
Quai François Mauriac - Paris 13º 
http://www.batofar.fr/ 
 
La Clairière 
Clube efêmero aberto no verão, dependendo do tempo. Com um enorme tapete de grama macia 
plantada com árvores centenárias no coração do Bois de Boulogne, La Clairière é o novo ninho 
campestre das noites parisienses. 
1, carrefour de Longchamp, Bois de Boulogne - Paris 16º 
https://www.facebook.com/lesnuitsdelaclairiere 
 
Communion - novo 
Novo projeto a partir de maio de 2018, criado pelo grupo do famoso festival Calvi on the Rocks! O 
famoso telhado se tornará um lugar tanto diurno quanto noturno, com surpresas generalistas, mas 
ecléticas. 
Cité de la Mode 
34, quai d’Austerlitz – Paris 13º 
http://communion.paris/ 
 
 
Electric Bridge - novo 
Situado no primeiro andar do clube de foguetes do parque de exposições da Porte de Versailles, 
este lugar é o esconderijo de eventos bem grandes e pontuais (no estilo berlinense ou mais cheio de 
alma) e fez o pessoal dos bairros dançar por alguns meses na Electric Bridge. Nós dançamos na 
ponte Electric! 
1 place de la Porte de Versailles - Paris 15º 
http://electric-paris.com/ 
 
Espace Alexandre III - Soirées AAA - Showcase - novo 
O Showcase já teve muitas vidas, e não estamos falando da ponte onde ele está situado e que foi 
dedicada a um czar. Este espaço bem localizado para os clubbers do oeste da cidade será reaberto 
no segundo semestre. 

http://www.labellevilloise.com/
http://www.batofar.fr/
http://communion.paris/
http://electric-paris.com/
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Pont Alexandre III – Paris 8º 
https://www.facebook.com/AAAParisEvent/ 
 
Le Garage - novo 
Um verdadeiro refúgio da liberdade em um clube parisiense às vezes tímido, este lugar construído 
sob a Cidade da Moda e Design vai satisfazer os adeptos de Berlim e música eletrônica tocada por 
Daniel Weil, diretor artístico. 
Cité de la Mode 
34, quai d’Austerlitz - Paris 13º 
https://www.facebook.com/garageparis/ 
 
La Machine du Moulin Rouge 
Sob as meias das moças do Cancan francês está um dos melhores clubes da capital, com três 
ambientes e um Bar à Bulles, que dá acesso ao telhado. 
90, boulevard de Clichy - Paris 18º 
www.lamachinedumoulinrouge.com  
 
Le Rex Club 
O clube eletrônico de Paris, que existe desde que o house foi criado, comemora seus 30 anos em 
2018 com muitos artistas históricos e internacionais, projeções de documentário e de ficção no 
Grand Rex e outras surpresas. Pela primeira vez em sua história, o clube sai de sua toca para tocar 
sob o nome de Rexist. A primeira edição acontece na Mairie de Paris. Acompanhe com bastante 
interesse. 
5, boulevard Poissonnière - Paris 2º 
www.rexclub.com 
 
La Station – Gare des Mines 
Endereço dos clubbers experimentais em duas temporadas, este laboratório do Collectif MU entra 
em sua terceira temporada. Na primavera, eles reabrem suas áreas externas com vários destaques 
ao ar livre e novas edições dos festivais Garage MU Festival, Métamines, Qui Embrouille Qui ou 
Station électronique... Seus interiores abrigam noites com shows e discotecas, reunindo o melhor 
da cena musical em plena crise extática! 
29, avenue de la Porte-d’Aubervilliers - Paris 18º 
http://lastation.paris 
 
T7 - novo 
Clube no segundo andar do parque da Porte de Versailles, este lugar com arquitetura futurista é um 
tipo de subwoofer adaptado para a energia dos clubbers ávidos por som mínimo e máximo. 
32 rue Marcel Yol – 92170 Vanves 
https://www.facebook.com/T7Paris 
 
Le Yoyo 
Com uma decoração simples de concreto, a magnífica sala de cinema deu lugar a um belo espaço 
com uma varanda e duas salas de projeção adjacentes. O Yoyo é a sala preferida pelos fãs de eletro 
notívagos, LGBT ou não. 
20, avenue de New-York - Paris 16º 
http://yoyo-paris.com 
 
 
b) Os “coletivos” eletrônicos 
 
O termo “coletivos” já foi adicionado ao léxico de festas, trazendo grupos de base de artistas de 
todos os tipos, que se reúnem para se destacar diante do número exponencial de DJs no mercado. 
Na verdade, eles são organizadores da noite que garantem a direção artística, a comunicação e, por 
vezes, a decoração e recepção nos clubes que os recebem. Alguns investem na região de Paris e são 
os verdadeiros produtores de espetáculo.  
 
Os coletivos parisienses mais emblemáticos e underground reuniram-se em um grupo e criaram o 
Socle (mais informações aqui: http://tiny.cc/DPSocle). Sua peculiaridade é revelada pela escolha 
de locais, temas e programas, revelando uma certa utopia, eventos beneficentes e preços 

https://www.facebook.com/AAAParisEvent/
https://www.facebook.com/garageparis/
http://www.rexclub.com/
http://lastation.paris/
https://www.facebook.com/T7Paris
http://tiny.cc/DPSocle
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acessíveis sem as restrições habituais dos clubes. 
 
Várias mídias especializadas: Trax Magazine, emissão de Vaudou Paname em Raje.fr (link: 
https://www.facebook.com/vaudoupaname/), PWFM (https://www.pwfm.fr/) & Rinse 
(http://www.rinse.fr/). 
 
 
Os grupos a seguir: 
Alter Paname https://www.facebook.com/alterpaname 
Berlinons Paris https://www.facebook.com/BerlinonsParis 
Coco Beach https://www.facebook.com/cocobeach.party 
Deviant Disco https://www.facebook.com/deviantdiscoparis 
Drom https://www.facebook.com/DROM.ORIGIN 
Excuse My French https://www.facebook.com/ExcuseMyFrenchOfficial 
Fée Croquer https://www.facebook.com/feecroquer 
Haïku  https://www.facebook.com/haikuparis 
Katapult https://www.facebook.com/KARAT-RECORDS-197837319573 
La Mamie’s https://www.facebook.com/lamamies 
Miqroclimat https://www.facebook.com/microclimatparis 
Otto10 https://www.facebook.com/otto10events 
Phonographe Corp https://www.facebook.com/Phonographecorp 
Pardonnez Nous  https://www.facebook.com/pardonnez.nous/ 
Panorama Musique Électronique  https://www.facebook.com/PMEpanorama 
Sous La Jupe https://www.facebook.com/sous.la.jupe 
Soukmachine https://www.facebook.com/soukmachines.paris 
Technorama https://www.facebook.com/TechnoramaRecords 

 A noite VIP 

 
Capital da moda e Cidade Luz, Paris ainda atrai o maior número de borboletas que gostam de 
brilhar na Semana de Moda ou diariamente nos lugares da moda, onde é preciso saber se exibir e 
ser visto. 
 
Alcazar 
O ex-cabaré alemão, totalmente projetado por Jasper Conran (fundador da Habitat) em um clima 
“colonial” chique, oferece um restaurante gourmet no térreo e a varanda no andar de cima, onde 
os barmen são simpáticos e os DJs programados por Patrick Vidal, todos sob a liderança dos 
incríveis Fabrice Gilberdy e Sylvie Phunket. 
62, rue Mazarine - Paris 6º 
www.alcazar.fr 
 
Le Germain Club Paradisio 
Este restaurante, decorado com uma estátua monumental de Xavier Veilhan, dispõe há já cinco 
anos de um cinema privado e um clube no porão, repleto de noites atípicas e confortáveis, de 
quinta a sábado. 
25, rue de Buci - Paris 6º 
https://www.facebook.com/Legermainetclubparadisio 
 
 
Hotel Bourbon 
Antiga sinagoga, o local manteve os painéis e o piso e a decoração foi arrumada para combinar com 
o visual da clientela que vem se divertir com roupas enfeitadas ao som de DJs de House no porão ou 
no lobby do andar térreo. 
39, rue des Petites-Écuries - Paris 10º 
http://hotelbourbon.fr/ 
 
La Mano 
O fundador do Baron, do Nüba e do Consulat, Lionel Bensemoun do Clique propõe um lugar original 
e tropical, onde é possível “dançar e praticar esportes”. 

https://www.facebook.com/vaudoupaname/
https://www.pwfm.fr/
http://www.rinse.fr/
https://www.facebook.com/pardonnez.nous/
http://www.alcazar.fr/
https://www.facebook.com/Legermainetclubparadisio
http://hotelbourbon.fr/
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10, rue Papillon - Paris 9º 
https://www.facebook.com/lamanoparis 
 
Le Mathis 
Este bar estava muito em moda nos anos 70. Hoje, após uma reforma, ele recebe DJs e notívagos, 
como Les Vipères Assassines com Emmanuel Caurel. 
3, rue de Ponthieu - Paris 8º 
http://www.hotelmathis.com/mathis-bar  
 
Mona Lisa - novo 
Situado em frente à futura Bourse de Commerce - Fondation Pinault, adornado com cobre maciço, 
veludo grosso, reforçado com madeira preciosa, este lugar é um tipo de “boudoir onírico” que 
satisfaz os dandis modernos. 
47 rue Berger - Paris 1º 
http://www.monalisaparis.fr/ 

 A noite LGBT 

 
Muito itinerantes, as noites parisienses LGBT estão se tornando cada vez mais SDF (sem discoteca 
fixa). O visitante deve se informar para apreciar a variedade e a qualidade para encontrar os 
eventos noturnos e finais de semana de sua preferência. 
 
Durante a semana, dois lugares se destacam principalmente nas noites gay: o Dépôt e o CUD. 
 
Dois eventos irão marcar 2018: 
 
Marcha Orgulho Gay, sábado, dia 30 de junho de 2018 
http://www.inter-lgbt.org/marche-des-fiertes/ 
 
Gay Games, de 4 a 12 de agosto de 2018 
Noite de abertura no Grand Palais com Offer Nissim, DJ e produtor israelense de Tel Aviv muito 
popular 
http://www.labigparty.com/fr/138-big-grand-palais.html 
 
Os clubes permanentes: 
 
Le Dépôt 
O clube gay lendário de Paris abre todos os dias e oferece um DJ todas as noites, além do cruzeiro 
que é aberto aos fins de semana em dois andares. 
10, rue aux Ours - Paris 3º 
www.ledepot-paris.com 
  
Le Gibus - novo 
O Gibus Club fica bem próximo à Place de la République. Propõe eventos ecléticos de música 
eletrônica de quinta a domingo à noite com festas Techno, House, Pop e Rnb. O clube recebe uma 
clientela principalmente gay, mas está aberta a todos. É o lugar favorito para after parties nas 
manhãs de domingo. 
18, rue du Faubourg-du-Temple - Paris 11º 
http://www.gibus.fr 
 
Organizadores que valem a pena acompanhar: 
 
Barbieturix 
A referência das noites lésbicas com a noite do Wet for Me na Machine du Moulin Rouge uma vez 
por mês é também uma revista militante e cultural, que também realiza eventos em vários locais. 
http://www.barbieturix.com 
 
Beardrop 
As noites para quem gosta de música acontecem regularmente no belo espaço Yoyo, que faz muito 

http://www.monalisaparis.fr/
http://www.inter-lgbt.org/marche-des-fiertes/
http://www.labigparty.com/fr/138-big-grand-palais.html
http://www.gibus.fr/
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sucesso. 
http://www.beardrop.com 
  
BLT 
O Bizarre Love Triangle de Emmanuel Caurel e Julien Lapierre é uma pura balada fashion no 
lendário Maxim’s, com Patrick Vidal como DJ residente. A dupla também faz a noite em Ghost au 
Silencio. 
https://www.facebook.com/bizarrelovetriangleparis 
 
La Culottée 
La Culottée é um projeto que mistura música eletrônica, artes instrumentais e performativas ao 
vivo. Foi criado em junho de 2012 e reúne um público aberto e nunca tímido em torno de uma 
programação musical meticulosa. Programa completo. 
https://www.facebook.com/laCulotteeParis/ 
 
 
Escualita 
A noite de domingo no Folies Pigalle para trans, travestis e simpatizantes. 
http://www.escualita.com 
 
Flash Cocotte 
A noite mais "queer", com fantasias para se adequar para os seres sensíveis e coloridos atrai uma 
das melhores multidões LGBT de Paris com um bom som. No Cabaret Sauvage, noites animais... 
http://www.flashcocotte.com 
 
Les Follivores 
Inegavelmente, Les Follivores são a bola da vez com o público LGBT no lendário Bataclan, com DJ 
RV em jukebox de sucessos que fazem a multidão cantar. 
https://www.facebook.com/la.nuit.des.follivores.crazyvores 
  
Kill The DJ 
Este grupo combina o trabalho de label, que descobriu Ivan Smagghe e a agora a super famosa 
Chloé, e de organizadores de noites exigentes e originais, incluindo três pelo Centro Nacional da 
Dança de Pantin. 
https://www.facebook.com/kill-the-dj-49660872694 
 
La Madame Klaude 
Brilho, paetês e cabaré. Essa balada disco é apaixonante e divertida. Essa discoteca frenética fica 
aberta a todas as fadas. A Madame Klaude é acima de tudo uma festa, um elo entre pessoas que 
também tem sua versão aconchegante na Varanda do Alcazar (Paris 6º) e seu baile. 
https://www.facebook.com/lamadameklaude 
 
SexyGroup 
As noites dançantes mais quentes da capital. 
www.sexygroup.fr 
 
La Toilette - novo 
Este coletivo combina uma programação "final do século" com nuances de Berlim no modo queer. 
https://www.facebook.com/studio69paris/ 
 
Under 
A after gay é o evento de referência imperdível para os fãs da atmosfera de Barcelona. 
https://www.fluidparty.com  
 
VendrediX/MercrediX 
MercrediX e VendrediX são Afterworks Gay às quartas e sextas-feiras em bares com terraços 
grandes e às vezes nos telhados. 
https://www.facebook.com/vendredixmercredix/ 
 
 

https://www.facebook.com/bizarrelovetriangleparis
https://www.facebook.com/laCulotteeParis/
https://www.facebook.com/kill-the-dj-49660872694/
https://www.facebook.com/studio69paris/
https://www.facebook.com/vendredixmercredix/
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Dois festivais LGBT a seguir: 
 
Jerk Off 10 dias em setembro 
Cursos com exposição, criações coreográficas, conferências e festas noturnas. 
Em vários lugares. 
http://www.festivaljerkoff.com 
 
Loud & Proud 4 dias em julho 
Uma série de concertos, festivais, mostras e encontros com artistas ecléticos e diversificados de 
todo o mundo. 
Gaîté Lyrique, 3, rue Papin – Paris 3º 
https://gaite-lyrique.net/loud-proud 
 
 

 A noite hip hop e internacional 

 
Quer dançar bachata, kizomba, R&B ou hip hop? Esta seleção é para você. Paris é a capital mundial, 
é o "som mundial"! Os clubes também podem ficar localizados na grande Paris, o que não exclui o 
interesse de artistas e clientes.  
 
La Bellevilloise 
Um domingo por mês, Gilles Peterson mistura tudo; este é o verdadeiro som do mundo! O lugar 
oferece outras ocasiões para ouvir jazz, hip hop, música do mundo ou house durante o dia, no final 
do dia ou à noite. 
19-21, rue Boyer – Paris 20º 
www.labellevilloise.com  
 
Bizzart 
Com um estilo loft de Nova York, onde você pode jantar, Bizz'Art é um dos lugares imperdíveis de 
quem gosta de música soul, com shows e festas que recebem grupos, como In Funk We Trust. 
167, quai de Valmy - Paris 10º 
www.bizzartclub.com 
https://www.facebook.com/InFunkWeTrust 
 
La Colonie 
Kader Attia, artista visual que criou o Café Chéri, explora esse lugar multidisciplinar, onde todas as 
cores das tribos parisienses, afro, descolonizada e LGBT, misturam-se em um ambiente artístico 
com performances, debates e, claro, festas. 
128, rue La Fayette – Paris 10º 
https://www.facebook.com/lacolonieaparis 
 
 
Le Djoon 
É como um clube no Bronx ou Londres, com o mesmo tipo de programação. As estrelas de “garage” 
(o tipo mais soulful do house) está presente aqui. Não muito longe do Sena, o porão do Djoon é a 
referência em black music para house, funk e R&B. 
22, boulevard Vincent-Auriol – Paris 13º 
http://www.djoon.com  
 
La Galette Electrique 
Esta creperia bretã recomendada por Starwax Mag toca hip-hop, e não a gaita bagad! As crepes são 
boas e o scratch também. 
110 boulevard de la Villette – Paris 19º 
https://www.facebook.com/lagaletteelectrique/ 
 
Imperio Club 
O L’Imperio Club é formado por duas salas com dois ambientes, latino e geral, com código de 
vestuário. 

https://www.facebook.com/InFunkWeTrust
https://www.facebook.com/lacolonieaparis
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10, rue Fernand-Léger – 95480 Pierrelaye  
http://www.imperio-club.fr  
 
La Java 
Discoteca emblemática de Belleville e velho marco de zazous e marlous, LA Java continua sendo um 
clube popular que mistura rock, techno, house, DJs, shows ao vivo e teatro de comédia. 
105, rue du Faubourg-du-Temple – Paris 10º 
http://www.la-java.fr 
 
One More 
Um novo bar de DJs com soul e música africana. 
44, rue de la Folie-Méricourt – Paris 11º  
https://www.facebook.com/One-More-663436103745012 
 
Le Palacio e Le Pharaon 
Esses dois lugares francilianos são bons clubes ecléticos, mas têm o mesmo plano de fundo, em 
matéria de música urbana. Esses lugares são trampolins para jovens talentos. 
42, rue Maurice Gunsbourg – 94200 Ivry-Sur-Seine 
http://www.palacio.fr  
1, route de Meulan – 78250 Tessancourt-sur-Aubette 
http://www.pharaonvillage.com  
 
Le Sanz 
O Sanz, que é um restaurante-bar-clube, recebe à noite artistas brasileiros, de jazz e soul ao vivo. 
49, rue du Faubourg-Saint-Antoine - Paris 12º 
http://www.lesanz.com  
 
E também: 
 
La Place 
O La Ville de Paris é um lugar de hip hop com o único centro cultural de seu tipo na França. Ele é 
um verdadeiro laboratório para novas práticas e experiências culturais, um centro artístico para os 
fãs desse tipo de música, cultura e movimento com galeria de mídia, café, programa educacional, 
um espaço de co-working e concertos. 
Forum des Halles, 10 Passage de la Canopée – Paris 1º 
http://laplace.paris 
 

 A noite para todos 

 
Paris também oferece locais mais generalistas para satisfazer o desejo de dançar em lugares 
conhecidos em um ambiente agradável. Qualificar esses locais de “generalistas” não é 
depreciativo, muito pelo contrário. Festas são momentos de laços sociais, em que algumas tribos se 
divertem devido à seleção mais complexa. Portanto, aqui está a "noite para todos!"  
  
Le Bus Palladium 
Criado por Serge Gainsbourg, este lugar é um marco do rock para a juventude dourada, com noites 
que se iniciam após shows de grupos pop ingleses ou americanos. Não perca o Club Ullmann. 
6, rue Pierre-Fontaine - Paris 9º 
http://www.lebuspalladium.com  
 
Le Globo 
Berço histórico do hip hop na França, com a noite "Roger Boîte Funk" em 1987, esse clube 
generalista tornou todos os finais de semana o ponto de encontro despojado, em um ambiente 
bodegueiro. 
8, boulevard de Strasbourg – Paris 10º 
www.leglobo.fr  
 
Le Loft Metropolis 
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Este local histórico é impressionante em seu tamanho e localização, que abrange a estrada do Soleil 
e pode acomodar um grande número de baladeiros. Conhecido por ter sido a casa da tecktonik na 
década de 2000, o Loft Metropolis é o maior clube do sul de Paris. 
Rue du Pont-des-Halles, 94150 Rungis 
http://www.loftmetropolis.com 
 
Le Memphis – novo 
Este clube familiar, inaugurado em 1946, administrado pelo filho do fundador, tem um design 
bastante "monopolista", bem visível nos Grands Boulevards. Programação eclética. 
3 Impasse Bonne Nouvelle – Paris 10º 
 
 
Le Pena Festayre 
Ele tem o ambiente festivo de Bayonne, sem os chifres dos touros, mas com bom humor do sul da 
França. 
Parvis de la Cité des Sciences, 32, avenue Corentin-Cariou – Paris 19°  
http://www.pena-festayre.com  
 

 Verão em Paris: os jardins e parques 

 
Abertura de novos parques à noite, entre maio e setembro. 
Agora é possível se refrescar à noite em 9 parques e jardins públicos:  
Square Louis-XIII (4º) 
Jardins des Grands-Explorateurs Marco-Polo et Cavelier-de-la-Salle (6º) 
Parc Kellermann (13º) 
Parc Montsouris (14º) 
Parc André-Citroën (15º) 
Pelouses d’Auteuil (16º): abertura noturna somente durante as férias de verão, de julho a agosto 
Parc Martin-Luther-King (17º) 
Parc des Buttes-Chaumont (19º) 
Square Séverine (20º) 
 
Informações práticas: 
http://www.paris.fr/jardinsnocturnes 
 
h) Os cassinos 
 
Grandes novidades: os "cassinos" voltam em 2018 e serão uma atração adicional da "cidade-luz". 
Eles vão levar o nome de “Clubs de Jeux” e terão a particularidade de não ter máquinas caça-
níqueis. Três participantes se pronunciaram e abrirão à noite: Partouche, Tranchant e Raineau. 
 
Cercle Clichy Montmartre 
Belo estabelecimento inaugurado em 1946 em um antigo salão de 1900 com mesas onde você pode 
jogar pôquer, Texas Hold'Em e blackjack, o Cercle continuou sendo o que era. 
84 rue de Clichy, Paris 9º 
http://pokerccm.com/  
 
 

ÀS MANHÃS 

 
Para os baladeiros ansiosos para continuar suas descobertas ou os mais ousados que se levantam de 
madrugada em clima de balada, há lugares para terminar bem a noite ou começar bem o dia: as 
afters. 
 
Das 7 ao meio-dia 
 

 As afters 

http://www.paris.fr/jardinsnocturnes
http://pokerccm.com/
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Chez Carmen 
Comemorando seus 68 anos. Esse é um dos raros eventos da noite parisiense que dura até hoje. 
53, rue Vivienne - Paris 2º 
http://bit.ly/2jx4Nda  
 
Concrete  
Surprize é agora um evento importante imperdível por ter inventado a noite no dia, seguindo o 
modelo do clube Berghain de Berlim. Suas programações vão geralmente do início da manhã até o 
final da noite seguinte, com uma seleção de artistas eletrônicos que afirmam as mínimas e 
melhores tendências. 
Port de la Rapée - Paris 12º 
http://www.concreteparis.fr 
 
Jazz y Jazz - novo 
Encontro de "puciers" de Saint Ouen, este bar kabyle tem a vantagem de abrir continuamente aos 
fins de semana e hospeda noites eletrônicas e coloridas. 
12 avenue de la porte de montmartre - Paris 18º 
https://www.facebook.com/JAZZ-Y-JAZZ-142398845952436/ 
 
 
Le Moka Goncourt 
Nova casa no distrito de Belleville, não muito longe de Zorba, o Moka é um dos locais preferidos dos 
baladeiros que estão voltando de uma festa em um galpão ou outro bar. 
75, rue du Faubourg-du-Temple - Paris 10º 
https://www.facebook.com/mokagoncourt  
 
Les Petits Tonneaux 
Um espaço acolhedor, barato e acessível, perto da Praça da République. 
17, rue du Faubourg-du-Temple - Paris 11º 
https://www.facebook.com/pages/Aux-Petits-Tonneaux/340839235992129 
 
9, rue de la Grande-Truanderie - Paris 1º 
 
 

DEPOIS DO MEIO-DIA 

 
Do meio-dia ao pôr do sol, Paris ganha vida com propostas adaptadas a diferentes públicos. O verão 
em Paris já começou! O público parte para a conquista dos Bancos do Sena, de espaços industriais 
abandonados ou áreas arborizadas na Grande Paris. E, obviamente, Paris oferece belas esplanadas, 
algumas das quais são de prestígio. 
 
 

 Para beber e talvez mais 

 
 

Le 6B  
O 6B é um antigo edifício que abrigava escritórios, e abriu espaços para trabalhos, experimentação 
e criação artística, e que acolhe ao ar livre ao lado do canal. 
6-10, quai de Seine - Saint-Denis 93200 
http://www.le6b.fr 
 
EP7 - novo 
Bem no centro de Paris Rive Gauche, o EP7 é um café cultural, bem como um equipamento 
multimídia de comunicação para o bairro, e serve especialmente para a expressão de artistas, 
demonstrando a qualidade e a vitalidade da criação digital. 
133 Avenue de France - Paris 
http://ep7.paris/ 
 

http://www.concreteparis.fr/
https://www.facebook.com/JAZZ-Y-JAZZ-142398845952436/
https://www.facebook.com/pages/Aux-Petits-Tonneaux/340839235992129
http://www.le6b.fr/
http://ep7.paris/
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Les Grands Voisins 
Este antigo hospital é a alegria de quem gosta de coquetéis, ioga ou dos visitantes da parte mais 
urbana de Paris. Alguns festivais são realizados no verão. 
82, boulevard Denfert-Rochereau - Paris 14º 
https://lesgrandsvoisins.org 
 
Le Hasard Ludique - novo 
É um espaço cultural híbrido inaugurado em 2017, com um auditório de 300 lugares, uma oficina de 
prática artística coletiva e um bistrô gourmet. No verão de 2018, as antigas vias férreas da Petite 
Ceinture abrigarão um espaço ao ar livre atípico com terraço, playground e atividades artísticas. 
128 Avenue de Saint-Ouen – Paris 18º 
https://www.lehasardludique.paris/ 
 
Ground Control 
Este símbolo desenvolvido pela agência La Lune Rousse desde 2014 reúne vários restaurantes, 
bares, brechós e oficinas variadas e diversificadas. Ground Control faz parte dos Sites Artistiques 
Temporaires da SNCF Immobilier. 
81-87, rue du Charolais, 12º 
www.groundcontrolparis.com 
 
La Javelle 
La Javelle, um bar agitado, é antes de tudo um lugar de intercâmbio cultural, que agrega e une 
diferentes públicos, de todas as idades. 
Port de Javel-Bas - Paris 15º 
http://lajavelle.com  
 
La Halle Papin 
Lugar efêmero de criação e expressão artística gerenciado por Soukmachines em um antigo local 
industrial. 
62, rue Denis-Papin - Pantin 93500 
http://www.soukmachines.com/evenements-1-1-1-1  
 
 
Mains d’Œuvres 
Este é um lugar para a imaginação artística e pessoas audaciosas que buscam durante dia, no 
inverno e no verão, uma programação especializada. 
1, rue Charles-Garnier - Saint-Ouen 
http://www.mainsdoeuvres.org 
 
La Recyclerie 
Esta fazenda urbana, aberta o ano todo, é especialmente apreciada no verão. É possível encontrar 
muita gente ao lado do galinheiro e na horta deste café-cantina sustentável. 
83, boulevard Ornano - Paris 18º 
http://www.larecyclerie.com  
 
Solar Sound System - novo 
O coletivo de engenharia na redução do impacto da energia usa a festa como um modo de ação 
para divulgar a redução do consumo. Depois de ter trabalhado no Grands Voisins, o grupo, também 
sediado em Berlim e Tel Aviv, terá um espaço em Montreuil. A ser confirmado 
https://solarsoundsystem.org/ 
 
 
E também: 
 
Entretenimentos musicais nos quiosques 
Os 34 quiosques de música já receberam em torno de 800 entretenimentos em 2016. Um convite 
para projetos dará vida a esses pequenos cenários populares para concertos gratuitos. 
www.paris.fr/kiosques 
 

https://lesgrandsvoisins.org/
https://www.lehasardludique.paris/
http://www.groundcontrolparis.com/
http://www.mainsdoeuvres.org/
https://solarsoundsystem.org/
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BC Club Paris 
Tania e Thomas selecionaram cozinheiros que despertam os paladares parisienses para você 
aproveitar nas cantinas bistronômicas musicais. Ideal para adultos e crianças. 
https://www.facebook.com/BistronomieClub 
 
Kiosquorama - setembro 
Série de shows e DJ em quiosques emblemáticos e de bairro, esse festival também oferece passeios 
em bairros com o aplicativo Diversities. 
http://kiosquorama.org/ 
 
 

 Para os pequenos 
 
A festa não é privilégio somente dos adultos. Os festivais de música contemporânea oferecem 
entretenimento para o público jovem. Não se tratam de creches para os pais que não conseguiram 
uma babá. Os "mini" são momentos de interação entre crianças, mas também entre pais e filhos. As 
crianças são apresentadas a instrumentos, participam de oficinas elaboradas (uso alternativo de 
brinquedos, VJing, prototipagem em modo fablab...). 
  
Little Sonique – maio 
Alinhado à programação inédita do festival Villette Sonique, o Little o Sonique oferece atividades 
específicas, como oficinas de criação de som e construção de kit de sintetizadores modulares. 
Parc de la Villette, 21, avenue Jean-Jaurès - Paris 19º 
http://www.villettesonique.com/little-villette  
 
Mini We Love Green – junho 
O “mini” é ideal para educar os pequenos para ações e reflexões sustentáveis. Várias atividades são 
propostas: quermesse, contar histórias, mural coletivo, brincadeiras ao ar livre e oficinas como 
"Crie sua planta", "Chapéu de jardineiro", construção de um acampamento de índios... 
Bois de Vincennes - Paris 12º 
http://www.welovegreen.fr/espace-kids 
 
Mini Rock en Seine – agosto  
Em 2017, o Mini completou dez anos. Esse festival de rock para crianças de 6 a 10 anos de idade 
acontece durante o dia e sem os pais, oferecendo oficinas criativas (DJ, MAO e acústicas) criações, 
shows e DJs exclusivamente para eles. 
Das 16h às 22h30h. Inscrição obrigatória no local. 
http://www.rockenseine.com/inscriptions-mini-rock-en-seine 
 
O ano todo: 
 
Association Débrouille 
Essa associação estabeleceu oficinas de desenvolvimento sustentável e várias práticas artísticas. 
http://www.debrouille.com 
 
Cafézoïde 
O “café cultural para crianças” é o centro criativo dos pequenos da Bassin de la Villette. 
92 bis, quai de la Loire - Paris 19º 
http://www.cafezoide.asso.fr 
 
Little Villette  
Recém decorado e situado no coração do parque, o Little Villette tem mais de 1.000 m2 e está 
equipado para crianças e suas famílias, com oficinas, circo, mostras e performances. Do lado de 
fora, vários espaços dedicados no maior parque urbano de Paris. 
Parc de la Villette, 211, avenue Jean-Jaurès - Paris 19º 
https://lavillette.com/little-villette 
 

 
 Gaming 

https://www.facebook.com/BistronomieClub
http://kiosquorama.org/
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Le Nid 
Um bar de jogos de tabuleiro onde você pode jogar mais de 800 jogos, comprar as últimas 
novidades e encontrar-se com amigos e colegas. 
227 rue Saint-Martin – Paris 3º 
http://lenid-coconludique.com 
  
Otaku Social Club 
Um bar que é o ponto de encontro de entusiastas de videogames, campeões de esportes eletrônicos 
e criadores de jogos. É o lugar perfeito para jogar, beber, petiscar e conhecer uma comunidade 
apaixonada por videogames. 
160 rue Saint-Denis – Paris 2º 
http://www.otakusocialclub.com 
 
ESCAPE GAME / JOGO DE ESCAPE 
   
Hint Hunt 
O primeiro jogo de fuga ao vivo de Paris 
62, rue Beaubourg - Paris 3º 
http://hinthunt.fr  
 
Team Break  
Os jogos de fuga acontecem todos os dias, das 10h às 22h. 
17, rue des Martyrs - Paris 9º 
http://www.team-break.fr  
 
Victory Escape Game 
21 rue de la Victoire – Paris 9° 
www.victoryescapegame.fr 
 
 
Villette Makerz 
O Parc de la Villette é ainda mais diversificado, com dois locais dedicados às artes digitais e ao 
fablab. 
La Villette - Paris 19º 
http://villettemakerz.com/ 
 
 
 

 Disco retrô 
 

A experiência de dança para duas pessoas é praticada de 7 a 77 anos de idade ou mais. Os idosos 
também têm os seus lugares favoritos, do baile popular Mouffetard às danças de discotecas. 
 
Le Balajo 
O Balajo fica no número 9 da rue de Lappe desde 1935, e continua sendo uma instituição para todos 
os baladeiros e amantes da dança! 
9, rue de Lappe - Paris 11º 
www.balajo.fr 
 
Balada do Memphis 
Neste clube de assentos de leopardo, um dos primeiros de Paris, todas as tardes, das 14h30 às 19h, 
há um chá dançante. 
3, impasse Bonne-Nouvelle - Paris 10º 
http://www.le-memphis.fr  
 
Petit Bal Musette 
O encontro acontece aos domingos de manhã, das 11h às 14h, com o acordeonista Christian Bassoul 
tocando para a dança com gaita de foles. Gratuito. 

http://lenid-coconludique.com/
http://lenid-coconludique.com/
http://www.otakusocialclub.com/
http://www.otakusocialclub.com/
http://villettemakerz.com/
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Em frente à igreja Saint-Médard, rue Mouffetard - Paris 5 
http://www.petitbal.com 
 
Rainbow Evidanse 
Essa associação LGBT permite aprender a dançar a dois e praticar nos bailes itinerantes. Os DJs são 
mestres na arte de se mover com vários estilos musicais (salsa, tango, música mundial, etc.). A 
associação produziu o histórico “Carnaval Interlope”, criado em 1922, que acontece à bordo da 
barca Rosa Bonheur no Sena. 
http://rainbowevidanse.fr 
 
Tango - La Boîte à Frissons 
Clube amigável de danças folclóricas populares, que acontece às sextas-feiras e sábados à noite, 
em um baile gay e lésbico.  
13, rue au Maire - Paris 3º 
http://www.boite-a-frissons.fr  
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OS FESTIVAIS 

 
 
Villette Sonique 23 a 27 de maio 
O festival mais "indie" da capital, pioneiro de novas sonoridades, acontece no Parc et Grande Halle 
de la Villette, em um clima cada vez mais raro. Os concertos no Halle, à tarde (gratuitos) nos 
gramados, vilas de gravadoras e baladas noturnas compõem o programa. 
Parc et Grande Halle de la Villette - Paris 19º 
http://www.villettesonique.com  
 
Marvellous Islands  19 a 20 de maio 
O festival eletrônico parisiense no mais alto estilo de Ibiza oferece duas noites sob as estrelas em 
um lago. O Marvellous também oferece a sua versão de inverno, Big Bang, e um brunch de verão. 
Plage de Torcy (área de lazer UCPA), Torcy 
www.marvellous-island.fr  
 
Brunch Electronik Paris - maio, junho, julho  
Este é o festival europeu para as jovens famílias que gostam de dançar com as crianças à tarde aos 
domingos ao som de DJs que tocam em clubes importantes. Se você tiver mais de 30 anos, uma 
família e obrigações, o Brunch é uma oportunidade perfeita. 
Local a ser confirmado 
http://paris.brunchelectronik.com/ 
 
We Love Green  2 a 3 de junho 
Este festival é a síntese de uma programação musical exigente de rock, pop, hip hop e eletrônica, 
que acontece no ambiente do bosque de Vincennes e aborda questões de conscientização climática. 
Com um espaço infantil. 
Bois de Vincennes - Paris 12º 
http://welovegreen.fr  
 
Download Festival 15 a 18 de junho  
System of a Down, Linkin Park, Blink 182, o grupo Prophets of Rage com os ex-Public Enemy, 
Cypress Hill e Rage Against The Machine são alguns nomes do Download, no evento para quem é fã 
da grande família do rock. 
B.A 217 - Le Plessis-Pâté/Brétigny-sur-Orge 
www.downloadfestival.fr  
 
Paris Jazz Festival junho e julho 
Verdadeira instituição de jazz em Paris e Île-de-France, o Paris Jazz Festival oferece, durante oito 
finais de semana, shows e entretenimento diversificado e eclético, acessível a todos os públicos, 
independentemente de suas idades, gostos e recursos. 
Parc Floral de Paris - Paris 12º 
http://www.parisjazzfestival.fr 
 
Solidays  22 a 24 de junho 
200 artistas, 100 associações, 80 concertos, 5 cenas, 2 noites e 3 dias resumem este festival, que 
ajuda a financiar ações contra o HIV em todo o mundo. Solidays, uma oportunidade única de 
combinar negócios com prazer, música e solidariedade. 
Hippodrome de Longchamp - Paris 16º 
http://www.solidays.com 
 
Macki Music Festival 29 de junho a 1 de julho 
Os dois grupos La Mamie’s e Cracki Records uniram forças para apresentar, nos últimos quatro anos, 
o festival mais soul de Paris. 
Paris e Carrières-sur-Seine 
https://www.facebook.com/mackimusicfestival 
 
 
The Peacock Society 6 e 7 de julho 

http://www.marvellous-island.fr/
http://paris.brunchelectronik.com/
https://www.facebook.com/mackimusicfestival
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Este festival é definitivamente orientado à música eletrônica com vários artistas internacionais 
Parc Floral de Vincennes - Paris 12º 
https://thepeacocksociety.fr/ 
 
Afropunk Paris 2018 14 e 15 de julho 
Nascido no Brooklyn, realizado pela sua própria mídia online, este festival foi a surpresa em 2016, 
graças a um espírito enraizado na cultura do punk DIY e no afro-futurismo. 
Grande Halle de la Villette 
http://afropunkfest.com/paris/ 
 
Festival Fnac Live julho  
Trinta concertos realizados na praça do Hôtel de Ville, como parte de Paris Plage. 
Parvis de l’Hôtel de Ville - Paris 4º 
http://www.fnac.com/fnaclive  
 
Lollapalooza Paris  21 a 22 de julho 
Estrelas da música das quatro cenas do lendário festival norte-americano que teve origem em 
Chicago, além do Lollakids, para as crianças, Lollachef, para a gastronomia e o Lollagreen, em 
associação com o Greenpeace e o Sea Shepherd. 
Hippodrome de Longchamp - Paris 16º 
https://www.lollaparis.com 
 
Paris Summer Jam 24 de agosto- novo 
Novo na paisagem de festivais parisienses cada vez mais frequentes, este festival proposto por 
Livenation promove o Rock En Seine e anuncia Kendrick Lamar, NERD e até mesmo IAM! 
U Arena - Nanterre 
https://www.livenation.fr/ 
 
Festival Rock en Seine  24 a 26 de agosto 
15ª edição do festival mais britânico de Île-de-France à sua escolha. Há também convidados de 
qualidade nos 4 palcos, boa gastronomia e o Mini Rock en Seine para os pequenos. 
Domaine de Saint-Cloud (92) 
http://www.rockenseine.com 
 
Smmmile – Vegan Pop Festival  setembro  
Ao redor dos shows e DJ sets, o Smmmile permite que os fãs de pop, rock e eletrônica tornem-se 
um pouco mais veganos, vegetarianos, vegetarianos por curiosidade...  
Parc de la Villette, Trabendo – Paris 19º 
http://www.smmmilefestival.com  
 
La Fête de l’Humanité  14 a 16 de setembro 
A Fête de l’Humanité é um festival organizado anualmente pelo jornal L'Humanité, que 
compreende uma vila associativa, reuniões políticas e cenas que acolhem, todos os anos, mais de 
600 mil pessoas ao som de rock, hip hop, reggae, música francesa, etc. 
Parc de la Courneuve (93) 
http://fete.humanite.fr  
 
Pitchfork Music Festival 27 a 29 de outubro 
Desde 2011, a edição francesa do famoso festival do igualmente famoso local da descoberta musical 
Pitchfork acontece no Grande Halle de la Villette. O público é maioritariamente inglês. 
Grande Halle de la Villette – Paris 19º 
http://pitchforkmusicfestival.fr  
 
Aviso 
 
Por vários motivos, relacionados tanto a dificuldades de encontrar locais, aos incômodos causados 
ao bairro e pelo desejo de ter um ou mais vários artistas importantes, alguns festivais mudam a 
data regularmente. 

OS GRANDES EVENTOS 

https://thepeacocksociety.fr/
http://afropunkfest.com/paris/
https://www.lollaparis.com/
https://www.livenation.fr/
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Em locais urbanos em espetáculos efêmeros, Paris é animada por vários eventos importantes 
populares e festivos. 
 
De fim de março ao fim de maio – Foire du Trône 
O grande evento espetacular do leste de Paris. 
Pelouse de Reuilly - Paris 12º  
http://www.foiredutrone.com  
 
19 de maio – A Noite Europeia dos Museus 
A Europa será a principal atração na 14ª edição da Noite Europeia dos Museus. 
Em vários museus 
http://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr 
 
De junho a agosto - Fête des Tuileries 
Durante dois meses, jovens e idosos, turistas e parisienses podem se divertir com as 60 atrações 
propostas: carrinhos bate-bate, trens fantasmas, tiro ao alvo, palácio de gelo, cavalos de madeira 
de 1900, etc. 
 
21 de junho - La Fête de la Musique 
O maior evento musical da França 
http://fetedelamusique.culturecommunication.gouv.fr  
 
30 de junho – Marcha Orgulho LGBT 
A marcha de todos os orgulhos atravessa Paris e termina em beleza com uma oferta de palestras de 
artistas convidados e DJs. 
Do meio-dia às 19h 
http://www.inter-lgbt.org/marche-des-fiertes 
 
La Fête des Loges - 30 de junho a 20 de agosto 
La Fête des Loges é um dos parques de diversões mais antigos da França que acontece em todos os 
verões desde 1652, entre o final de junho e meados de agosto, na Esplanade des Loges, uma área 
de oito hectares na floresta de Saint-Germain-en-Laye, na França 
https://www.fetedesloges.org/ 
 
Julho – Les Heures Heureuses 
Cursos de aperitivos em 250 lugares parceiros, o aperitivo é a melhor hora do dia! 
Vários lugares de Paris 
https://quefaire.paris.fr/lesheuresheureuses 
 
14 de julho - Bastille Day 
 
- Os bailes dos bombeiros 
Vários quartéis de Paris 
 
- Fogos de artifícios da Cidade de Paris 
Champs de Mars/Trocadéro 
 
- FG Garden Party, Juddmonte Grand Prix de Paris 
Hippodrome de Saint-Cloud - Paris 16º 
https://billetterie.france-galop.com/fr/fgardenparty 
 
29 de setembro - Techno Parade 
Depois da Fête de la Musique, a Techno Parade é o maior encontro musical da França. Comemora 
20 anos em 2018. 
http://www.technoparade.fr  
 
 
6 de outubro – A Noite Branca 
Este grande evento festivo convida os parisienses, no primeiro sábado de outubro, a passear pelas 

https://www.fetedesloges.org/
https://quefaire.paris.fr/lesheuresheureuses
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ruas da capital para descobrir instalações artísticas em espaços públicos ou nos principais edifícios 
da metrópole. 
https://www.paris.fr/nuitblanche 
 
 
31 de dezembro - Réveillon nos Champs-Élysées com fogos de artifício.  
 
 
 

PARIS COQUIN 

 
A "Paris Gay” aparece na mesa de Édouard Manet, "Um bar para os Folies Bergère," representa o 
espírito maroto de Pigalle do século XIX e das belas parisienses, das quais os turistas se fantasiam. 
A Paris, sexy, de fetiche ou libertina que manteve a imagem de uma Paris quente, que lembra o 
icônico Marquês de Sade, fazendo as belas moças dos cabarés se fantasiarem, inspirando Toulouse-
Lautrec no passado, e ainda inspira muitos visitantes. 
 
Demonia 
Essa noite é referência de fetiche. Uma vez por ano, um evento europeu para amadores. 
http://www.nuitdemonia.com 
 
Moon City 
O templo das saunas libertinas 
34, boulevard de Clichy - Paris 18º 
https://www.mooncity.fr 
  
The Penthouse Club 
Um clube de striptease. 
13-15, rue de Berri - Paris 8º 
http://thepenthouseclubparis.com  
 
Quai 17 - novo 
Com cara de discoteca retrô, este lugar na Bassin de la Villette é um destino certo para os 
festeiros. O local também organiza noites musicais. 
17 quai de l’Oise - Paris 19º 
http://www.quai17.net/ 
 
Le Taken 
Clube libertino muito seletivo. 
8, rue Regrattier - Paris 4º 
http://www.taken-club.fr 
 
Le Sexodrome 
O templo de sex shops em Pigalle. 
23, boulevard de Clichy - Paris 9º 
http://sexodrome.fr 
 
Le Star City 
A sauna de todos os seus desejos. 
27, boulevard de Clichy - Paris 9º 
https://www.starcity.fr 
 
Sexy, Fetiche LGBT 
 
IDM Sauna - novo  
Sauna totalmente dedicada ao convívio e às noites temáticas. 
4, rue du Faubourg Montmartre - Paris 9º 
http://www.idm-sauna.com/  
 

https://www.paris.fr/nuitblanche
http://www.quai17.net/
http://www.idm-sauna.com/
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Le Dépôt 
O templo de eventos sensuais e excêntricos fica aberto diariamente das 14h às 8h. 
10, rue aux Ours - Paris 3º 
www.ledepot-paris.com 
  
Sun City 
A maior sauna e ginásio de esportes gay da Europa está aberto diariamente do meio-dia às 6 da 
manhã. 
62, boulevard de Sébastopol - Paris 3º 
www.suncity-paris.fr 
  
Gym Louvre 
Este lugar é basicamente um ginásio com uma sauna para relaxar. 
7, rue du Louvre - Paris 1º 
http://www.gymlouvre.com 
  
King Sauna 
Esta é a sauna mais amigável e aconchegante do oeste de Paris. 
21, rue Bridaine - Paris 17º 
http://www.kingsauna.fr 
 
E também: 
 
Paris Fetish Week 
O evento gay fetiche uma vez por ano. 
http://www.paris-fetish.com 
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CULTURAL & FESTIVA 

 
Capital de 130 museus de todos os tipos, Paris é uma cidade museu? Alguns museus, inclusive, 
decidiram lançar o cartão festivo para animar o lugar e atrair novos públicos. 
 
Castelo de Vaux-le-Vicomte 
Não perca o passeio à luz de velas, que permite descobrir o lugar como no Grande Século durante a 
época de Luís XIV, quando foi construída pelo ministro Fouquet. 
Château de Vaux-le-Vicomte - 77950 Maincy 
http://www.vaux-le-vicomte.com/decouvrir/visitez-aux-chandelles  
 
Castelo de Versalhes, os Bailes de Máscara 
30 de maio no Salão dos Espelhos e 25 de junho, no Orangerie de Versalhes, ambiente do Grande 
Século. Não se esqueça das incríveis Fontes Noturnas e dos espetáculos sobre a história do castelo. 
Place d’Armes - 78000 Versailles 
http://www.aubalmasque.fr/les-soirees-costumees-du-chateau-de-versailles.html  
 
Cité de l’Immigration “Ciao Italia” 
Durante o verão, o magnífico palácio Art Déco de la Porte Dorée, um remanescente da exposição 
colonial, oferece apresentações no seu átrio, com música em colaboração com os Petites Gouttes. 
 
293, avenue Daumesnil – Paris 12º 
http://www.histoire-immigration.fr 
 
Gaîté Lyrique 
O centro de arte digital e sala de música contemporânea oferece o ano todo exposições, encontros 
e concertos sobre questões atuais (denúncias, minorias). 
3 bis, rue Papin - Paris 3º 
https://gaite-lyrique.net  
 
Magasins Généraux / BETC 
Nessa antiga unidade industrial que fica à beira do canal Ourcq, em Pantin, as lojas são um centro 
criativo que participam da energia e do surgimento da Grande Paris, no andar térreo da agência 
BETC. No mesmo edifício, o Bellevilloise e o Allo Florida abrirão o Dock B, um belo bar dançante 
com shows. 
1 rue de l'Ancien Canal - 93500 Pantin 
https://magasinsgeneraux.com/fr/ 
 
Palais de Tokyo 
Este centro de arte contemporânea fica aberto todos os dias até meia-noite (exceto às terças-
feiras) e abriga uma sala imperdível das noites parisienses: o Yoyo. 
13, avenue du Président-Wilson - Paris 16º 
www.palaisdetokyo.com  
 
Les Siestes Électroniques: 7 a 28 de julho 
Festival mais curioso e universitário da cena eletrônica francesa, o Siestes Électroniques de 
Toulouse oferece um ciclo de performances no jardim do museu Quai Branly no verão. 
Musée Quai Branly - 37, quai Branly - Paris 7º 
www.quaibranly.fr/ 
 
Les befores du quai Branly 
Várias noites por ano, o Before mergulha na vitalidade artística das culturas do mundo. Um 
ambiente exclusivo! 
Musée Quai Branly - 37, quai Branly - Paris 7º 
http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-
evenements/before 
 

ANEXOS: 

 

https://magasinsgeneraux.com/fr/
http://www.quaibranly.fr/
http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/before
http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/before
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Locais recomendados para obter mais informações 
 
Em francês:  
 
Agenda da cidade de Paris 
https://quefaire.paris.fr/ 
 
Enlarge Your Paris: o guia indispensável para metrópole e região https://www.enlargeyourparis.fr/ 
 
Guide des Grands Parisiens : guia impresso dos endereços culturais da "Grande Paris", realizado pela 
BETC e Enlarge Your Paris 
https://grandsparisiens.com/ 
 
Heeboo: a revista alternativa da noite parisiense 
http://heeboo.fr/ 
 
Paris La Nuit: guia com os mapas das festas dos finais de semana 
http://parislanuit.fr/ 
 
Starwax Magazine : o guia de funk e hip-hop parigot 
http://starwaxmag.com/ 
 
Télérama Sortir 
http://sortir.telerama.fr/# 
 
Toot Sweet: serviço de bilhetes com tarifas com desconto e geolocalizadas. 
https://tootsweet-app.com/#/homepage 
 
Em inglês: 
 
Gogo Paris (aplicativo): http://www.gogocityguides.com/paris 
Ten Days in Paris: http://www.tendaysinparis.com/ 
Time Out: https://www.timeout.com/paris/en 
 
 

https://quefaire.paris.fr/
https://www.enlargeyourparis.fr/
https://grandsparisiens.com/
http://heeboo.fr/
http://parislanuit.fr/
http://starwaxmag.com/
http://sortir.telerama.fr/
https://tootsweet-app.com/#/homepage

