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EDITORIAL DE FRÉDÉRIC HOCQUARD 
 
“Paris é uma festa” expressa o melhor da nossa cidade e o prazer que temos em receber os 
visitantes. Para os parisienses, festejar é um estilo de vida que se reinventa a cada dia. A grande 
diversidade de propostas permite que todos encontrem o que gostam em nossa cidade: ouvir jovens 
artistas em um bar, jantar no cabaré, dançar com os maiores DJs do mundo, desfrutar de parques 
abertos a noite toda no verão e muito mais! A prefeitura de Paris há vários anos vem apoiando a 
renovação das áreas de Paris e promove uma noite beneficente, aberta a todos. Seja com a família 
ou amigos, ao meio-dia ou à meia-noite, surpreenda-se e deixe-se seduzir pelas noites parisienses. 
 
Frédéric Hocquard, Conselheiro Delegado do Primeiro Vice-Presidente, responsável pelas 
questões relacionadas à “Noite”. 
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EDITORIAL DOS REDATORES 

 
Paris, a capital de 130 museus, é um pouco menos festiva que Barcelona, Berlim, Londres ou 
Madrid. Qual o motivo disso? A característica baladeira é diluída pela riqueza cultural, culinária e 
patrimonial da nossa cidade. Festejar é apenas um dos elementos entre tantos outros oferecidos 
pela cidade de Paris. Por isso, em 2015, 9,4%* dos 30 milhões de visitantes afirmaram que os 
“eventos e comemorações” foram o principal motivo de sua viagem e, por extensão, o 
“entretenimento”. Esse número ainda significa quase 3 milhões de pessoas. 
 
No entanto, a maioria dos “outros” turistas, cujo principal motivo foi o turismo de negócios, 
turismo cultural, de compras, de gastronomia, etc., também se beneficiou das festas de Paris. É 
inegável que festejar é uma parte integrante do brilho de Paris. Essa visão holística restabeleceu a 
noite e as baladas de Paris, posicionando a cidade entre os destinos mais procurados do mundo. 
 
A noite e as baladas são elementos cruciais e inseparáveis do imaginário “Gay de Paris”, da “Cidade 
da Luz” ou ainda do “French Touch”. A oferta de baladas em Paris inclui mais de 12 mil bares, 
incluindo 4 mil com a permissão do encerramento tardio**, sem mencionar a região de Île-de-
France, sessenta festivais de música eletrônica contemporânea e mais de 500 dos mais diversos 
eventos noturnos. 
 
Além disso, as baladas não se limitam à noite; daí o novo título do comunicado de imprensa: “Paris 
Festiva, Dia e Noite”. O documento menciona quatro destaques ligados ao ciclo solar da seguinte 
maneira: 
A manhã: quando o sol nasce, 
A tarde: quando o sol está em seu apogeu, 
O início da noite: quando o sol se põe, 
A noite: quando a lua brilha. 
 
Para os visitantes, as noites são muitas vezes os momentos mais belos do dia. De forma clara, esse 
comunicado de imprensa também começa no início da noite, pois o entretenimento está a todo 
vapor após o horário de trabalho. 
 

 As tendências de 2017: 

 
O efêmero é uma tendência recente contínua. Tratam-se de lugares nos telhados, às margens do 
Sena, geralmente ao ar livre.  
 
As noites ao ar livre continuam aumentando; a estrutura da noite está mudando devido à redução 
do número de boates (estudo da Sacem***) em favor dos organizadores de SDF (sem discoteca fixa) 
que investem em espaços de aluguel ou que festejam em lugares diferentes ocasionalmente. 
 
Isso resulta em uma oferta de festas cada vez mais polimorfas. Esta fragmentação dificulta o acesso 
para quem não conhece a cidade. O visitante deve investigar para encontrar a balada que quer. 
 
Michel Mau & Christophe Vix-Gras 
 
* Fonte: OTCP, estudo de 2015 (publicado em 2016) (link) 
** Fonte: Polícia 
*** Estudo da Sacem (link) 
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O INÍCIO DA NOITE 

 
Essa é a hora em que a festiva Paris começa a ganhar vida, a partir do fechamento dos escritórios. 
Este período vai do pôr do sol e se estende até às 2 horas da manhã (hora de fechamento da 
maioria dos bares de acordo com a lei). Essa é a hora de muitos aperitivos com os famosos happy 
hours e afterworks. Essa é uma oportunidade de desfrutar de um coquetel entre amigos ou curtir 
música ao vivo, um espetáculo ou um show para começar a noite ou terminar o dia. 
 
 

 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 sabores, além do vinho tinto tipicamente francês, como dizem por aí. 
A nova tendência do momento é a “bistronomia”, que inclui vinhos naturais. A bistronomia permite 
relacionar 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, o Saint-Valentin (Dia dos Namorados na 
Europa), etc. 
 
Os bairros preferidos: 
Bassin de la Villette 
Belleville 
Bastille 
Butte aux Cailles 
Canal Saint-Martin 
Champs-Élysées 
Les Halles 
Le Marais 
Montmartre 
Oberkampf 
Saint-Germain-des-Prés 
Saint-Michel 
 
Há também: a Campagne à Paris (Paris 19), o canal Saint-Denis, as margens do Sena e tudo o que 
ainda virá... 
 
Le Baron Rouge 
Um verdadeiro bar de vinhos com barris, bebidas do local ou que você trouxer. 
1, rue Théophile-Roussel - Paris 12 
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. 
172, boulevard Saint-Germain - Paris 6 
https://www.facebook.com/Cafedefloreofficial  
 
Café Français 
Um ambiente acolhedor, longe da movimentada praça da Bastilha, que permite apreciar a Coluna 
de Julho. Decoração assinada por M/M (Paris), a dupla de diretores de arte cult. 
1-3, place de la Bastille - Paris 4 
http://cafe-francais.fr 
 
 
Café Marly 
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Um café magnífico situado no recinto do Louvre que permite desfrutar de uma taça de champanhe 
com uma vista deslumbrante da monumental pirâmide do Louvre. 
93, rue de Rivoli – Paris 1 
www.cafe-marly.com/fr  
 
Les Folies 
Localizado em um antigo cabaré, este animado bar com terraço oferece um ambiente descontraído, 
decorado com cartazes e neon. 
8, rue de Belleville - Paris 20 
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 4 
www.restaurantgeorgesparis.com 
 
Le Nemours 
Instituição do Palais-Royal com seu terraço mágico sob as colunas do Conseil d’État. 
2, place Colette – Paris 1 
http://www.lenemours.paris 
 
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 6 
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.  
 
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 3 
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 20 
http://syndicatcocktailclub.com/la-commune 
 
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 2 
http://www.experimentalevents.com/paris 
 
Hôtel Particulier Montmartre 
É a pérola de Montmartre! Situado na avenida Junot, cercado por um jardim, o hotel inclui cinco 
salas exclusivas, o Très Particulier, um bar de coquetéis com DJs para dançar com um coquetel na 
mão. 
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23, avenue Junot - Paris 18 
https://www.hotel-particulier-montmartre.com 
 
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 10 
http://www.lavomatic.paris 
 
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 6 
https://www.facebook.com/Prescription-Cocktail-Club-198121943593 
 
Le Shake n Shash 
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 3 
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 10 
http://syndicatcocktailclub.com/la-commune 
 
A mixologia tem mesmo seu festival e seu salão: 
Paris Cocktails Week janeiro de 2018  http://pariscocktailweek.fr 
Cocktail Spirit 5 e 6 de 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 BalRock 
O lugar oferece vários tipos de noites durante a semana e aos finais de semana, com a maior 
instalação de monitores de Paris. 
161, rue Montmartre - Paris 2 
http://www.lemagicparis.fr 
 
Le Barrio Latino 
Esse complexo oferece aos fãs de ritmos latinos e sabores exóticos várias pistas de dança no andar 
superior. 
46, rue du Faubourg-Saint-Antoine - Paris 12 
http://www.barrio-latino.com 
  
Le Hobo Club 
Um belo clube no Champs Élysées. 
67, rue Pierre-Charron - Paris 8 
http://www.lehoboclub.com 
 
Le Madam 
Localizado próximo ao Champs Elysees, o pequeno e acolhedor Madam alterna concertos intimistas 
e noites afterwork. 
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128, rue de la Boétie - Paris 8 
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 17 
http://palaismaillot.fr 
 
Le Pavillon des Champs-Élysées 
Este lugar lindo, que já foi um banco, alterna entre noites de afterwork durante a semana e é uma 
boate sob o nome Zig Zag Club aos finais de semana (veja em Noite). 
32-34, rue Marbeuf - Paris 8 
http://www.pavillon-champselysees.com 
 
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 e techno, 
com os DJs da cena parisiense que acordam Paris. 
68, boulevard de la Villette - Paris 19 
http://www.le9b.com 
 
Les 4 Éléments 
Um dos esconderijos mais claramente eletrônicos de Paris com programação house e techno. 
149, rue Amelot - Paris 11 
www.bar4elements.com 
 
Brasserie Barbès  
Nova preferência de quem gosta de lugares considerados “bem sucedidos”, como o Chez Jeannette 
(Paris 10) e o Sans Souci em Pigalle (Paris 9). Barbès é um bar-clube-terraço-restaurante próximo a 
Montmartre, que agrada a todos os visitantes. 
2, boulevard Barbès - Paris 18 
http://brasseriebarbes.com 
 
Chez Jeannette - 47, rue du Faubourg-Saint-Denis - Paris 10 
https://www.facebook.com/chez.jeannette 
Le Sans Souci - 65, rue Jean-Baptiste-Pigalle - Paris 9 
https://www.facebook.com/Le-Sans-Souci-683571598428784 
 
Candy Shop 
Um lugar que apresenta uma programação que vai do hip-hop à música eletrônica bem no meio da 
vizinhança favorita do leste de Paris. 
127, rue Saint-Maur - Paris 11 
https://www.facebook.com/CandyShopParis 
 
 

http://brasseriebarbes.com/
https://www.facebook.com/CandyShopParis
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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 5 
http://www.caveaudelahuchette.fr 
 
La Colonie 
Kader Attia, artista visual que criou o Café Chéri, que recebeu o prêmio Marcel Duchamp em 2016, 
abriu este lugar diversificado, que combina todas as cores das tribos parisienses em um ambiente 
artístico, e onde se dança black music. 
128, rue La Fayette - Paris 10 
https://www.facebook.com/lacolonieaparis 
 
Dock B 
Novo rebento da família Bellevilloise, localizado na Rotonde (praça Stalingrad) com o Trois Baudets, 
o Dock B é o bar com shows da nova sede da BETC, a famosa agência de publicidade. Dotado de um 
enorme terraço com vista para o canal Ourcq. 
1, place de la Pointe - 93500 Pantin 
https://www.facebook.com/dockbpantin 
 
Le Flow 
Complexo real aos pés da Ponte Alexandre III, com formas futuristas, a barca Le Flow oferece um 
terraço no verão, e é durante todo o ano um restaurante gastronômico com o chef Gérard Cagna, 
um salão de concertos, clube e um bar no andar superior. 
Port des Invalides - Paris 7 
http://www.flow-paris.com 
 
Orphée Privé 
Esta antiga sauna libertina de Pigalle, que fica entre dois bares americanos, apresenta uma 
programação atraente. 
7, rue Pierre-Fontaine - Paris 9  
https://www.facebook.com/Orph%C3%A9e-Priv%C3%A9-213078755425556 
 
Panic Room 
Atualmente gerenciada pela equipe do Badaboum, esse bar oferece uma bela pista de dança, digna 
de “Os embalos de sábado à noite” no porão. 
101, rue Amelot - Paris 11 
http://www.panicroomparis.com  
 
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 18 
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 uma 
balada todas as quartas-feiras (sucessivamente popular, pop rock e sevilhanas). 
Port des Invalides - Paris 7 
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 Feydeau - Paris 2 
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http://www.truskel.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 11 
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 a comunidade gay se estabeleceu, 
está se transformando gradualmente em um enorme shopping center dedicado a marcas de luxo. 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.  
  
À la Folie 
Este café criado em um espaço decorativo 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 19 
http://alafolie.paris 
 
Le Cox 
Esta instituição do Marais é conhecida por sua cerveja no happy hour para os amantes de música de 
todos os tipos. A decoração muda regularmente e a música tocada pelos DJs pode ser curtida 
mesmo se o cliente ficar mais do lado de fora. 
15, rue des Archives - Paris 4 
http://www.cox.fr 
 
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 3 
https://www.facebook.com/Le-duplex-bar-124166857649715 
 
La Mine 
O bar gay tem rapazes vestidos de “fetiche” e é frequentado por simpatizantes. 
20, rue du Plâtre - Paris 4 
http://www.bar-mine.fr 
 
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 3 
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 4 
https://www.opencafe.fr 
 
 
 
Le Quetzal 
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Uma das instituições do Marais para o público gay com decoração metálica bem anos 80. 
10, rue de la Verrerie - Paris 4 
https://www.facebook.com/Quetzal-BAR-195263850822790 
 
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 19 
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 4 
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. 
 
AccorHotels Arena 
Depois de muito e de mudar o nome, o AccorHôtels Arena tornou-se o maior local de espetáculos de 
Paris, com mega-concertos e eventos esportivos. 
8, boulevard de Bercy - Paris 12 
http://www.accorhotelsarena.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 18 
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 19 
http://espaceb.net 
 
La Dame Rose 
Esse novo salão com decoração de Nova Orleans declara ter como objetivo despertar o bairro de 
Montparnasse, com concertos-jantares (live food) e música black e soul. 
13, rue du Commandant-René-Mouchotte - Paris 14 
http://damerose.live/ 
 
Madame Arthur 
Este antigo “bouge” (uma espécie de “bordel”) de Montmartre já foi um cabaré com travestis 
atores cantando ao vivo versões de canções francesas antigas e atuais. 
75 bis, rue des Martyrs - Paris 18 
http://www.madamearthur.fr 
 
La Marbrerie & le Chinois 
Este novo lugar pluridisciplinar de Montreuil já foi uma instalação industrial de 1.500 m2, e foi 
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transformado em um local de produção e disseminação artística (concertos, dança), bar e 
restaurante. Perto dali, fica o Chinois, uma pequena sala de concertos específicos gerenciado pela 
equipe da Alimentation Générale, um bom endereço do bairro Oberkampf (Paris 11). 
21, rue Alexis-Lepère - 93100 Montreuil 
http://lamarbrerie.fr 
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 11 
www.lamaroquinerie.fr 
 
La Mécanique Ondulatoire 
Este é um bar vintage cheio de bebidas frescas com uma caverna dedicada à música ao vivo e aos 
fãs de discos de vinil, que compartilham seus vinis mais bonitos. 
8, passage Thiéré - Paris 11 
http://mecanique-ondulatoire.com  
 
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 10 
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 9 
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 8 
https://www.sallepleyel.com 
 
La Seine Musicale 
Acessível de metro, esta sala de capacidade para 6 mil lugares é um achado genuíno na forma de 
ninho de pássaro criado pelo arquiteto Shigaru Ban (Pompidou Metz), dedicado à música clássica e 
contemporânea. 
65, Pont-Renault - 92100 Boulogne-Billancourt 
http://www.laseinemusicale.com 
 
Le Trianon 
Uma das melhores casas de show da capital com uma balada com vista para o boulevard e 
programação de qualidade. 
80, boulevard de Rochechouart - Paris 18 
http://www.letrianon.fr  
 
 
 
 
 

 Os espetáculos e cabarés 

 
O French Cancan vem marcando a imaginação dos visitantes da capital desde o século XIX, e ainda 
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atrai visitantes que buscam penas, brilho e beleza. 
 
Bel Canto 
Este restaurante oferece a conexão entre o canto lírico e a gastronomia. Ideal para os fãs de 
jantares líricos! 
72, quai de l’Hôtel-de-Ville - Paris 4 
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 14 
http://www.brasiltropical.com  
 
Le Crazy Horse 
O Crazy, que é um verdadeiro tesouro, muda regularmente sua programação, convidando 
personalidades da moda e da dança para proporcionar os espetáculos mais sensuais. 
12, avenue George-V - Paris 8 
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 8 
http://www.lido.fr  
 
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 gay de Paris. Os garçons são 
também fruto da imaginação de Michou: “Uau! Que belíssima noite!” 
80, rue des Martyrs - Paris 18 
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 18 
http://www.moulinrouge.fr  
 
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 9 
http://www.lanouvelleeveparis.com  
 
Le Paradis Latin 
Este cabaré é um endereço histórico da Rive Gauche. 
28, rue du Cardinal-Lemoine - Paris 5 
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 Tilsitt - Paris 17 
http://www.paubrasil.fr  
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A NOITE 

 
Há centenas baladas entre Paris e Île-de-France. Esta seleção reflete a diversidade de ofertas e 
uma geografia que ignora o periférico, fronteira invisível cruzada alegremente por quem busca 
grandes eventos ou gêneros específicos da música. 
 
A noite parisiense satisfaz todos os critérios de gêneros musicais, de lugares e públicos procurados 
pelos turistas da cidade e os fãs de música. 
  
Das 23h às 7h da manhã 
 

 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 (raves), miniclubes intimistas, festivais e eventos, além de organizadores de 
SDF (sem discoteca fixa)... 
 
Quatro clubes parisienses estão no ranking da World’s Best Club, tornando Paris a capital europeia 
da noite. 
 
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. 
2 bis, rue des Taillandiers - Paris 11 
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. 
19-21, rue Moret - Paris 20 
http://www.labellevilloise.com 
 
La Clairière 
Clube efêmero aberto no verão, dependendo do tempo. Com um vasto tapete de ervas e árvores 
centenárias plantadas no coração de Bois de Boulogne, La Clairière é o novo ninho campestre das 
noites parisienses proposto pelo grupo WIHM (de Stephan e Tibo’z), que também gerencia o Zig Zag 
Club. 
1, carrefour de Longchamp, Bois de Boulogne - Paris 16 
https://www.facebook.com/lesnuitsdelaclairiere 
 
Les Étoiles 
Casa de shows de parceria exclusiva com o Live Nation (a multinacional de shows), clube (todos os 
meses, na Madame Klaude), local de eventos e criação, o teatro Étoiles, criado em 1876, renasceu 
das cinzas. 
61, rue du Château-d’Eau - Paris 10 
http://www.etoiles.paris  
 
Le Faust 
O Faust oferece um grande terraço com vista para o Sena e uma programação de boate em um 
túnel sob a ponte Alexander III, inspirado em Ibiza, Berlim e Londres. 
Pont Alexandre-III - Paris 7 
http://faustparis.fr  
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Le Glazart 
O Glazart tem fortes 20 anos de ativismo em favor da música de nicho, hardcore, do hardtek ao 
dubstep, passando por todas as formas de rock extremo, com um pátio ao ar livre. A Praia de 
Glazart, no verão, oferece festas com food trucks e preços acessíveis. 
7-15, avenue de la Porte-de-la-Villette - Paris 19 
www.glazart.com 
 
Grand Rivage 
Verdadeiro parênteses da liberdade das boates em Paris, muitas vezes muito tímido, este lugar que 
abriu em 2016, e foi construído sobre a doca da cidade da moda e do design, irá satisfazer os fãs 
dos clubes de Berlim. 
34, quai d’Austerlitz - Paris 13 
https://www.facebook.com/GrandRivageParis 
 
Le Macumba 
O Macumba é um vudu antigo. Este novo clube tropical de decoração egípcia apresenta black music 
contemporânea, seguindo a tendência de Londres. 
130, rue de Rivoli - Paris 1 
http://macumba.club 
 
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. 
90, boulevard de Clichy - Paris 18 
www.lamachinedumoulinrouge.com  
 
Minuit 
Esse bar de coquetéis groovy e miniclube com novo endereço, com programação bem organizada no 
bairro République é especialmente importante. 
4, rue Rampon - Paris 11 
https://www.facebook.com/PM75011 
 
Le Nouveau Casino 
Uma nova equipe assumiu uma das salas mais bem projetadas de Paris com um imenso lustre acima 
da pista. A programação de shows é variada (rock, hip hop) e oferece noites com DJs. 
109, rue Oberkampf - Paris 11 
http://nouveaucasino.fr 
 
Les Nuits Fauves 
Uma das histórias de sucesso de 2016, esse clube efêmero perdura por causa de seu sucesso popular 
e sua programação. Ele foi criado pela Raffinerie, e tem como base estrelas reconhecidas da música 
eletrônica, como Juan Atkins, Miss Kittin e The Hacker. 
34, quai d’Austerlitz - Paris 13 
http://nuitsfauves.com 
 
L’Officine 2.0 
Este é um efêmero clube de música eletrônica underground que funciona também para happy 
hours, e foi criado por Rackham, um dos pioneiros do trance na França. Ele é o clube de mais 
sucesso de Paris. 
11, rue de la Grande-Truanderie - Paris 1 
https://www.facebook.com/officineundergroundparis 
 
Le Rex Club 
Esse clube de música eletrônica comemorará 30 anos em 2018. Situado no Grand Rex, o lugar teve 
sua cenografia renovada e seus shows de qualidade aprimorada com Laurent Garnier como padrinho 
icônico. 
5, boulevard Poissonnière - Paris 2 
www.rexclub.com 
 

http://www.rexclub.com/
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Salo 
Esta é a sensação do ano de 2016. Emprestando seu nome ao filme de Pier Paolo Pasolini, o clube é 
gerenciado pela incrível Anne-Claire Gallet, conhecida como Dactylo, uma organizadora prolífica 
(Flash Cocotte) da cena eletrônica francesa. 
142, rue Montmartre - Paris 2 
http://salo-club.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 12 
www.supersonic-club.fr 
 
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 16 
http://yoyo-paris.com 
 
Le Zig Zag Club 
Aqui, as noites eletrônicas são divididas entre músicos franceses e internacionais, todos famosos 
por sua programação de artistas ou álbuns que estarão entre os mais pedidos amanhã. 
32-34, rue Marbeuf - Paris 8 
www.zigzagclub.fr 

 

 Os SDF, sem discoteca fixa ou os grupos e organizadores a seguir 

 
O termo “grupo” é adicionado ao léxico de festas, e significa agrupamentos de artistas ecléticos. 
Alguns participam também das noites itinerantes nos bares e clubes parisienses. No verão, eles 
investem na região de Paris. Sua peculiaridade é revelada pela escolha de locais, temas e 
programas, revelando uma certa utopia, eventos beneficentes e preços acessíveis. O fenômeno 
pode ser encontrado na agenda do seu Resident Advisor preferido. O Sacem enfatizou a importância 
disso em um estudo da cena eletrônica na França. 
Para saber mais: artigo Le Renouveau d’Utopie Tangible (set. 2016):  
https://www.youtube.com/watch?v=YktfsOVIXSs 
 
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 
Collectif Container https://www.facebook.com/lmbrjck 
Deviant Disco https://www.facebook.com/deviantdiscoparis 
Drom https://www.facebook.com/DROM.ORIGIN 
Les Éveillés https://www.facebook.com/restonseveilles 
Excuse My French https://www.facebook.com/ExcuseMyFrenchOfficial 
Fée Croquer https://www.facebook.com/feecroquer 
FHD Recordings https://www.facebook.com/fhdrecording 
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 
Panorama Musique Électronique https://www.facebook.com/PMEpanorama 
Sous La Jupe https://www.facebook.com/sous.la.jupe 
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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. 
 
Angie Club 
Para aqueles que querem ficar no Triangle d’Or, esse novíssimo e belíssimo clube irá satisfazê-los. 
105, rue Faubourg-Saint-Honoré - Paris 8 
https://www.facebook.com/AngieClubParis  
 
L’Arc 
Perto do Arco do Triunfo, este restaurante-balada-terraço demonstra a essência do luxo 
internacional com uma decoração assinada por Lenny Kravitz e uma programação inédita com 
baladas exclusivas. 
12, rue de Presbourg - Paris 8 
http://larc-paris.com 
 
Aquarium du Trocadéro - Cineaqua 
O local tem noites regulares e faz parte do circuito noturno de jovens do 16º bairro. 
5, avenue Albert-de-Mun - Paris 16 
http://www.cineaqua.com 
 
Le Baron 
O célebre clube do Tout-Paris continua a sua existência com uma nova equipe, que fará dançar os 
fãs da música e seguidores do hype. 
6, avenue Marceau - Paris 16 
http://lebaronparis.fr  
 
Le Germain Club Paradisio 
Este restaurante, decorado com uma estátua monumental de Xavier Veilhan, dispõe de um cinema 
privado e um clube no porão, repleto de noites atípicas e confortáveis, de quinta a sábado. 
25, rue de Buci - Paris 6 
https://www.facebook.com/Legermainetclubparadisio 
 
Le Manko 
No prestigiado Théâtre des Champs-Élysées, este estabelecimento do Triangle d’Or oferece bar de 
coquetéis, restaurante com ambiente, cabarés (com concurso de Club Sandwich) e clube. 
15, avenue Montaigne - Paris 8 
http://www.manko-paris.com  
 
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”. 
10, rue Papillon - Paris 9 
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 8 
http://www.hotelmathis.com/mathis-bar  
 
Le Silencio 
O famoso clube privado decorado por David Lynch oferece uma programação com base em 
projeções e show-cases musicais de artistas de qualidade tão exigente quanto seus coquetéis. 
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142, rue Montmartre - Paris 2 
http://silencio-club.com  
 
 

 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. 
 
Le CUD  
Este barzinho da noite do Marais é a referência da vida noturna LGBT, todas as noites durante todo 
o ano. 
12, rue des Haudriettes - Paris 3 
https://www.facebook.com/pg/cudbar 
 
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 3 
www.ledepot-paris.com 
  
Os SDF, sem discoteca fixa ou os grupos e organizadores a seguir 
 
After Scandal - Le Gibus 
O clube é um “after” é popular com o público gay, que é atraído pelo calor dos participantes e da 
música, bem em sintonia com os padrões gays internacionais. 
18, rue du Faubourg-du-Temple - Paris 11 
http://www.gibus.fr 
 
Barbieturix 
A referência de noites lésbicas com a noite Wet for Me na Machine du Moulin Rouge, uma vez por 
mês. 
http://www.barbieturix.com 
 
Beardrop 
As noites para quem gosta de música acontecem regularmente no belo espaço Yoyo, que faz muito 
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 
 
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, Nuits Fauves ou no 
Bateau Concorde Atlantique. 
http://www.flashcocotte.com 
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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 
  
La Madame Klaude 
Brilho, paetês e cabaré. Essa balada disco é apaixonante e divertida. Essa discoteca frenética fica 
aberta a todas as fadas. O Madame Klaude é principalmente uma celebração, um elo entre as 
pessoas. 
https://www.facebook.com/lamadameklaude 
 
RedWolf 
A pequena gravadora que cresce e leva a Paris muitas noites internacionais. 
http://www.redwolf.pro 
 
Rexy 
After parties quase todos os dias: segunda, quinta, sexta, sábado e domingo no distrito de Halles, 
com frequentadores diversos. 
9, rue de la Grande-Truanderie - Paris 1 
 
SexyGroup 
As noites dançantes mais quentes da capital. 
www.sexygroup.fr 
 
Spirit of Star 
Noites elegantes e originais em diferentes espaços culturais da capital. 
www.spiritofstar.com 
 
Under 
A after gay é o evento de referência imperdível para os fãs da atmosfera de Barcelona. 
https://www.fluidparty.com  
 
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 3 
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. PNL, a revelação do hip hop em 2016,foi produzido pela primeira 
vez no Pharaon, antes de lotar as casas parisienses e se tornar um dos Inrockuptibles. 
 
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 20 
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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 10 
www.bizzartclub.com 
https://www.facebook.com/InFunkWeTrust 
 
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 13 
http://www.djoon.com  
 
Imperio Club 
O L’Imperio Club é formado por duas salas com dois ambientes, latino e geral, com código de 
vestuário. 
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 10 
http://www.la-java.fr 
 
One More 
Um novo bar de DJs com soul e música africana. 
44, rue de la Folie-Méricourt - Paris 11  
https://www.facebook.com/One-More-663436103745012 
 
Le Palacio & 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 12 
http://www.lesanz.com  
 
Le Soleil de la Butte 
Durante 45 anos, este lugar com ar de discoteca, mistura turistas que buscam Montmartre e 
baladeiros. 
32, rue Muller - Paris 18 
https://www.facebook.com/Le-Soleil-De-La-Butte-295547923849422 
 
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 1 
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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”!  
  
Café Oz 
A Austrália tem suas embaixadas noturnas, com pubs festivos onde as cervejas prediletas dos 
cangurus correm livremente. Ambiente generalista garantido. A rede será inaugurada na primavera 
em um terraço da Cidade de Moda e do Design. 
34, quai d’Austerlitz - Paris 13 
http://www.cafe-oz.com/fr 
 
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 9 
http://www.lebuspalladium.com  
 
Le Duplex 
Um marco perto da Étoile na prestigiada avenida Foch. 
2 bis, avenue Foch, Paris 16 
http://www.leduplex.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 10 
www.leglobo.fr  
 
Le Loft Metropolis 
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 Mix Club 
Este amplo espaço tem sua entrada aos pés da torre de Montparnasse e oferece todos os confortos 
de um clube moderno. 
24, rue de l’Arrivée - Paris 15 
www.mixclub.fr 
 
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  
 
Le Queen 
O famoso clube dos Champs-Élysées mudou-se para o antigo Mimi Pinson, proporcionando um 
espaço maior e completamente renovado. 
22, rue Quentin-Bauchart - Paris 8 
http://www.queen.fr  
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VIP Room 
Encontre a atmosfera de Saint-Tropez ou Miami em Paris, em frente ao Louvre. Com uma decoração 
sofisticada, este prestigiado clube também oferece um restaurante italiano. 
188 bis, rue de Rivoli - Paris 1 
https://www.facebook.com/viproomofficial 

 

 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 
 



 

 

 

→ Dossiê de imprensa 2017 – Oficina do Turismo e dos Congressos de Paris  

22 

P
A

R
IS

 F
E
S
T
IV

A
 D

IA
 E

 N
O

IT
E
 

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 
 
Chez Carmen 
Comemorando seus 68 anos. Esse é um dos raros eventos da noite parisiense que dura até hoje. 
53, rue Vivienne - Paris 2 
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 12 
http://www.concreteparis.fr 
 
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 10 
https://www.facebook.com/mokagoncourt  
 
Peripate 
Essa é uma festa durante o dia, que ocorre esporadicamente, e traz uma fauna colorida e simpática 
adepta do techno na mesmo “edifício” que abriga o Freegan Pony, a primeira cantina associativa e 
participativa freegan da Europa, na periferia. 
Place Auguste-Baron - Paris 19 
www.freeganpony.com  
 
Les Petits Tonneaux 
Um espaço acolhedor, barato e acessível, perto da Praça da République. 
17, rue du Faubourg-du-Temple - Paris 11 
https://www.facebook.com/pages/Aux-Petits-Tonneaux/340839235992129 
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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 
 
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 14 
https://lesgrandsvoisins.org 
 
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 15 
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 
 
Les Perchoir 
Criado em 2013, o Perchoir agitou Paris no telhado do BHV e da Gare de l’Est 
14, rue Crespin-du-Gast - Paris 11 
BHV, 37 rue de la Verrerie - Paris 4 
Gare de l’Est, hall Saint-Martin - Paris 10 
http://www.leperchoir.tv 
 
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 18 
http://www.larecyclerie.com  
 
La Station - Gare des Mines  
O Collectif Mu opera, além da Garage Mu, em esta antiga estação ferroviária, organizando 
concertos, espetáculos pluridisciplinares, residências artísticas e clube. 
29, avenue de la Porte-d’Aubervilliers - Paris 18 
http://lastation.paris 
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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 
 
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 
 
 

 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 - 27 de maio - 1 de junho 
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 19 
http://www.villettesonique.com/little-villette  
 
Mini We Love Green - 10-11 de 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 12 
http://www.welovegreen.fr/espace-kids 
 
Mini Rock en Seine - 25-27 de agosto  
Em 2017, o Mini completa 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 
 
Mini Weather - setembro 
O Mini do Weather é a versão mais eletrônica do “mini”, com atividades bem escolhidas para os 
pequenos, como performances, tecno em família, desfile de moda, dança mob de flash house, 
introdução à dança house... 
Local e datas confirmadas para o festival 
http://www.weatherfestival.fr/fr 
 
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 19 
http://www.cafezoide.asso.fr 
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Little Villette  
Recém decorado e situado no coração do parque, o Little Villette tem mais de 1.000 m2 e é 
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 19 
https://lavillette.com/little-villette 
 
La Place 
A programação Hip Hop Kidz oferece o Kids'n Play & Brunch'n Kids, que são oficinas de iniciação 
para as crianças. Entrada gratuita mediante reserva (taxa pelo Brunch) 
10 passage de la Canopée - Paris 1 
http://laplace.paris/programmation/jeune-public 
 

 
 

 Gaming 
 
Le Fantôme 
O bar de coquetéis oferece barracas de comida e jogos eletrônicos para os fãs de games retrô com 
DJs.  
36, rue de Paradis - Paris 10 
http://lefantome.fr  
 
The Game 
O princípio é simples: escapar de uma sala fechada em que você se encontra em menos de 60 
minutos. As pessoas são divididas em equipes de 3 a 5 jogadores. 
51, rue du Cardinal- Lemoine - Paris 5 
https://www.thegame-france.com 
 
Prizoners  
Há quatro jogos de evasão originais: A prisão da Bastilha, a Universidade de Sorbonne, o Palais de 
l’Elyseum e o Protocole Hawaï. 
15, rue Quincampoix - Paris 4 
https://www.prizoners.com/paris  
 
Hint Hunt 
O primeiro jogo de fuga ao vivo de Paris 
62, rue Beaubourg - Paris 3 
http://hinthunt.fr  
 
Team Break  
Os jogos de fuga acontecem todos os dias, das 10h às 22h. 
17, rue des Martyrs - Paris 9 
http://www.team-break.fr  
 
 

 
 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 11 
www.balajo.fr 
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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 10 
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. 
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 3 
http://www.boite-a-frissons.fr  
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OS FESTIVAIS 

 
 
Villette Sonique 25-31 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 19 
http://www.villettesonique.com  
 
Marvellous 6-7 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  
 
We Love Green 10-11 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 12 
http://welovegreen.fr  
 
Download Festival 9-11 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 12 
http://www.parisjazzfestival.fr 
 
Solidays  23-25 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. 
Hipódromo de Longchamp - Paris 16 
http://www.solidays.com 
 
Paris Hip-Hop 24 de junho-9 de julho 
O quinzena de hip hop tem uma programação com shows, baladas, graffiti, dança, cinema e 
conferências para representar e comemorar a riqueza do hip hop na França e no exterior. 
Outros lugares 
http://paris-hiphop.com 
 
Macki Music Festival 30 de junho-2 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 
 
 
Area 217 7-9 de julho  
A Area 217 faz referência à Area 51, onde os Estados Unidos esconderiam as evidências da 

https://www.facebook.com/mackimusicfestival
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existência de alienígenas... A Area 217 é o festival franciliano de todas as músicas eletrônicas e 
performances ao vivo. O festival tem como objetivo criar um universo real em torno da imagem do 
avião e criar uma interação e imersão digital entre os participantes. Praça de alimentação. É 
possível acampar. 
Bretigny-sur-Orge e Le Plessis 
http://area217festival.com 
 
Afropunk Paris 2017 15 e 16 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. 
Praça do Hôtel de Ville - Paris 4 
http://www.fnac.com/fnaclive  
 
Lollapalooza  22-23 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. 
Hipódromo de Longchamp - Paris 16 
https://www.lollaparis.com 
 
Festival Rock en Seine - 25-27 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 19 
http://www.smmmilefestival.com  
 
Weather Festival setembro  
Criado pelo Concrète, o festival acolhe 50 mil baladeiros de todo o mundo para entrar na dança 
minimal, tecno e house. Início de junho é a data da maior versão do festival, que também tem os 
seus pequenos formatos em outras épocas do ano. 
Lugar a ser confirmado 
http://www.weatherfestival.fr  
 
La Fête de l’Humanité 15-17 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  
 
Paris Electronic Week 20-23 de setembro 
O PEW reúne todos os profissionais da música eletrônica no Gaîté Lyrique e programa em 
colaboração com os clubes de Paris quatro dias de festa musical ininterrupta. Acesso à tarifa com 
desconto com o passe. 
Gaîté Lyrique - Paris 3 e vários lugares 
http://www.pariselectronicweek.fr 
 
Dream Nation 23 de setembro 
A Dream Nation é realizada durante três dias em três lugares. O dia principal é sábado à noite em 

http://afropunkfest.com/paris/
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“after Techno Parade” com vários locais que oferecem o lado mais tecno da música eletrônica, 
hardcore, dubstep, trance e minimal. 
Dock de Paris - Aubervilliers e dois outros lugares 
http://www.dreamnation.fr 
 
Pitchfork Music Festival 27-29 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 19 
http://pitchforkmusicfestival.fr  
 
Festival Culture Bar Bars fim de novembro 
A rede de cafés culturais oferece um tour de shows gratuitos em bares selecionados com artistas 
famosos e novos. 
Vários lugares  
http://festival.bar-bars.com 
 
Por vários motivos, relacionados tanto a dificuldades de encontrar locais, incômodos causados ao 
bairro e pelo desejo de ter um ou mais vários artistas importantes, alguns festivais mudam a data 
regularmente. 
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OS GRANDES EVENTOS 

 
Em locais urbanos em espetáculos efêmeros, Paris é animada por vários eventos importantes 
populares e festivos. 
 
31 de março - 28 de maio - Foire du Trône 
O grande evento espetacular do leste de Paris. 
Pelouse de Reuilly - Paris 12  
http://www.foiredutrone.com  
 
20-21 de maio - La Nuit Européenne des Musées 
Em vários museus. 
http://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr 
 
De junho a agosto - Fête des Tuileries 
Passeios e entretenimento no coração de Paris. 
Place de la Concorde - Paris 1 
http://www.parisinfo.com/sortie-paris/135470/F%C3%AAte-des-Tuileries 
 
21 de junho - La Fête de la Musique 
O maior evento musical da França 
http://fetedelamusique.culturecommunication.gouv.fr  
 
24 de junho a 1º de julho - Marche des Fiertés 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 
 
7-9 de julho - Les Heures Heureuses 
Cursos de aperitivos em 250 lugares parceiros, o aperitivo é a melhor hora do dia! 
Vários lugares de Paris 
http://lesheuresheureuses.paris.fr 
 
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 
Hipódromo de Saint-Cloud - Paris 16 
https://billetterie.france-galop.com/fr/fgardenparty 
 
23 de setembro - Techno Parade 
Depois da Fête de la Musique, a Techno Parade é o maior encontro musical da França. Ela festeja 
19 anos em 2017. 
http://www.technoparade.fr  
 
7 de outubro - La Nuit Blanche 
O grande evento de arte da cidade criada pela Prefeitura chegará à sua 16ª edição. Com a 
comissária de exposição convidada, Charlotte Laubard, a edição de 2017 de Nuit Blanche será 
guiada pelo desejo de “realizar uma causa comum”, e assim comemorar a criação coletivamente. 
http://quefaire.paris.fr/nuitblanche 
 
Setembro - Fête du Bois de Boulogne 
Bosque de Boulogne, porta da Muette - Paris 16 
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http://www.parisinfo.com/sortie-paris/135456/La-F%C3%AAte-au-Bois-de-Boulogne-ex-F%C3%AAte-
%C3%A0-Neu-Neu 
 
31 de dezembro - Réveillon nos Champs-Élysées com fogos de artifício. O tráfego é bloqueado e 
a avenida é bem protegido pela defesa civil. 
Champs-Élysées 
 
14 de fevereiro - São Valentin 
Vários eventos para celebrar o amor. 
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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 18 
https://www.mooncity.fr 
  
The Penthouse Club 
Um clube de striptease. 
13-15, rue de Berri - Paris 8 
http://thepenthouseclubparis.com  
 
Le Taken 
Clube libertino muito seletivo. 
8, rue Regrattier - Paris 4 
http://www.taken-club.fr 
 
Le Sexodrome 
O templo de sex shops em Pigalle. 
23, boulevard de Clichy - Paris 9 
http://sexodrome.fr 
 
Le Star City 
A sauna de todos os seus desejos. 
27, boulevard de Clichy - Paris 9 
https://www.starcity.fr 
 
Sexy, Fetiche LGBT 
  
Le Dépôt 
O templo de eventos sensuais e excêntricos fica aberto diariamente das 14h às 8h. 
10, rue aux Ours - Paris 3 
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 3 
www.suncity-paris.fr 
  
Gym Louvre 
Este lugar é basicamente um ginásio com uma sauna para relaxar. 
7, rue du Louvre - Paris 1 
http://www.gymlouvre.com 
  
King Sauna 
Esta é a sauna mais amigável e aconchegante do oeste de Paris. 
21, rue Bridaine - Paris 17 
http://www.kingsauna.fr 
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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. 
 
Carnaval eletrônico no 104 
A instituição cultural da Prefeitura de Paris do Grand Est tem seu carnaval de BPM junto com o 
Name Festival, o melhor festival de música eletrônica de Hauts-de-France. 
104, rue d’Aubervilliers - Paris 19 
http://www.104.fr/fiche-evenement/nuit104-carnaval-electro.html 
 
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 Maincys 
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. 
Praça das Armas - 78000 Versailles 
http://www.aubalmasque.fr/les-soirees-costumees-du-chateau-de-versailles.html  
 
Cidade da Imigração “Ciao Italia” 
A exposição de verão é dedicada à imigração italiana na França. De 21 de junho a 10 de setembro, 
o magnífico palácio do Portão Dourado tem um bar na praça, com música e especialidades italianas.  
293, avenue Daumesnil - 75012 Paris 
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 3 
https://gaite-lyrique.net  
 
Instituto do Mundo Árabe 
O Ima teve grande sucesso em suas exposições, o seu magnífico terraço projetado pelo restaurador 
Noura e eventos como o Arabic Sound System e o Weather Festival. 
1, rue des Fossés-Saint-Bernard - Paris 5 
https://www.imarabe.org 
https://www.facebook.com/pg/arabicsoundsystem  
 
 
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 16 
www.palaisdetokyo.com  
 
Quai Branly 
O 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. Não perca. 
37, quai Branly - Paris 7  
 
 
Les Siestes Électroniques:  
http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-
evenements/fetes-et-evenements 
Os antes da doca Branly: 
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http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-
evenements/before 
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ANEXOS: 

 
Locais recomendados para obter mais informações 
 
Em francês:  
 
Sites: 
quefaire.paris.fr, Time Out Paris, Paris La Nuit, Sortiraparis, Télérama Sortir 
 
Aplicativos: 
 
Toot Sweet: serviço de bilhetes com tarifas com desconto e geolocalizadas. 
 
Fontes de informações: 
 
Mapa de 100 bares noturnos em Paris pela Street Press 
http://streetguides.streetpress.com/guide-bars-nuit-paris 
 
Classificação World’s Best Club 
http://www.international-nightlife.com/en/inlv-awards/100-world-s-best-clubs 
 
Lista de 28 cabarés pela Officiel des Spectacles: 
http://www.offi.fr/cabarets 
 
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 
 
Em espanhol: 
 
Em japonês: 
 
Em chinês: 
 
 


