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PARIS FESTIVA DIA E NOITE

EDITORIAL DE FRÉDÉRIC HOCQUARD
“Em poucos anos, Paris pode se orgulhar de ter assumido uma dimensão central nas noites
europeias. Seja do ponto de vista dos artistas que se apresentam na cidade, da estética inventada,
dos novos territórios que acolhem, do público que socializa constantemente, a oferta de atividades
noturnas aumenta de muitas formas na capital, e isso me deixa muito feliz. Este é outro ponto para
Paris, a cidade-luz: poder sair à noite, às vezes, para observar as estrelas nos parques e jardins, às
vezes para apreciar as margens do Sena, mas também para dançar em uma boate, uma discoteca ou
ouvir um concerto de jazz em um dos vários cafés-concertos da cidade. Esta dinâmica festiva,
benevolente e respeitosa, nós a mantemos com todos os atores para sempre lhe oferecer beleza e
brilho. ”
Frédéric Hocquard
Vice-prefeito da Prefeitura de Paris encarregado da vida noturna e da diversidade da economia
cultural

EDITORIAL DOS REDATORES
A noite é um momento indefinido que, para alguns, vai do pôr do sol até o amanhecer e, para
outros, do fim do trabalho até o final da festa. Para outros, é a hora de dormir. Mas para todos, é
ou foi um momento de sociabilidade, comunhão e compartilhamento em que as barreiras sociais
caem. À noite, todos os gatos são “pardos”, não é mesmo?
À noite, todas as excentricidades e fantasias são permitidas. Elas são aceleradoras, catalisadoras,
momentos de compartilhamento ou futilidade, mas jamais são vãs, vis ou totalmente sem sentido.
São expiatórias, libertadoras, coesivas, são lindas e brilham com mil luzes.
As noites surpreendem, admiram, deslumbram, questionam ou incomodam, mas não deixam
ninguém indiferente e, por isso, criam uma conexão. Elas são expressões reais da vida em
sociedade, da juventude, da alegria… Querer canalizar essa fonte inesgotável seria ilusório, não se
canaliza a expressão da excentricidade… As noites se organizam por si sós, à margem das
sociedades, e são o espelho de “ampliação”, às vezes de distorção, mas também catalisadoras.
A noite é a cena fugaz de estrelas cadentes e mariposas atraídas pela claridade, projetores em que
os holofotes geram seus próprios ícones, suas muitas fantasias, em uma palavra: sonhos...
As noites são extravagantes, do strass e do gliter, às vezes cintilantes, mas constituem uma atração
que leva a ótimos destinos. Os criadores da noite são empreendedores modernos e responsáveis,
empresários de arte e cultura, desenvolvedores excêntricos, que possibilitam dar sentido ao resto
das nossas banalidades, até mesmo ao vazio do dia. A atratividade noturna é parte da equação
inseparável de destinos atraentes.
As cidades que perdem o brilho à noite desaparecem mais rapidamente aos olhos dos visitantes…
Gabrielle Chanel disse que “é preciso muita seriedade para ser frívolo”. Esta citação fica como a
que melhor resume as noites de hoje e de amanhã, que devem acompanhar os festeiros, canalizar
as energias, enquadrar os arruaceiros, ser refúgio de paz para os náufragos de nossas modernas
megalópoles e “faróis na noite” para almas solitárias…
Com mais de 8 mil lugares para beber, incluindo 2.500 que podem fechar depois das 2h (horário de
fechamento obrigatório de estabelecimentos que oferecem bebidas alcoólicas ao público em Paris),
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Paris é rica em uma oferta diversificada para 12 milhões de parisienses e 40 milhões de visitantes
estrangeiros. Acima de tudo, há uma grande competição entre profissionais. A grande novidade
agora é a extrema sazonalidade do público: o verão tornou-se o período principal. A temporada de
verão dura até outubro de acordo com as temperaturas. A multiplicação de lugares efêmeros ou
lugares sazonais é fenomenal. Anteriormente, apenas os terraços das margens do rio Sena eram
animados; agora os telhados de grandes edifícios, galerias comerciais entre dois terrenos, ou até
mesmo os canteiros de obras, são valorizados e enfeitados com cantinas modernas, verdadeiros
parquinhos para tardes festivas em família. Outro fato marcante: Paris assume cada vez mais sua
diversidade cultural, as cenas afro, asiáticas, latinas e do Oriente Médio são cheias de energia. A
prova: na esplêndida sala Hauts-de-Seine, o Seine Musicale acolhe a Batalha Hip-Hop!
Modas passam, mas Paris continua a ser inegavelmente a “Cidade-Luz” e ainda brilha até o final da
noite.
Christophe Vix-Gras
https://www.linkedin.com/in/vixgras
Michel Mau
https://www.linkedin.com/in/michel-mau-08220b31/
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O INÍCIO DA NOITE
➢ Os aperitivos
L’Autobus - novo
Um bar popular e festivo à beira do Marais é raro o suficiente para ser mencionado aqui. A
qualidade está na “geografia humana”, como diria Joseph Kessel, também um grande festeiro da
sua época.
1 rue Oberkampf - Paris 11º
Le Baron Rouge
Um verdadeiro bar de vinhos com barris em que você pode saborear ostras e charcutaria. Você
também pode trazer um vinho, se quiser.
1 rue Théophile-Roussel - Paris 12º
http://lebaronrouge.net
Le Bogibar - novo
O Bogibar é uma ponte entre as culturas, uma sala confortável e simpática para momentos mágicos
e inesquecíveis, com uma bebida ou uma refeição entre amigos, colegas, família... Lugar de
cultura, arte e amor, o Bogibar oferece uma programação contínua de eventos, shows, exposições,
mesas redondas...
54 rue Guy Môquet – Paris 17º
http://www.bogibar.com
Bulot Bulot - novo
Um endereço original, um pequeno “boteco” que oferece mexilhões e outros frutos do mar direto
dos produtores. Uma boa opção para comer antes de ir a uma das boates vizinhas.
83 rue des Martyrs – Paris 18º
https://www.bulotbulot.fr/
Les Deux Magots
Endereço literário em Saint-Germain, este café oferece um terraço magnífico de frente para a
igreja mítica, um local bem francês com encontros literários às segundas-feiras e concertos de jazz
às quintas-feiras.
6 place Saint-Germain des Prés – Paris 6º
http://www.lesdeuxmagots.fr/
Fréquence Bar - novo
Aqui os vinis são o centro das atenções com um estande de DJ atrás do bar e uma seleção musical
de bom gosto de disco/funk, bem como coquetéis. Tudo é acompanhado por especialidades de
comida de rua de todo o mundo, dependendo do humor do chef canadense. Nós já adoramos!
20 rue Keller – Paris 11º
https://www.facebook.com/frequenceparis/
Fluctuart - novo
Além de ser o primeiro centro de arte urbana flutuante, este novo local tem uma incrível cobertura
ao pé da ponte Alexander III, bem como um bar no covil. Este lugar dedicado às culturas urbanas
promete ser uma das grandes surpresas de 2019.
Port des Invalides - Paris 7º
https://fluctuart.fr
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Le Mesturet
Decorado com vigas expostas e objetos antigos, este bistrô típico serve pratos franceses sazonais,
mas está no posto avançado dos bistrôs parisienses como Patrimônio Mundial da UNESCO (Paris
comemora seus bistrôs). Portanto, ele é a embaixada dos bistrôs, um termo muito local para
designar os melhores bares.
77 rue de Richelieu – Paris 2º
https://www.lemesturet.com
https://bistrotsetterrassesdeparis.org
La Perle
O Marais também tem um lugar excelente para você tomar uns drinques! Este antigo bar tornou-se
o refúgio para os fashionistas que adoram a mistura de agitação com decoração de bar suburbano e
sua música, garantida por Madj.
78 rue Vieille du Temple - Paris 3º
http://cafelaperle.com/
La Poule au Pot
Este restaurante um pouco chique assumido por Jean-François Piège é uma das últimas testemunhas
dos restaurantes Les Halles, um ponto de encontro de notívagos do passado que apostava em luxo,
mas que, no entanto, tem uma das melhores sopas de cebola da capital.
9 rue Vauvilliers – Paris 1º
http://www.lapouleaupot.com
Les Ptits Gros - novo
Este café-tabacaria é um verdadeiro paraíso do hedonista do 9º distrito. Este endereço exibe uma
cordialidade total, aberto todos os dias do ano, com bons produtos caseiros típicos.
27 avenue Trudaine – Paris 9º
https://www.lesptitsgros.com/
La Scala - novo
Os notívagos do coração de Paris finalmente têm seu novo endereço: o restaurante e bar La Scala
Paris. O primeiro andar deste novo auditório está aberto a todas as correntes da criação: teatro,
dança, música, circo moderno, artes visuais e digitais, e os espectadores, artistas locais e do
distrito dos teatros se encontram ali até tarde da noite em volta de um prato ou um copo, em um
espaço amigável e totalmente projetado pelo designer Richard Peduzzi.
13 boulevard de Strasbourg – Paris 10º
www.lascala-paris.com
Le Split - novo
Barzinho de frequentadores sem frescura, muitas vezes cheio de personalidades excêntricas, às
vezes se aglutinam em torno da máquina de pinball ou do jogo de dardos eletrônicos, sob o olhar
malicioso do chefe. A playlist é sempre boa e a cerveja barata. Sem frescura.
83 rue de la Roquette – Paris 11º
https://www.facebook.com/lesplit/
Tony - Taproom Gallia - novo
No mesmo espírito do Bar Gallia em Pantin, o Tony é um bar dedicado à cerveja e à alma artesanal
com petiscos, vinhos e boa música com DJs música eletrônica nas noites dos fins de semana.
2bis rue des Petites Écuries – Paris 10º
https://www.facebook.com/tonybargallia/
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➢ A mixologia
Le Bisou - novo
O Bisou é acima de tudo um bar para quem quer socializar: a equipe é conhecida por gostar de
fazer bons coquetéis e por sua recepção calorosa. O bar não tem cardápio, você pode beber
misturas misteriosas se for aventureiro.
15 boulevard du Temple – Paris 3º
https://www.bar-bisou.fr
Le Bar des Prés
Um belo endereço no estilo Art Déco, em uma rua tranquila de St Germain des Prés, por uma das
estrelas de culinária da TV, para você fugir do tumulto urbano.
25 rue du Dragon – Paris 6º
http://www.lebardespres.com/fr/accueil/
Breakfast Club Paris - novo
Este bar de coquetéis é inspirado nos bares clandestinos dos anos 1970, em Nova York, com pinturas
abstratas nas paredes, uma bola brilhante de discoteca, banquetas de veludo e alguns coquetéis
servidos em canecas. O local oferece shows acústicos e DJs de discoteca, funk, eletrônica, soul e
hip-hop de ex-alunos da Pompon. Cocktail favorito: Jumping Jack.
17 rue d’Enghien – Paris 10º
https://lebreakfast.fr/home
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
Combat - novo
O Combat é outro nome histórico desse bairro do nordeste de Paris e foi fundado por três jovens
mulheres, entre elas duas ex-integrantes do l’Experimental Cocktail Club (ECC), motivadas a
converter esse cantinho popular em mixologia. Localizado no coração da rue de Belleville, o lugar
iluminado com grandes janelas tem uma decoração temporária para dar o melhor efeito com
música pop eletrônica e clientela casual.
63-65 rue de Belleville - Paris 20º
https://www.facebook.com/CombatBelleville/
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
Little Red Door - novo
É um lugar lindo no porão com uma decoração agradável e várias salas diferentes. Além disso, não
há fachada, apenas uma das portas vermelhas mais famosas da capital. Este endereço é o 33º no
mais recente ranking dos 50 melhores bares do mundo. Seu coquetel é escolhido mais de acordo
com o ambiente do que de acordo com os ingredientes, graças a um local bem arquitetônico. O
ambiente intimista deste bar de coquetéis no estilo “clandestino” dá a impressão de estar na Nova
York dos anos 1920.
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60 rue Charlot – Paris 3º
http://www.lrdparis.com/
La Mezcaleria - Le Malicia - novo
O Mezcaleria é o bar escondido atrás do magnífico hotel 1K. No programa, todo o patrimônio
cultural mexicano em forma líquida. Tequila e Mezcal são representados por um grande número de
produtores e são ampliados em coquetéis por uma ótima equipe de bartenders! Novo: o bar
escondido em seu boudoir oculto, o Malicia! Um bar no estilo boudoir que pode acomodar até 25
pessoas.
13 boulevard du Temple – Paris 3º
https://www.facebook.com/lamezcaleriaparis/
Le Moonshiner
A Bastilha, um distrito popular para os sedentos da capital, ainda oferece pérolas desconhecidas: e
é à equipe do Dirty Dick que devemos este bar de estilo clandestino escondido nos fundos de uma
pizzaria. Inspirado diretamente dos tempos da Lei Seca norte-americana, o ambiente é feito por
luzes tênues e lâmpadas vintage.
5 rue Sedaine – Paris 11º
https://www.facebook.com/pages/category/Pub/Moonshiner-390791131035525/
No Entry - novo
Bar em estilo clandestino que fica no porão do famoso restaurante italiano Pink Mama. Para acessálo, não precisa entrar na fila: a entrada é diretamente por uma porta que parece ser a de uma
geladeira, enfeitada com um símbolo NO ENTRY. Não hesite em passar pela porta, a equipe vai lhe
servir uma seleção de 15 coquetéis revisitados à italiana.
20 bis rue de Douai – Paris 9º
https://www.bigmammagroup.com/fr/bars/bar-no-entry
L’Ours Bar
Bar de coquetéis com um ambiente descontraído e amigável; os preços são mais do que atraentes:
a partir de 6 euros por copo no Happy Hour. Neste bairro que atrai uma clientela moderna, ele é
um oásis confortável e familiar.
8 rue du Paradis – Paris 10º
https://animaux.bar/l-ours
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. Este lugar realmente marcou a paisagem dos bares com sua fachada
exclusiva e sua excelente seleção de licores.
51 rue du Faubourg-Saint-Denis - Paris 10º
http://syndicatcocktailclub.com/la-commune
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➢ Depois do expediente
Le Balrock
O Balrock é a sede do esporte em Paris. Maior bar de esportes com 32 telas, food truck e sistema de
som de última geração.
161 rue Montmartre - Paris 2º
http://www.balrock.fr
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 Pachamama
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
https://www.facebook.com/PachamamaParis/
Rosa Bonheur sur Seine
Com uma nova barcaça de mais de 3m e bem espaçosa, com um telhado que parece a abóbada do
Grand Palais, a taberna à beira da água é um eldorado de encontros de canções populares. Você vai
até encontrar a Camargue na virada de um pastis ou uma pizza. De outubro até o final de maio,
uma festa todas as quartas-feiras alterna entre pop rock, rock dos anos 60 e sevilhanas. Sua prima
Rosa Bonheur no oeste também oferece um belo terraço no Sena em Asnières com uma barcaça
reformada.
Port des Invalides - Paris 7º
http://rosabonheur.fr

➢ Os bares dançantes e “before”
Le 1999 - novo
Este bar estilo clube garante uma certa qualidade de programação no bairro de Oberkampf, o
verdadeiro epicentro da sede em Paris. A equipe sabe do que está falando!
127 rue Saint Maur – Paris 11º
https://www.facebook.com/1999paris/
Le 45 Tours - novo
Aberto das 6h às 2h todos os fins de semana, você decide se quer visitá-lo antes ou depois de sair
na noite. O bar serve um ótimo cardápio de bebidas alcoólicas, mas também alguns petiscos, tudo
com um fundo musical eletrônico. A programação é perfeita e vários coletivos parisienses já
passaram por esse porto no início.
45 rue de Montreuil – Paris 11º
https://www.facebook.com/Le-45-Tours-547324945310592/
Alimentation Générale
ALG para os iniciados, este bar, restaurante e sala de shows parece uma praça. O espaço é grande e
caloroso, e tem até um pebolim! Nos shows acústicos predomina a música internacional que dá
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lugar a DJs de vários estilos no final da noite. A pista de dança é sempre animada por uma multidão
dinâmica e simpática.
64 rue Jean-Pierre Timbaud – Paris 11º
http://www.alimentation-generale.net/
Black Dog - novo
Este bar é o ponto de encontro para os amantes de música radical. Você pode trazer seu primo
gótico ou seu primo punk, eles vão adorar.
26 rue des Lombards – Paris 4º
https://www.blackdog-bar.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. Para bebop amador, swing e New Orleans.
5 rue de la Huchette - Paris 5º
http://www.caveaudelahuchette.fr
La Démesure - novo
La Démesure é uma “pousada festiva” onde você pode jantar, beber e dançar. Venha descobrir um
apartamento atípico de 450 m², bem mobilado em dois andares com ambientes diferentes: um
restaurante, um bar de coquetéis e uma pista imensa para se dançar por quilômetro, como dizem
os donos do lugar. Para quem gosta de soul e funk!
43 rue du faubourg Montmartre – Paris 9º
https://www.lademesure.net/
Les Ecuries - novo
Antes um correio, lugar secreto da sociedade parisiense nos anos 1970, restaurante moderno dos
anos 1990, o espaço atípico de estábulos renasceu e tem evoluído constantemente desde que foi
construído. Reaberto em setembro de 2014, este espaço exclusivo agora é um espaço festivo e de
exposição, um espaço artístico e colaborativo com base em troca e criatividade, aberto a talentos e
artistas. Espaço bar, cultural, artístico e solidário. DJ set, teatro, música ao vivo, exposições,
artistas underground, móveis e decoração recuperados, cerveja gelada, coquetéis.
3 rue Bachaumont – Paris 2º
http://lesecuries-bar.com/
La Mécanique Ondulatoire - novo
Enquanto aguarda a reabertura da adega, há DJs tocando rock neste bar que trouxe frescor para o
cenário de bistrôs que oferecem shows ao vivo.
8 passage Thiere – Paris 11º
http://mecanique-ondulatoire.com/
L’Olympic Café
Foi a equipe da Alimentation Générale que assumiu as rédeas desse local multicultural do século
XVIII. O ambiente é alegre e despretensioso, um belo balcão na sala de cima e uma sala de shows
embaixo. A programação é muito variada, do hardcore punk ao indie rock, Folk psyché ao grunge ou
R'n'B.
20 rue Léon - Paris 18º
http://www.olympiccafe.fr
Panic Room
Pilotado pelo coletivo Dure Vie e pela equipe Bonjour/Bonsoir, este lugar tem uma programação
impecável em um ambiente moderno, arte de rua e um teto personalizado forrado com LED que vai
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iluminar sua noite. Escolha coquetéis com nomes um pouco ousados e encontre seus amigos na pista
de dança!
101 rue Amelot - Paris 11º
http://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 18º
http://www.lespetitesgouttes.com
Pop'in - novo
Uma verdadeira meca do pop em Paris, este bar tem um falso ambiente de Londres e pode seduzir
até três gerações!
105 rue Amelot - Paris 11º
https://www.facebook.com/popinparis/
Terrain Vague - novo
Aberto por um pequeno grupo de amigos, este bar parece um velho companheiro, com móveis
antigos, cervejas locais e comida caseira. Eles sempre organizam noites em que artistas, DJs,
coletivos e associações têm carta branca. Le Terrain Vague é um verdadeiro lugar para se divertir,
dançar e socializar.
51 rue Sedaine - Paris 11º
https://www.facebook.com/leterrainvague/
Zak Bar - novo
O Zak é um bar agradável por causa de seu ambiente festivo e familiar, mas também por causa de
seu estilo original, das antigas e rock'n'roll.
3 Rue Victor Letalle - Paris 20º
https://www.facebook.com/Zakbar.paris/

➢ Os bares LGBT
La Boîte - novo
É um bar gay simpático que enfeitiça instantaneamente os visitantes de fora de Paris. Este lugar
localizado em uma rua movimentada entre Les Halles e Marais regularmente acolhe happy hours,
como concentrações do “Apéro des Garçons", da mídia gay gratuita Qweek e da revista Garçon
Magazine.
15 rue des Lombards – Paris 4º
https://www.facebook.com/La-Boite-1129547410487782/
La Champmeslé
Este bar obrigatório está comemorando seu aniversário de 40 anos este ano. Josy conduz este lugar
alto sáfico ao seu firmamento em uma rua encantadora atrás do Palais Royal, o antigo lugar de
amores licenciosos.
4 rue Chabanais – Paris 2º
https://www.facebook.com/Josy-La-Champmesle-172206350036519/
Le Cox
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Uma verdadeira instituição, este bar que fica no coração do Marais existe há mais de 20 anos e
consegue se reinventar regularmente com sua decoração. É uma verdadeira força cenográfica. Na
Cox, o destaque é a cerveja ser espalhada pela rua para azar dos vizinhos, mas para o deleite dos
espectadores. Outro destaque do lugar, a Fête de la Musique com uma verdadeira festa popular.
15 rue des Archives – Paris 4º
http://www.cox.fr/
Le Duplex
O lugar é um dos mais antigos bares gays do Marais que acaba de ser tomado por Messia, que decora
o bar com uma nova entrada. Os altos muros hospedam confrontos regulares de artistas amigos do
lugar. O público é misto e, sem dúvida, um dos mais intelectuais do Marais LGTB. A seleção
musical, inteligente e animada, difere do proposto em outros lugares. E nós ouvimos regularmente
The Man Inside Corine, um dos artistas da trupe de Madame Arthur.
25 rue Michel-Le-Comte - Paris 3º
https://www.facebook.com/Le-duplex-bar-124166857649715
El Hombre
Paris, um lugar, um terraço, homens que se encontram para uma bebida e saboreiam tapas. El
Hombre abre seu bar para os “ursos”(gays peludos e barbudos) todos os dias a partir das 16h. Com
seus happy hours e tapas, o local é generoso com uma agenda rica e variada para comemorar com
os amigos e terminar no clube... Dançar, viajar, depende de você. Fecha às 4 da manhã nos fins de
semana.
15 rue de la Reynie – Paris 4º
https://www.facebook.com/ElHombreBar/
Ici Bar de Filles - novo
Novo endereço em Châtelet, o Ici Bar de Filles oferece noites temáticas, de speed dating a
massagens, completando assim o pequeno número de bares para lésbicas.
6 rue de la Tacherie – Paris 3º
https://www.facebook.com/delonmarie.fr/
Le Labo - novo
Um bar de ambiente engajado com um belo terraço no distrito de Châtelet aberto das 15h às 6h da
manhã, todos os dias, exceto segundas-feiras, com preços bem competitivos e uma discoteca no
porão. Clientela também hétero para um ambiente mesclado.
37 rue des Lombards - Paris 1º
https://www.facebook.com/teamlabobarclubparis/
M’sieurs Dames
Mulheres fatais, homens com punhos e penas, garotos sensíveis, garotos selvagens, barbies
barbudas, “paizinhos”, lutadores, amantes, machos, mãezonas e suas namoradas são bem-vindas
neste bar dançante do 11º... Existe uma verdadeira generosidade no lugar.
30 avenue Parmentier – Paris 11º
https://www.facebook.com/BarMsieursDames/
La Mutinerie
O quase queer MJC radical-legal é o mais engajado da capital, e oferece um programa digno do
Centro Gay e Lésbico com uma orientação feminista, queer e radical. Como diz Vikken, o DJ queer,
“não é apenas um bar, mas oficinas, aulas de autodefesa, uma biblioteca feminista, um lugar de
feminista trans e política”.
176 rue Saint-Martin - Paris 3º
http://www.lamutinerie.eu
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Les Souffleurs
Com um novo DA garantido por Bragi Pufferfish, este barzinho queer com uma adega e pista de
dança mantém sua alma alternativa e cultural e, assim, preserva a dimensão de “espaço seguro”
para as pessoas LGBTQI+. No programa: happy hour na terça-feira, oficina e palco aberto drag king
a cada 15 dias às quartas-feiras, comédia aos domingos.
7 rue de la Verrerie – Paris 4º
https://www.facebook.com/lessouffleursofficiel/

➢ Onde ouvir música ao vivo
Le Cabaret Sauvage
Ao longo do canal Ourcq, afundando no Parc de la Villette, descobrimos um edifício estranho. É
difícil não ver a tenda Cabaret Sauvage. Durante todo o ano, o lugar oferece uma programação rica
e diversificada em estilos musicais (internacional, canções, eletro-techno, reggae, jazz, funk, rock,
hip-hop) e traz artistas dos quatro cantos do mundo.
59 boulevard Mac Donald – Paris 19º
http://www.cabaretsauvage.com/
Café de la Danse
Com capacidade para 500 pessoas, esta sala favorece a proximidade entre artistas e o público. O
ambiente íntimo é perfeito para shows acústicos, embora vários DJ toquem ali. Le petit plus: o bar
no primeiro andar com vista para o palco para não perder nada do show.
5 passage Louis Philippe – Paris 11º
http://www.cafedeladanse.com/
L’Elysée Montmartre
Desde suas origens em 1807, o local já foi salão de festas, café-concerto, hospital de guerra, lugar
de reuniões revolucionárias, sala de boxe… Pode-se dizer que o lugar tem um passado
extraordinário. Reaberto após a reforma em 2016, o local oferece oferece uma sala de última
geração, moderna, segura e equipada. Em 2019, estão agendados artistas como Modeselektor,
Odezenne, Hilight Tribe, Sinsemilia, para citar apenas alguns.
72 boulevard de Rochechouart – Paris 18º
https://www.billetterie.elysee-montmartre.com/fr
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
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). Ao longo dos anos, graças a uma
programação exigente e desinibida, a sala tornou-se um verdadeiro Olympia, o local de início ou
fim de tours de prestígio.
3bis rue Papin - Paris 3º
https://gaite-lyrique.net
La Gare Jazz
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Em uma estação do Petite Ceinture com 2.000 m² de jardim, concertos de jazz gratuitos, dos mais
clássicos ao eletro-jazz, fornecem energia quase todas as noites. O lugar está bem afirmado e se
desenvolvendo no mapa do jazz. Vamos lá, viva o bebop e outros passos de dança jazz!
1 avenue Corentin Cariou - Paris 19º
https://www.facebook.com/LaGareJazz/
L’International - novo
Sala alternativa pequena do distrito de Oberkampf que produz, no pequeno palco do porão, grupos
bem alternativos e variados. O piso térreo é mais pub estudantil do que sala de shows, mas é isso
que o torna tão encantador. Noites naturistas são realizadas no local com o promotor Bragi
Pufferfish.
5-7 rue Moret – Paris 11º
www.linternational.fr
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
restaurante com terraço. Há muitos bailes hispânicos e africanos, seguidos de concertos e festas.
21 rue Alexis-Lepère – 93100 Montreuil
http://lamarbrerie.fr
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. Restaurante,
bar e terraço agradáveis no pátio do edifício onde sentimos a simpatia de Belleville.
23 rue Boyer - Paris 11º
www.lamaroquinerie.fr
Le Motel - novo
O Motel é um local híbrido com pequenos shows, onde futuras estrelas começam, como Lilly Wood
and The Prick, com um toque de Rock à Billy nas bordas, DJs frequentemente em formato de vinil e
com um balcão central. Super raro!
8 passage Josset – Paris 11º
http://www.lemotel.fr/
Le Petit Bain
Esta sala de shows flutuante é mais do que simplesmente um lugar de festas, é uma parte
importante da descoberta musical e do envolvimento cultural e social. É possível descobrir muitos
eventos, festivais e noites de gêneros bem variadas, LGBTIQ+ e ótimos artistas.
7 Port de la Gare – Paris 13º
http://www.petitbain.org/
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
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➢ Os espetáculos e cabarés
Le Bridge - novo
Ex-Showcase, este espaço bem localizado para o clubber do oeste de Paris reabriu em forma de
boate e performances sob o hino “Opera Hip Hop” pelo grupo Society Paris (antigo Noctis), já
operando muitos lugares de referência em Paris . A seguir!
Pont Alexandre III - Paris 8º
https://www.facebook.com/bridgeparisclub/
Lido de Paris
Inaugurado em 1946, o Lido de Paris é o cabaré mítico dos Champs-Elysées, que viu o sucesso das
maiores estrelas como Edith Piaf, Marlene Dietrich, Joséphine Baker, Dalida, Elvis Presley, Frank
Sinatra, Charles Aznavour e até Elton John. Esta vitrine de 1.132 lugares, composta por máquinas
excepcionais e um espaço cênico equipado com as mais recentes tecnologias, produz 60 artistas 365
noites por ano, prontos para fazer meio milhão de visitantes sonharem a cada ano. Todas as noites,
visitantes de todo o mundo descobrem um show que reencanta a Cidade-Luz com uma mistura sutil
de glamour, elegância e modernidade.
116 avenue des Champs-Élysées - Paris 8º
http://www.lido.fr
Madame Arthur
Imperdível! Se você gosta de músicas e criaturas francesas, não perca! Dois salões históricos de
Pigalle estão no mesmo endereço e em torno de dois valores: a festa e a música francesa. Das 20h
às 6h, venha e dance e cante neste cabaret-club diferente e animado ao vivo por criaturas
disfarçadas de vozes de piano e vocais, incluindo The Man Inside Corinne e Charlie Voodoo,
excelente pianista.
75 rue des Martyrs – Paris 9º
http://www.madamearthur.fr/
www.divandumonde.com
Le Moulin Rouge
O cabaré mais famoso do mundo, o Moulin Rouge é o berço do cancan francês e imperdível na noite
parisiense desde 1889. Com suas dançarinas sublimes, seus figurinos espetaculares e sua encenação
mágica, as revistas deste cabaré são um espetáculo deslumbrante. Não é surpresa que muitas
personalidades francesas e internacionais tenham se deixado enfeitiçar: Frank Sinatra, Edith Piaf,
Liza Minnelli…
82 boulevard de Clichy – Paris 18e
http://www.moulinrouge.fr/
Artishow
Misturando humor espirituoso e performances artísticas, o Artishow é um cabaré parisiense
imperdível. Sempre elogiado pela crítica, este é um lugar de celebração sem igual: dança,
transformismo, teatro, acrobacia, humor... Uma mistura deliciosa de disciplinas orquestradas por
artistas super talentosos!
3 cité Souzy – Paris 11º
http://www.artishowcabaret.com/
Manko
Imagine estar em uma mini Las Vegas, onde criaturas lascivas e sofisticadas saídas de um desfile
imaginário de Mugler giram em torno de você como vultos! Graças ao DA Marc Zaffuto e Emmanuel
d'Orazio, o chefe da revista Allanah Starr e os muitos artistas que fazem pinturas, tours e
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performances às vezes nos teatros, este cabaré sob o Théâtre des Champs-Élysées oferece uma
decadência luxuosa e controlada, orquestrada pelo mestre Tony Gomez.
15 avenue Montaigne - Paris 8º
http://www.manko-paris.com
Paradis Latin
Por ocasião do seu 130º aniversário, a Le Paradis Latin anuncia sua colaboração com o coreógrafo e
diretor francês Kamel Ouali. A nova revista do Paradis Latin, intitulada “L'Oiseau Paradis”, colocase sob o signo da sensualidade, poesia, emoção, humor e novas tecnologias.
28 rue du Cardinal-Lemoine - Paris 5º
http://www.paradislatin.com
Cabaret Michou
Uma verdadeira instituição parisiense, o Cabaret Michou é, sem dúvida, o mais famoso cabaré
transformista da França. Com o seu espetáculo burlesco e artistas incríveis, este espaço exclusivo é
a promessa de um momento inesquecível para quem quer apimentar a sua noite!
80 rue des Martyrs – Paris 18º
http://www.michou.com/
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➢ A noite eletrônica
Le Badaboum
Com um novo DA garantido por Haïku (que organizou belos e grandes festivais nos últimos anos) e
com nova decoração, a cena tornou-se um salão para onde o público pode fugir, o clube mais
famoso da Bastilha chega em 2019 com argumentos fortes. Exigência é uma das palavras-chave
deste clube. O lugar é tão popular que se espalha de diferentes formas na noite parisiense sob
diferentes entidades, como o Safari Boat (veja abaixo).
2 bis rue des Taillandiers - Paris 11º
http://www.badaboum.paris
Cargo, Disco Disco, Dure Vie - novo
A renovação da festa e da noite repousa em uma reflexão sobre a oferta artística e os lugares
propostos ao público. É a pista que já recebeu Benjamin Charvet com seus múltiplos projetos e
compromissos, variando de Cargo até o Port de Solferino, Beau Village no Cabaret Sauvage, Disco
Disco no Yoyo e o Panic Room com DA garantido.
http://durevie.paris
Concrete
Este clube flutuante oferece, regularmente, não só um vislumbre da vida selvagem noturna
parisiense, mas também o melhor do techno e minimalista “made in Paris”. Seria um pouco como o
Berghain do Sena. O clube, com o seu selo, lança este ano o Matcha, um novo formato de “teadance” das 16h à meia-noite para alegrar os sombrios domingos. O terraço, que é chamado de
“Démesure sur Seine” (Exagero do rio Sena), é ideal para aperitivos de verão. Não é proibido
imaginar que o clube está refazendo o Weather Festival este ano...
Port de la Rapée - Paris 12º
http://www.concreteparis.fr
Glazart / Plage du Glazart
Epicentro de música “dura” no sentido amplo, entre outras, este clube que é uma antiga rodoviária
já se tornou referência em Paris. O L’été la Plage oferece um trecho de areia propício para efusões
sonoras e shows de rock, reggae, e muito mais. Seu priminho Jardin 21 no parque de La Villette já
anuncia o futuro local do clube.
7-15 avenue de la Porte de la Villette – Paris 19º
www.glazart.com
https://www.facebook.com/LaplageDeGlazart/
La Java
Ex-clube onde Edith Piaf se apresentou antes de conquistar o mundo com sua voz, este pequeno
clube de madeira é uma joia de danceteria com sua programação arrojada.
105 rue du faubourg du Temple – Paris 10º
https://www.la-java.fr/
La Machine du Moulin Rouge
Sob as meias das moças do cabaré do cancan francês está um dos melhores clubes da capital, com
três ambientes e um Bar à Bulles, que dá acesso ao telhado. A programação é uma das melhores
para os fãs de música eletrônica.
90 boulevard de Clichy - Paris 18º
www.lamachinedumoulinrouge.com
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NF34 - novo
Esta é a versão eletrônica do Wanderlust com uma pista de dança na plataforma, diretamente
acessível a partir da Cité de la Mode. Este clube sempre traz artistas internacionais.
34 quai d’Austerlitz – Paris 12º
https://www.facebook.com/nf34paris/
Pardon - novo
Clube efêmero até junho de 2019 orquestrado pela Brain Magazine misturando DJs, coletivos e
performances surpresa. Se você quer conhecer pessoas simpáticas e improváveis, este lugar é para
você.
114 rue Oberkampf - Paris 11º
https://www.facebook.com/pardonbardenuit/
Le Rex Club
O Rex é o clube de referência em música eletrônica, o lugar onde Laurent Garnier forjou sua
reputação. Reformado recentemente, o clube tem uma vitalidade insolente com um programa
exigente e panorâmico.
5 boulevard Poissonnière - Paris 2º
www.rexclub.com
Sacré - novo
Não é um clube, é um discobar! Um bar com tendência audiófila para conhecer os tipos
“escavadores”, aqueles apaixonados por música, abrindo vinis muitas vezes cuidadosamente
selecionados, o Sacré é também um clube exigente criado por dois parceiros, incluindo Martin
Munier, ex-DA de Badaboum. Há também uma sala de shows e um bar independente que é aberto
dependendo da programação.
142 rue Montmartre - Paris 2º
https://www.facebook.com/sacreparis/
La Station – Gare des Mines
O endereço dos clubbers experimentais em duas temporadas, este laboratório da Collectif MU está
em sua quarta temporada convidando Berlim e seu rebanho toda semana.Com muitos destaques ao
ar livre e novas edições de muitos festivais (Métamines, Qui Embrouille Qui, Station électronique) e
noites com nomes estranhos (IЯRUPTION), este lugar é imperdível. 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
Vog Paris Paris - novo
Anunciado com grandes reforços de superlativos, este novo endereço no leste de Paris finalmente
oferece a Pantin uma balada no centro do agito desta parte da Grande Paris, onde Maitre Gims e
outras estrelas do rap parisiense podem liberar seus talentos.
100 avenue du Général Leclerc - 93500 Pantin
https://www.facebook.com/VOG.ParisClub/
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 novo-York - Paris 16º
http://yoyo-paris.com
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E também:
Safari Boat - 22 de maio a 25 de setembro de 2019
Embarque com 350 pessoas em um barco por 3 horas com um show ao ar livre e você terá o Safari
Boat. Os artistas programados vão de Juliette Armanet a Bagarre, passando por Camille, Arnaud
Rebotini, Jeanne Added, Chinese Man, Fishbach, Romare (etc.)! Acrescente a isso bares, um
restaurante, espetáculos dinâmicos, salas de massagem, transformando este barco em uma
verdadeira balada ao ar livre... itinerante!
https://www.facebook.com/SafariBoatParis/

➢ Coletivos e organizadores eletrônicos
Atenção: lembramos que, antes de participar de um evento fora dos clubes identificados, é
importante verificar se os locais têm licença para receber público.
O termo “collectif” (coletivo) foi incluído no léxico da noite em Paris? Um coletivo significa um
grupo de artistas multidisciplinares que se unem para serem mais visíveis diante da competição. Na
verdade, eles são organizadores da noite que garantem a direção artística, a comunicação e, por
vezes, a decoração e a recepção nos clubes que os recebem. Alguns organizam festas nos arredores
de Paris em armazéns (galpões).
Em 2018 alguns se juntaram para produzir um grande evento em uma usina abandonada, Entente
Nocturne au Kilowatt à Vitry sur Seine (94) e 2019 começou com uma festa de 20 horas no Asterix
Park em 23 de fevereiro.
Isso faz com que as festas em Paris evoluam tanto!
Entente Nocturne : http://fr.traxmag.com/article/48202-paris-un-festival-reunit-16-collectifstechno-psytrance-et-warehouse-au-pied-de-cette-ancienne-centrale-edf
Parc Astérix : http://www.lefigaro.fr/musique/2018/12/14/03006-20181214ARTFIG00133-tonnerrede-zeus-un-festin-electro-va-etre-organise-au-parc-asterix.php
Coletivos a seguir em ordem alfabética:
Alter Paname https://www.facebook.com/alterpaname
Le Bercail
https://www.facebook.com/asso.lebercail/
BNK
https://www.facebook.com/bnkcommunity/
Camion Bazar https://www.facebook.com/LeCamionBazar/
Casabey
https://www.facebook.com/casabeylive/
Deviant Disco https://www.facebook.com/deviantdiscoparis
Exil
https://www.facebook.com/exilparis/
La Dynamiterie https://www.facebook.com/LaDynamiterie/
Gonzaï Nights https://www.facebook.com/Gonzai.magazine
Itinéraire Bis https://www.facebook.com/ItinBis/
La Klepto
https://www.facebook.com/LaKlepto/
La Mamie’s
https://www.facebook.com/lamamies
La Mangrove
https://www.facebook.com/LaMangroveParis/
Miqroclimat
https://www.facebook.com/microclimatparis
O'Tawa
https://www.facebook.com/O.Tawaaaa/
OTTO10
https://www.facebook.com/otto10events
Pardonnez Nous https://www.facebook.com/pardonnez.nous/
Soukmachine https://www.facebook.com/soukmachines.paris
Les Yeux Oranges
https://www.facebook.com/lesyeuxorange/
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➢ A noite VIP
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
Chez Gustave - novo
Uma música gastronômica, um baile de máscaras, escondido e quase secreto em lugares históricos
no centro de Paris, o Chez Gustave oferece noites, shows e outros tipos de surpresas uma ou duas
vezes por mês para uma nova festa chique e delirante. A abordagem não exclui convidar bons
artistas.
Pavillon Cambon, 46 rue Cambon – Paris 1º
https://www.facebook.com/lebaldegustave/
Dancing de La Coupole & la Coupole
A famosa cervejaria, barco enorme de Montparnasse, oferece noites de festa dos anos 1920,
“Années Folles”, uma vez por mês, também com passagens em restaurantes de artistas de que se
apresentam na pista de dança no porão. Noites de “bandejas de humor” organizadas em
determinadas ocasiões!
102 boulevard du Montparnasse – Paris 14º
https://www.lacoupole-paris.com/
Froufrou - novo
No Teatro Edouard VII, uma verdadeira joia do bar Arts Déco (com certeza um estilo em voga!),
perto da Madeleine, permite imaginar o bar clandestino onde Marcel Proust bebericava seu absinto.
10 place Édouard VII – Paris 9º
www.moma-group.net
The Key Paris - novo
O ex-clube Plaza Madeleine revisitado por uma nova equipe de gerência e shows bem legais, como o
de David Morales. O local oferece também uma sala privada escondida. Confira a programação dos
próximos DJs: pode haver algumas boas surpresas.
8 boulevard de la Madeleine – Paris 9º
https://www.facebook.com/THEKEYPARIS/
Les Grands Verres
A cantina principal do Palais de Tokyo é animada por uma equipe especializada em mixologia e
ambiente festivo.
13 avenue du Président Wilson – Paris 16º
http://www.quixotic-projects.com/venue/les-grands-verres
Le Grand Bleu - novo
Suficientemente longe da rua e da Place de la Bastille, este lugar criado por Filipe Alves mistura um
belo local e um terraço que cheira a aperitivos no verão.
67 boulevard de la Bastille – Paris 12º
http://legrandbleu.fr
Le Montana - novo
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Situado em uma rua onde Juliette Greco e Simone de Beauvoir usaram seus saltos nos anos 1950,
este hotel oferece em seu escritório um cubo preto monocromático assinado por Vincent Darré, o
Black Bar du Montana. Noites muito elegantes preenchem este espaço exclusivo.
28 rue Saint-Benoît – Paris 6º
https://www.facebook.com/lemontanaparis/
Le Petit Palace - novo
Revolução em veludo, o clube fica abaixo do Theatre du Palais e renasce das cinzas com um novo
DA garantido por La Clique, valor certo do hype, da agitação e da festa desde o incrível sucesso do
Baron Avenue Montaigne, onde até Bjork já cantou (para 150 pessoas). É de dar medo que alguém
queira inaugurar sua edição limitada de Louboutin e da Nike na pista de dança que já recebeu
lendas e criaturas desde os anos 80.
8 rue du faubourg Montmartre – Paris 9º
http://www.theatrelepalace.fr/
Roxie - novo
Em uma decoração de cabaré envolta em veludo vermelho, a Roxie, deve seu nome à heroína do
show Chicago. É bom comer em frente a uma orquestra que revisita os grandes clássicos dos anos
cinquenta até hoje. A festa continua no andar de baixo, em um clube aconchegante depois de
comer e dançar.
23 rue de Ponthieu – Paris 8º
http://roxie-paris.com/

➢ Hotéis com baladas
25hours Hotel Terminus Nord - novo
Este grande hotel é um novo refúgio para os clubbers chiques que saem de Londres e apreciariam a
fusão da decoração, o bar com seu lounge privativo e muitos pequenos detalhes que fazem deste
hotel um dos grandes sucessos de 2019.
12 boulevard de Denain - Paris 10º
25hours-hotels.com
Les Ambassadeurs Hôtel Crillon - novo
Todas as quintas-feiras, das 22h30 às 2h00 (entrada franca), o Hôtel de Crillon recebe uma seleção
de DJs e artistas de referência no bar Les Ambassadeurs. Os hóspedes podem saborear a sutil
seleção de bebidas e coquetéis cuidadosamente preparados pelo Chef Barman, enquanto desfrutam
dos shows ao vivo de artistas renomados (músicos, cantores, DJs...).
10 Place de la Concorde – Paris 8º
https://www.rosewoodhotels.com/fr/hotel-de-crillon/dining/Les-Ambassadeurs
Maison Montmartre - novo
Localizada em frente às Puces de Saint-Ouen, a 15 minutos a pé da colina de Montmartre e do Sacré
Coeur, existe uma Paris alternativa que fica na Maison Montmartre. Uma ligação entre uma capital
cheia de história e uma Grand Paris avant-garde, esta cidade de quatro estrelas combina o futuro
com o presente e oferece DJs set, shows ao vivo, encontros com autores, diretores e produtores...
32 avenue de la Porte de Montmartre – Paris 18º
https://www.facebook.com/MaisonMontmartre/
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➢ A noite LGBTQI
Os eventos que marcarão 2019:
Sábado, 1º de junho - Magical Pride Disneyland - novo
A Disneyland Paris se enche das cores do arco-íris para celebrar a diversidade, durante o espumante
Magical Pride. Das 20h às 2h, aproveite o Walt Disney Studios Park especialmente privatizado e
deixe-se encantar por um ambiente festivo único durante esta noite exclusiva.
Disneyland Paris
https://www.disneylandparis.com/fr-fr/evenements/magical-pride/
Sexta-feira, 28 de junho - Rainbow Manège - novo
Um evento LQBTQI+ festivo e popular organizado no Jardim das Tulherias no dia anterior ao Orgulho
Gay, em benefício de duas associações: Play Safe (associação que intervém na redução dos riscos
em um ambiente festivo) e Contact (associação que luta e educa contra a homofobia). A entrada
custa 15 € e todos os fundos serão doados para as associações. A entrada dá acesso livre a todas as
atrações da festa nas Tulherias.
http://www.rainbowmanege.com
Sábado, 29 de junho de 2019 - La Marche do Orgulho
Uma marcha ainda popular, uma das poucas ainda a ser organizada por uma associação (Inter LGBT,
federação de associações) a cada ano com um slogan de protesto e dezenas de carros sonorizados.
http://www.inter-lgbt.org/marche-des-fiertes/
4 a 7 de julho - Loud & Proud
Este festival questiona a representação e visibilidade das minorias sexuais na cultura e tem como
meta priorizar os corpos e identidades queer durante a programação, ao longo de quatro dias de
descobertas, shows, oficinas, performances, reuniões e projeções.
Gaîté Lyrique, 3 rue Papin – Paris 3º
https://gaite-lyrique.net/loud-proud

Os clubes permanentes:
Le Cud - novo
Não dá para dizer que se trata de uma balada, é mais um bar noturno com DJ ao lado dos bares do
Marais.
12 rue des Haudriettes – Paris 3º
https://www.facebook.com/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. O clube é acessível às meninas aos fins de
semana, exceto pelo cruzeiro que continua reservado para os homens.
10, rue aux Ours - Paris 3º
www.ledepot-paris.com
Le Gibus
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.
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18 rue du faubourg du Temple – Paris 11º
http://www.gibus.fr
Klub - novo
A Klub mistura baladas LGBT com festas regulares como Sissi Party, Coucou Party, Techn Noire... e
encontros para quem gosta de música radical (punk, metal, noise).
14 rue Saint-Denis – Paris 1º
http://www.leklub-paris.com/
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. Uma imersão em um mundo quase paralelo!
13 rue au Maire - Paris 3º
http://www.boite-a-frissons.fr

Organizadores e coletivos LGBT para seguir:
Barbieturix
O coletivo e a revista de garotas modernas, cuja noite emblemática é Wet For Me, com quase 2 mil
pessoas. O coletivo investe regularmente no Machine du Moulin e reúne cerca de 1.500 mulheres
estimuladas pela alegria de estarem com artistas escolhidas a dedo por Rag, o fundador e DA.
Vários lugares (La Machine du Moulin Rouge, le Cabaret Sauvage…)
https://www.facebook.com/barbieturixweb/
BBB au Gibus Tous les dimanches - novo
BBB, a noite étnica e gay por 20 anos em Paris, reúne negros, brancos e gays em um ambiente
animado por Fouad.
https://www.facebook.com/bbbgibus/
http://www.baby-boy.fr
Bizarre Love Triangle
Todos os meses, duas grandes noites, Bizarre Love Triangle no Maxim's e Adult no Dépôt. Este
organizador se destaca por sua tendência de discoteca e chique.
https://www.facebook.com/bizarrelovetriangleparis/
La Culottée
Nascido em junho de 2012 com o desejo de criar um espaço misturado de LGBTQ+ e propor
performances musicais inovadoras, La Culottee reúne um público aberto e não tímido em torno de
uma programação musical meticulosa e um ambiente atrevido!
https://www.facebook.com/laCulotteeParis
Escualita - novo
Todos os domingos, o encontro de travestis, transexuais e heteros únicos de Paris, no cenário
erótico-chique do cabaré Rouge Pigalle. Esta é a única festa para travestis e transexuais na França
que, na luta contra a homofobia, revela as lacunas gritantes do panorama festivo.
Rouge Pigalle - 77 rue Pigalle - Paris 9º
https://www.facebook.com/Escualita-Soiree-Au-Rouge-Pigalle-263239557048910/
https://www.escualita.com/
Flash Cocotte
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Esta é a noite emblemática de Dactylo, também organizadora do Possession, Trou aux Biches e
outros eventos, que realmente se afirmam como festa queer para os queers e simpatizantes.
https://www.facebook.com/flashcocotte/
House Of Moda
O coletivo LGBT fundado por Crame e Reno está comemorando seu 8º aniversário em 2019,
oferecendo uma noite excêntrica todos os meses com música de qualidade.
https://www.facebook.com/houseofmodaparis
Menergy
Todas as últimas sextas-feiras do mês (ou quase) no Gibus. Nenhuma noite em agosto. E em julho,
um Menergy Summer fora dos muros, geralmente no Wanderlust (será o caso em 2019).
https://www.facebook.com/menergyparis/
La Toilette
Este coletivo combina uma programação "final do século" com nuances de Berlim no modo queer
com propostas muito fashion e originais.
https://www.facebook.com/studio69paris/

➢ A noite é mestiça (hip-hop e world music)
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 estar em Grande Couronne.
Le Bal Blomet - novo
Ressuscitado dos anos 1920, este lugar é focado em jazz e música tropical. O Bal Blomet é uma
cena parisiense que oferece concertos de jazz, música clássica, espetáculos musicais e eventos
culturais.
33 rue Blomet - Paris 15º
https://www.facebook.com/balblomet/
Bistrosouk - novo
Esse restaurante de bistronomia marroquina era chamado até agora de Casbah. Este clube
marroquino tinha muitas horas no Sono Mondiale na Radio Nova nos anos 1980 e 1990. Hoje, a
banda de festeiros em série Bonjour/Bonsoir administra esse belo lugar com o Mr. Ron na
programação. Parece que depois da meia-noite, é Rock La Casbah, ambiente de 1001 noites. Cabe a
você testar.
18-20 rue de la Forge Royale – Paris 11º
https://lacasbah.paris/
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
La Bellevilloise
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Ponto alto das culturas do sul em Paris, esta antiga sede da CGT é um barco de Belleville que
mistura bar, restaurante e eventos de todos os gêneros, políticos e culturais. Recomendam-se as
noites de Gilles Peterson, os Mona (LGBT e soulfull) e o brunch de jazz aos domingos.
19-21 rue Boyer - Paris 20º
www.labellevilloise.com
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
Keur Samba - novo
Localizado no coração de Paris e com uma reputação além das nossas fronteiras, o Keur Samba é
um ponto quente da África em Paris. O Keur se inspira em todas as suas origens com a música afro,
mas também brasileira, cubana ou mais contemporânea de acordo com a inspiração dos nossos DJs
residentes.
79 rue la Boétie – Paris 8º
http://keursamba.com/
Orphée Privé
Ao cruzar a porta deste clube secreto, você será levado ao Orfeu Privado para descobrir um bar e
uma sala com um piano. Com predominância de música negra, R&B, soul, dancehall, os shows e DJs
acontecem de quarta a domingo e, nos dias da semana, o palco está aberto a Jam sessions. Os júris
do The Voice e Nouvelle Star frequentemente encontram novos talentos.
7 rue Pierre Fontaine – Paris 9º
https://www.facebook.com/Orph%C3%A9e-Priv%C3%A9-213078755425556/
Le Réservoir
Novidade: a explosão de domingo do Nouveau Cabaret Moderne de Paris, um êxtase latinocaribenho: O Bal Soleil!!! Show imperdível! Este lugar é dedicado ao soul e ao rock tocado ao vivo
por músicos e oferece uma verdadeira restauração no local.
16 rue de la Forge Royale - Paris 11º
www.reservoirclub.com
Le Trac - novo
Com nova localização no Rive Gauche, o Trac apresenta uma ambição para coquetéis, shows e
noites de R&B, funk, jazz, mas também um show drag mensal depois do trabalho, o Fugly. Este
lugar quer reunir um público eclético, cosmopolita e curioso, dentro de um estabelecimento
concebido como um lugar para socializar, no qual o convívio e a criatividade são as palavras-chave.
72 avenue de France - Paris 13º
http://letracparis.fr/
Wanderlust
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Muitas noites de R&B, hip-hop e dancehall seguem propostas mais eletro neste terraço do clube às
margens do Sena.
32 quai d’Austerlitz - Paris 12º
https://www.facebook.com/WanderlustParis/

Organizadores a seguir:
Free Your Funk
Da Cigale a Bellevilloise, bons shows de funk, hip-hop e outras músicas urbanas com toques latinos
e africanos.
https://www.facebook.com/FreeYourFunk/
Hrtlss Company
Criada em 2017 por quatro jovens parisienses ambiciosos, a Hrtlss Company oferece uma visão
artística inédita da cultura urbana. Não perca seus inúmeros eventos (festas e oficinas) que reúnem
uma juventude incansável!
https://www.facebook.com/Heartlesscompany/
La Créole
Coletivo multidisciplinar dedicado à influência das culturas crioulas.
https://www.facebook.com/lacreolecollectif/
Tropical Discoteq
https://www.facebook.com/tropicaldiscoteq/
Casabey
Coletivos que organizam noites temáticas de hip-hop e R’n’B ou funk dos anos 1990 no Bellevilloise
ou no terraço do Institut du Monde Arabe.
https://www.facebook.com/casabeylive/
Wattsmyname
Defensor do hip-hop por excelência, o coletivo Wattsmyname organiza muitas noites frenéticas,
happy hours ensolarados, shows de grandes nomes, churrascos dançantes com DJs e animações.
https://www.facebook.com/wattsmynameprod
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➢ 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

➢ Clubes de jogos
Os jogos agora estão de volta à capital em clubes de jogos (diferentes de cassinos, ainda proibidos
em Paris).
Club Barrière Paris 104 Champs Élysées - novo
Nessas paredes cheias de histórias, o Club Barrière Paris 104 Champs-Élysées mantém seu ambiente
característico, mas com uma nova decoração reinterpretada com toques de impertinência pelo
decorador Bruno Borrione. Uma nova oferta de restaurante a descobrir para almoço e jantar.
104 avenue des Champs-Élysées - Paris 8º
https://www.casinosbarriere.com/fr/leclub-champs-elysees.html
Impérial Club Paris - novo
Este estabelecimento fica em uma galeria comercial. O Impérial Club Paris estende-se por 800 m²
com 20 mesas, incluindo 5 para pôquer. Este clube espera receber 150 mil jogadores por ano da
comunidade chinesa em Paris. Um serviço de bar/restaurante e especialmente uma grande
variedade de jogos de cartas
Place de la Vénétie - Paris 13º
http://facebook.com/ImperialClubParis
Paris Élysées Club - novo
Desde abril de 2018, no coração do Triangle d’Or do 8º distrito, o primeiro clube de jogos a ser
aberto em Paris, com a nova legislação, oferece 23 mesas de jogos em círculos e contrapartes,
salões com serviço de restaurante e bar. Este antigo banco construído no início dos anos 1930, na
mais pura tradição Art Deco do arquiteto Jean Prouvé, começa uma nova fase.
32-34 rue Marbeuf – Paris 8º
https://www.pariselyseesclub.com/

25

→ Dossiê de imprensa 2019 – Oficina do Turismo e dos Congressos de Paris

PARIS FESTIVA DIA E NOITE

AS 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.

➢ As afters
Le Café Barge - novo
Com esse nome, não é de surpreender que este barco nas margens do Sena seja o lar dos mais
loucos de espírito da capital. Domingo é O novo dia para celebrar, até a noite, porque suas afters
costumam ser mais tarde.
Port de la Rapée, Paris 12º
https://www.cafebarge.com/
Folies Pigalle / Le Pigallion
Por mais de 25 anos, o clube Pigalle, ex-cabaré de striptease, recebe os festeiros parisienses. Fica
aberto à noite, assim como no domingo, para after party.
11 place Pigalle, Paris 9º
https://pigallion.fr
Le Moka
Também em Belleville, na mesma rua de Java e Zorba, o Moka é o lugar ideal para os insones que
querem ficar em um bar no domingo de manhã, ao sair da balada. Tarifas atraentes, horários
prolongados, para um dos bares mais movimentados dos domingos.
75 rue du Faubourg du Temple – Paris 10º
https://www.facebook.com/mokagoucourt/
Le Zorba
Localizado no cruzamento de Belleville, o Zorba é um bar de bairro que multiplica as atividades:
café, bar, show, jogos... mas também depois de dançar.
137 rue du Faubourg du Temple – Paris 10º
https://www.zorbabelleville.com
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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
La Base - novo
Projeto de ativistas de Alternatiba e outros ativistas ambientais, mas também um bar associativo
para quem quer mudar o mundo e salvá-lo do apocalipse com alegria. Le Consulat, lugar efêmero,
de Lionel Bensemoun (Le Petit Palace) está envolvido.
31 rue Bichat – Paris 10º
https://www.labase.paris
La Cité Fertile - novo
Nova entidade do SinnyOko, este antigo galpão do SERNAM tornou-se um vasto espaço não muito
longe do Canal Ourcq, ideal para reuniões sob o sol ou a lua, com a sua própria cervejaria (mas
maior!). As atividades esportivas também são oferecidas.
14 avenue Edouard Vaillant - 93500 Pantin
https://www.facebook.com/lacitefertile
EP7
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 13º
http://ep7.paris/
La Felicità - novo
La Felicità se apresenta como um “Food And Teuf Market”. Tudo em excesso com seus 1.000
talheres. Um palco anima o exterior no verão.
5 parvis Alan Turing - Paris 13º
https://www.lafelicita.fr/
Fifties Sound - novo
Eles são encontrados no Ground Control, no Balajo às quartas-feiras e nos caboulots e bares do
bairro (bar em gíria parisiense). Todas as quartas-feiras à noite, o Fifties Sound apresenta o Rock'n
Night no Balajo, a dança mais autêntica de Paris com DJ Turky das 20h às 2h, com uma aula de
dança no início.
Balajo, 9 rue de Lappe – Paris 11º
http://www.fiftiessound.com
La Grande Surface - novo
Quando a arte encontra a festa: La Grande Surface - Galerie Festive, um novo conceito de
“interior” no coração de Paris, o Boulevard des Italiens. Espaço de mais de 1500 m² na Opéra, em 3
andares, este lugar híbrido se apresenta como uma galeria de Arte em sua versão desinibida. Um
lugar (obra de arte) que evoluirá perpetuamente por 10 meses. “La Grande Surface, Galerie
Festive” combinará uma abordagem artística com um ambiente festivo garantido por seus bares,
sua programação musical e suas animações.
A partir de março de 2019
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24 boulevard des Italiens – Paris 2º
https://www.passageenchante.com/
Les Grands Voisins
Este antigo hospital é a alegria de quem gosta de coquetéis, ioga ou dos visitantes do único
“camping urbano” de Paris. Alguns festivais são realizados no verão.
74 boulevard Denfert-Rochereau - Paris 14º
https://lesgrandsvoisins.org
Le Hasard Ludique
É um espaço cultural híbrido inaugurado em 2017, com um auditório de 300 lugares, uma oficina de
prática artística coletiva com um espaço atípico ao ar livre. Nos fornos estão os Cozinheiros
Migratórios na cozinha do mundo gourmet. Uma ou duas vezes por mês, há noites de balada a noite
toda com coletivos/produtores em sons “eletro-misturados”. Isso sem contar os dois meses do
festival NYOKOBOP com música híbrida e misturada no outono de 2019.
128 avenue de Saint-Ouen – Paris 18º
https://www.lehasardludique.paris/
Jardin 21 - novo
Em um terreno baldio com um jardim verde e horta, no centro do Parc de La Villette, entre Paris e
Pantin, o Jardi 21 é a prefiguração do projeto Oasis 21*, novo local de 3500 m², que abrirá em 2020
no Halle aux Cuirs. No momento, é um lugar bucólico onde a alma do jardineiro dentro de você
pode soltar suas inclinações não confessadas. Shows acústicos satisfazem o apetite musical do
público às quintas e sextas-feiras e eletro nas noites de sexta e sábado.
12 rue Ella Fitzgerald – Paris 19º
https://www.facebook.com/jardin21paris/
Ground Control des Champs - novo
Idealmente situada na parte inferior dos Champs-Élysées, esta moderna cantina também combina
loja de discos, galeria, conferências, rádio, enfim, quase uma zona de autonomia não temporária
no Triangle d’Or com uma oferta culinária das mais interessantes.
26 avenue des Champs-Élysées - Paris 8º
https://www.groundcontroldeschamps.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
Le Jardin Suspendu - novo
Enorme surpresa ao lado da porta de Versailles: no verão de 2018, o local recebeu uma multidão
entusiasta que levou que o operador criar outros lugares incomuns na capital em seus 3500 m², a 27
m de altura. É uma experiência híbrida com uma praça de alimentação, bares para todos os gostos,
DJ e cantos e recantos para ficar com tranquilidade, tudo ao ar livre e luz natural, empoleirado em
um telhado de estacionamento a 27 metros de altura.
Junho a setembro de 2019
Em frente a 40 rue d’Oradour-sur-Glane – Paris 15 º
https://www.lejardinsuspendu.paris
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Nixnox - novo
Este terraço animado por Bitchy José oferece uma área de restaurante ao longo do Sena não muito
longe da BNF.
Port de la Gare - Paris 13º
www.nixnox.fr
Poinçon - novo
Aberta a viajantes entre 1867 e 1934, esta antiga estação do pequeno cinturão renasce com o
CultPlace (La Bellevilloise) em forma de palco, terraço, café, restaurante, debates de cidadãos,
reuniões, exposições, shows. Lugar de fabricação de cerveja, reuniões e trocas. Poinçon está
aberto para todos os públicos: abordagens artísticas inovadoras, novas práticas culturais e sociais,
apresentações, mas também mediações festivas de ideias e criações...
124 avenue du Général Leclerc - Paris 14º
poinconparis.com
Rêv Café - novo
Criado por ex-funcionários do Les Grands Voisins (terceiro lugar no 14º distrito), este bar combina
refeições orgânicas e até veganas, atividades de ioga e inúmeras atividades “radi-cool”.
54ter rue Robespierre - 93100 Montreuil
https://www.revcafe.org/

➢ Entretenimento para crianças
8 e 9 de junho de 2019 – Little Sonique
Alinhado à programação inédita do festival Villette Sonique, o Little 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
1 e 2 de junho de 2019 - Mini We Love Green
O “mini” é ideal para educar os pequenos para ações e reflexões sustentáveis, como parte de um
festival muito popular. 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
www.welovegreen.fr/
23 a 25 de agosto de 2019 – Mini Rock en Seine
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 16 às 22h30. Inscrição obrigatória no local.
Parc de Saint Cloud - 92210 Saint-Cloud
https://www.rockenseine.com/

O ano todo:
Association Débrouille
Essa associação estabeleceu oficinas de desenvolvimento sustentável e várias práticas artísticas.
4ter rue de la Solidarité, Paris 19º
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http://www.debrouille.com
Cafézoïde
O “café cultural para crianças” é o centro criativo dos pequenos da Bassin de la Villette.
92bis 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
Association Multi’colors
Vá para o jardim suspenso, onde pais e filhos podem compartilhar um momento e se reconectar
com a natureza enquanto aprendem sobre jardinagem.
126 rue de Bagnolet – Paris 20º
http://multicolors.org/Jardin-Suspendu-24.html

➢ Gaming / Escape Game / Jogo de escape
Team Break
Aventura imersiva por si só, este lugar é um dos pioneiros de jogos de escape ao vivo de Paris (jogo
de fuga em tamanho real). Vai ser preciso colocar o cérebro para trabalhar para ter sucesso com
sua equipe para resolver os enigmas e finalmente conseguir escapar da sala a tempo!
17 rue des Martyrs - Paris 9º
http://www.team-break.fr/
The Skeleton Key
O jogo de escape do Manoir de Paris é um jogo de fuga imperdível da capital. Aventure-se na cripta
maldita para uma corrida emocionante contra o relógio, cercada por atores reais. Com amigos ou a
família, tente resolver um mistério mantido em segredo por décadas! Emoções garantidas!
18 rue du Paradis – Paris 10º
http://skeletonkey.fr/
The Game
O princípio é simples: escapar de uma sala em que estamos trancados em menos de 60 minutos. Os
cenários são marcantes, feitos por profissionais de parques de diversões e mágicos (por exemplo:
um trem de metrô RATP, um cockpit de avião real, o roubo de um banco, etc.)
51 rue du Cardinal-Lemoine - Paris 5º
https://www.thegame-france.com
Team Time
O jogo de aventura em tempo real que traz muita adrenalina (para maiores de 15 anos). 2 peças:
Mafia District e Bunker Zombie.
26 rue Richer – Paris 9º
https://www.team-time.fr
Gossima Ping-Pong Bar - novo
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Em pé com uma raquete, uma cerveja ou um coquetel na mão, sentado em um sofá ou em torno de
uma mesa de jantar, você vai passar um momento único em um lugar bom para socializar e comprar
bons produtos. O Gossima recebe você sem reservas ou organiza sua noite com amigos ou eventos
corporativos.
4 rue Victor Gelez – Paris 11º
http://gossima.fr/
Manga Café - novo
Este espaço de 300 m² no coração do 13º distrito de Paris nos mergulha na cultura pop japonesa:
uma imensa livraria de mangás, uma loja de conceito japonesa, uma mercearia asiática,
restaurante no local e muitos produtos para colecionar...
9 rue Primo Levi - Paris 13º
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
Prizoners
Quatro jogos de escape originais: Prison de la Bastille, Université de la Sorbonne, Palais de
l’Elyseum, Protocole Hawaï. Prizoners também organiza os eventos Escape Game Live, em que as
equipes competem umas contra as outras em lugares incomuns (casas flutuantes, catedrais, etc.).
15, rue Quincampoix - Paris 4º
https://www.prizoners.com/paris
Quem quer seguir as pistas?
Descubra lugares conhecidos e desconhecidos em Paris enquanto se diverte. Divididos em várias
equipes, os participantes terão que encontrar a solução para enigmas, resolver uma investigação e
percorrer diferentes bairros.
38 rue Charlot – Paris 3º
http://www.resa.quiveutpister.com
Villette Makerz
O Parc de la Villette é ainda mais diversificado, com dois locais dedicados às artes digitais e ao
fab/lab.
La Villette - Paris 19º
http://villettemakerz.com/
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➢ Disco retrô
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
Les Chatons Swingueurs - novo
Essa associação de danças de swing especializada em organizar noites de dança, oficinas de Lindy
hop e Charleston anima lugares como o Globo nas noites de sexta-feira, o Café des Vendanges na
quarta-feira e oferece a possibilidade de todas as gerações se encontrarem em danças a dois
vintage.
Café des Vendanges, 47 rue Plisson – Paris 14º
https://www.facebook.com/Les-Chatons-Swingueurs-231603140231013/
https://leschatonsswingueurs.net
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.
De segunda a sexta das 14h30 às 19h
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.
Em frente à igreja Saint-Médard, rue Mouffetard - Paris 5º
http://www.petitbal.com
Le Châlet du Lac - novo
Às segundas e quintas-feiras, a partir das 14h, e aos sábados, do meio-dia às 18h, o Le Châlet du
Lac abre suas portas para as tardes do Tea Dance.
Bois de Vincennes - Paris 12º
https://chaletdulac.fr/danse/
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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.
14 a 16 de março de 2019 – Paris Music Festival
Este festival transforma Paris na capital da música europeia, com shows organizados na maioria das
salas parisienses, mas também em locais originais, geralmente não acostumados a receber esses
eventos.
Vários lugares
http://www.paris-music.com/
20-21 avril 2019 – Inasound - novo
O suntuoso Palais Brongniart vai vibrar com DJs, shows ao vivo, conferências, masterclasses,
oficinas infantis, gastronomia, exposições ou mercado eletrônico. Haverá grandes festas e reuniões
de nerds, todos patrocinados por Jean-Michel Jarre. Esse promete ser o futuro encontro eletrônico
do ano de 2019, imperdível!
Palais Brongniart, Place de la Bourse – Paris 2º
http://inasound.fr/
27 de abril de 2019 – Weather Festival
Iniciado por Surprize! operando o clube flutuante Concrete, o principal festival da cena parisiense
de música eletrônica e tecno, depois de fazer vibrar o Bois de Vincennes, vai para a Seine Musicale
na Ile Seguin. Com uma plataforma eletrônica que atordoa Berlim, o Weather é muito bom e traz
surpresas para a noite que se estende até as 10h da manhã.
La Seine Musicale - Ile Seguin – 92100, Boulogne Billancourt
https://www.facebook.com/WeatherFestival/
1 a 12 de junho de 2019 – We Love Green
Este festival engajado já atraiu quase 80 mil pessoas em 2018 com um programa musical exigente
em rock, pop, hip-hop e eletro tocado no cenário do Bois de Vincennes, com uma abordagem para
aumentar a conscientização sobre as questões climáticas (Think Tank e seus debates e
performances), área infantil e barracas gourmet e vegetarianas.
Bois de Vincennes - Paris 12º
http://welovegreen.fr
6 a 9 de junho de 2019 – Villette Sonique
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. A lendária banda de rock
francesa Marquis de Sade é anunciada.
Parc et Grande Halle de la Villette - Paris 19º
https://lavillette.com/programmation/villette-sonique_e194
8 a 9 de junho de 2019 - Marvellous Islands
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) - Route de Lagny - 77200 Torcy
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https://marvellous-island.fr/
21 a 23 de junho de 2019 - Solidays
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
30 de junho a 22 de julho de 2019 - Paris Jazz Festival
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 Vincennes - Paris 12º
http://www.parisjazzfestival.fr
28-30 juin 2019 – Val de Rock - novo
Um novo festival em Île-de-France, é uma festa! 40 artistas internacionais de todos os estilos (pop,
rock, soul, eletro, hip-hop, funk) reúnem-se por três dias!
Val d’Europe - Parc du Bicheret – 77700 Chessy
https://www.valderock.fr/
29 a 30 de junho de 2019 – Macki Music Festival
Os dois coletivos La Mamie’s e Cracki Records uniram forças para apresentar, nos últimos seis anos,
o festival mais soul de Paris.
Paris e Carrières-sur-Seine (78420)
https://www.facebook.com/mackimusicfestival
4 a 7 de julho de 2019 – Loud & Proud
O festival LGBT da Gaîté Lyrique.
3bis rue Papin - Paris 3º
https://www.facebook.com/loudandproudparis/
5 a 6 de julho de 2019 – The Peacock Society
Este festival é definitivamente orientado à música eletrônica com vários artistas internacionais
Parc Floral de Vincennes - Paris 12º
https://thepeacocksociety.fr/
13 a 14 de julho de 2019 - Afropunk
Afropunk pode ser apresentado como o festival “moderno” das culturas afro, mas também defende
questões de gênero e atrai um público muito feminino e feminista. Este festival está provando ser
um evento anual popular.
La Villette - Paris 19º
http://afropunkfest.com/paris/
3 a 5 de julho de 2019 - Festival Fnac Live
Trinta concertos realizados na praça do Hôtel de Ville, como parte de Paris Plages.
Parvis de l’Hôtel de Ville - Paris 4º
http://www.fnac.com/fnaclive
20 a 21 de julho de 2019 - Lollapalooza Paris
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As estrelas das paradas internacionais se encontram lá nos quatro palcos do mítico festival dos EUA,
que começou em Chicago.
Hippodrome de Longchamp - Paris 16º
https://www.lollaparis.com
Paris Summer Jam – final de agosto (data não confirmada)
Novidade na paisagem de festivais parisienses cada vez mais frequentes, este festival proposto por
Livenation promove o Rock En Seine e anunciou em 2018 Kendrick Lamar, NERD e até mesmo IAM!
La Défense Arena – Nanterre (92000)
https://www.livenation.fr/
23 a 25 de agosto de 2019 – Rock en Seine
Este festival é, inegavelmente, um dos maiores festivais de Paris. Realizado pela região de Île-deFrance, o Rock En Seine agora é produzido pela AEG, líder de festivais e salas de concerto dos EUA.
Com seus quatro palcos, toneladas de barracas para boa comida e o Mini Rock en Seine para os mais
jovens e seu acampamento, é um dos eventos mais importantes do verão.
Domaine de Saint-Cloud (92210)
http://www.rockenseine.com
7 de setembro de 2019 - Elektric Park Festival
O único grande evento de EDM na île de France, o Elektric Park Festival está comemorando seu 10º
aniversário com 12 horas de música ininterrupta. Nomes principais: Boris Brejcha, DIMA (ou Vitalic
Official), HILIGHT TRIBE, Mandragora, Vandal, What So Not.
Île des Impressionnistes, Chatou (78400)
https://www.elektricpark.com/
13 a 15 de setembro de 2019 – Smmmile, Vegan Pop Festival
Em torno de shows e DJs, o Smmmile permite que os fãs de pop, rock e eletro descubram e
redescubram a culinária vegetariana e vegana por meio de suas oficinas culinárias, mesas redondas,
projeções...
Parc de la Villette, Trabendo – Paris 19º
http://www.smmmilefestival.com
14 a 16 de setembro de 2019 - La Fête de l’Humanité
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 (93120)
http://fete.humanite.fr
Pitchfork Music Festival - (datas não anunciadas)
Desde 2011, a edição francesa do famoso festival de Chicago, do não menos famoso site de
descoberta musical Pitchfork, brilha com sua programação e um público anglófono com apetite por
tendências e moda.
Grande Halle de la Villette – Paris 19º
http://pitchforkmusicfestival.fr
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OS GRANDES EVENTOS
5 de abril a 2 de junho de 2019 - Foire du Trône
Com certeza a festa mais emblemática da França, o Foire du Trône é o evento ao ar livre que
surpreende jovens e adultos.
Pelouse de Reuilly - Paris 12º
http://www.foiredutrone.com
19 de maio de 2019 - La Nuit Européenne des Musées
La Nuit Européenne des Musées é a oportunidade perfeita para desfrutar os museus parisienses com
um outro olhar. Eles são abertos à noite e recebem uma programação original. Os estabelecimentos
participantes do evento levam os visitantes a descobrir suas coleções ocultas e a curtir uma
programação musical e dançante...
Em vários museus
http://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr
Junho a agosto de 2019 - 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.
Place de la Concorde – Paris 1º
http://www.parisinfo.com/sortie-paris/135470/F%C3%AAte-des-Tuileries
21 de junho - La Fête de la Musique
Animando todas as ruas de Paris, a Fête de la Musique é o maior evento musical da França.
Encontramos por toda parte shows de amadores e celebridades: nas ruas, museus, parques, bares,
igrejas...
http://fetedelamusique.culturecommunication.gouv.fr
28 de junho de 2019 - Rainbow Manège
Um evento LQBTQI+ festivo e popular organizado no dia anterior ao Orgulho Gay, em benefício de
duas associações: Play Safe (associação que intervém na redução dos riscos em um ambiente
festivo) e Contact (associação que luta e educa contra a homofobia). A entrada custa 15 € e todos
os fundos serão doados para as associações. A entrada dá acesso livre a todas as atrações da festa
nas Tulherias.
http://www.rainbowmanege.com
28 de junho a 18 de agosto de 2019 - La Fête des Loges
La fête des Loges é uma das mais antigas festas populares 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.
https://www.fetedesloges.org/
29 de junho de 2019 - Marche des Fiertés LGBT
A marcha de todo o orgulho atravessa Paris com cerca de quarenta carros de associações e
sindicatos, sonorizados e animados e termina com um palco onde acontecem discursos, artistas
convidados e DJs. Este ano, a programação é fornecida pelo coletivo Bragi Pufferfish. A Quinzena
do Orgulho LGBT precede a Marcha com um percurso multidisciplinar em vários lugares.
Do meio-dia às 19h
http://www.inter-lgbt.org/marche-des-fiertes
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14 de julho – Fête Nationale
Por ocasião da Fête Nationale, um grande show é organizado no Champs-de-Mars, seguido por fogos
de artifício, festas são realizadas por toda a cidade...
21 de setembro de 2019 - Techno Parade
Depois da Fête de la Musique, a Techno Parade é a maior festa da França. Há 20 anos, esse grande
encontro festivo é uma ode à música eletrônica e dezenas de carros de som desfilam pelas ruas da
capital.
http://www.technoparade.fr
5 de outubro de 2019 – A Noite Branca
Este grande evento festivo convida os parisienses, no primeiro sábado de outubro, a passear pelas
ruas da capital para descobrir instalações artísticas em espaços públicos ou nos principais edifícios
da metrópole.
https://www.paris.fr/nuitblanche
Setembro - Fête au Bois de Boulogne (data não anunciada)
Mais de uma centena de atrações estão reunidas para esta grande festa: passeios tradicionais,
pesca, trampolins para os mais jovens e adultos, roda gigante e atrações emocionantes para os mais
ousados.
Bois de Boulogne, porte de la Muette - Paris 16º
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
A véspera de Ano Novo é um parêntese mágico para a noite parisiense! Nos Champs-Elysées, uma
grande animação visual é organizada no Arco do Triunfo e é seguida por uma belíssima queima de
fogos. Muitos locais de festas organizam noites especiais, e você pode se encontrar em um lugar
improvável para dançar até o final da noite (aquário, cabaré...).
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PARIS COQUIN (proibido para menores)
A sexualidade tem seu lugar em Paris, que é popular entre os notívagos naturistas.
Atlantide Sauna Hammam
13 rue Parrot – Paris 12º
https://www.atlantide-sauna.com/
Beautiful Skin
Festa naturista itinerante organizada por um coletivo muito dinâmico.
https://www.bragipufferfish.com/
Les Bains 72
72 boulevard de Clichy – Paris 17º
https://www.lesbains72.com/
Le Caméléon
135 rue de Charenton – Paris 12º
https://www.sauna-cameleon.com/
Divine Alcôve
25bis rue Duvivier – Paris 7º
https://www.divinealcove.com
La Marquise
84 rue Saint-Honoré – Paris 1º
https://www.lamarquise.club
Moon City
34 boulevard de Clichy – Paris 18º
https://www.mooncity.fr
Sauna Provence
66 rue de Provence – Paris 9º
www.sauna-provence.com/
Secret Square
27 avenue des Ternes – Paris 17º
http://www.secretsquare.fr/index.php
Taken Club
8 rue le Regrattier – Paris 4º
www.taken-club.fr/fr/index.php
Le Théâtre Chochotte
34 rue Saint-André-des-Arts – Paris 6º
https://www.theatre-chochotte.com
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CULTURAL & FESTIVA
Com um número impressionante de patrimônios, museus e passeios históricos nas ruas de Paris, a
oferta de festas em espaços culturais está gradualmente se desenvolvendo, às vezes com animações
que entram na programação, às vezes, como no Louvre, com eventos noturnos que podem ser a
ocasião de animações especiais.
Le Centquatre-Paris
Uma vez por mês, o Bal Populaire oferece lanternas, guirlandas e bebidas. O 104 é adornado com as
roupas festivas da taberna para fazer jovens e adultos dançarem. Mas não se deixe enganar: se o
Bal Pop’ aprecia o java, o tango e a valsa, ele também é permeável às correntes musicais atuais,
tirando a poeira da imagem de festa “das antigas”. E além disso, uma ou duas vezes por ano, há
noites incríveis. Note que o bar 104 é um verdadeiro bistrô.
5 rue Curial - Paris 19º
http://www.104.fr
Café Prévert & Café-terrasse du Musée Maillol - novo
Aninhado no pátio pavimentado do museu, onde em 1951 os irmãos Jacques e Pierre Prévert
abriram o cabaré La Fontaine des Quatre-Saisons, o café-terraço Maillol oferece um momento de
relaxamento em um ambiente tranquilo, longe da agitação de Paris. No inverno, os volumes de fogo
e o cabaré fazem o ambiente do Café. No verão, os fãs da arte podem passear ao ar livre no
terraço.
61 rue de Grenelle - Paris 7º
https://www.museemaillol.com/
DOC! - novo
O DOC é um local de produção artística, encontros e troca de conhecimento onde as propostas mais
alternativas são oferecidas com muitos talentos para descobrir e curtir momentos de convivência.
26 rue du Docteur Potain – Paris 19º
https://doc.work/
Fluctuart - novo
Após a chamada para projetos do Réinventer la Seine lançado pelas cidades de Hâvre, Rouen e
Paris, Fluctuart ancorou no Port des Invalides e é o primeiro centro de arte urbana flutuante do
mundo! Esta barcaça de 850 m² com três pontes é um centro de arte gratuito aberto a todos,
durante todo o ano.
Port des Invalides - Paris 7º
https://fluctuart.fr
Palazzo
Todos os verões, o terraço deste magnífico Palais Art Déco,, o pináculo do bom gosto francês dos
anos 30 (o salão Pullmann & Franck pour Lyautey, um must) tem a boa ideia de transformar a sua
magnífica e ampla varanda em locais dedicados à música, Spritz e compartilhamento.
Palazzo, Palais de la Porte Dorée, 293 avenue Daumesnil – Paris 12º
http://www.histoire-immigration.fr/palazzo

Eventos:
Sábado, 22 de junho de 2019 - Le Grand Bal Masqué du Château de Versailles
Versalhes ainda ressoa com os festivais reais que animavam a corte na época. Desde a sua primeira
edição em 2011, o baile de máscaras do Palácio de Versalhes celebra essas noites fantásticas e
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refinadas com Michael Canitrot tocando e sua multidão colorida em trajes de época. L’Orangerie du
Château de Versailles e seu jardim recebem você para uma noite de festa totalmente inusitada.
E também: Fêtes Galantes: festa à fantasia na Galerie des Glaces.
Château de Versailles – Versailles (78000)
https://www.chateauversailles-spectacles.fr/programmation/le-grand-bal-masque-du-chateau-deversailles_e1924
https://www.facebook.com/FetesGalantesVersailles/
Cercle
Este projeto de celebrações em monumentos históricos filmados ao vivo combina DJs estrelas e
lugares magníficos: Nina Kraviz na Torre Eiffel, Fritz Kalkbrenner no Domaine de Chantilly... A
Cercle Music consegue uma aposta louca em esplêndidos locais históricos.
Veja: https://youtu.be/IaplaO9oU5k
Vários lugares em Île-de-France
http://www.cercle.io/
Durante a lua cheia - Rando de la Lune
O Planet Roller é um projeto de Claire Leonard que permite a você curtir a noite parisiense sobre
rodas à luz da lua.
http://www.planetroller.com/-Les-randos-de-la-Lune-.html
Dezembro-Janeiro - Visita à tocha do Panteão
Você é o fantasma entre as mulheres e homens a quem “a grata pátria” oferece abrigo eterno!
Le Panthéon - Paris 5º
http://www.paris-pantheon.fr/
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ANEXOS:
Locais recomendados para obter mais informações
Em francês:
Agenda da cidade de Paris
https://quefaire.paris.fr/nuits
Conselho da Noite da Câmara Municipal de Paris
https://www.paris.fr/nuit
Fever Up
https://feverup.com/paris/nightlife-and-concerts
Shotgun
Aplicativo e site e emissão de ingressos eletrônicos
https://shotgun.live/events
Télérama Sortir
http://sortir.telerama.fr/#
Toot Sweet: serviço de bilhetes com tarifas com desconto e geolocalizadas.
https://tootsweet-app.com/#/homepage
Lylo
http://lylo.fr

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
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Este dossiê de imprensa foi feito em colaboração com Michel Mau e Christophe Vix Gras .
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