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1ª PARTE (c.40min)

Remix Ensemble Casa da Música
Peter Rundel direcção musical 
Angel Gimeno violino

Luís Neto da Costa 
febres de arabescos em frisos inertes, para ensemble (2017; c.10min)*

James Dillon 
Vernal Showers, para violino e ensemble (1992; c.15min)

1. Philomela’s Song –
2. Shifting Elements

Harrison Birtwistle 
Silbury Air, para ensemble  (1977, rev.2003; c.15min) 

*Estreia mundial; Encomenda da Casa da Música ao Jovem Compositor em Residência

Portrait Harrison Birtwistle VIII – Compositor em Residência

Portrait James Dillon V – Compositor em Associação
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2ª PARTE (c.50min)

Orquestra Barroca Casa da Música
Huw Daniel violino e direcção musical 
Nicholas Mulroy tenor

George Frideric Handel
Abertura da ópera Alcina (1735)

1. [Lentement] – Allegro 
2. Musette: Un peu lentement 
3. Menuet: Allegro, e forte 

Concerto Grosso em Ré menor, op. 6 n.º 10 (1739 ‑40)
1. Ouverture: [Lentement] – Allegro – Lentement  

“Un momento di contento”, da ópera Alcina (1735)**

Concerto Grosso em Ré menor, op. 6 n.º 10
2. Air: Lentement 
3. Allegro 

“Where’er you walk”, do drama musical Semele (1743)**

Concerto Grosso em Ré menor, op. 6 n.º 10
4. Allegro
5. Allegro moderato

Recitativo e ária da oratória Jephtha (1751)**
– “Deeper and deeper still”
– “Waft her, angels, through the skies”

Música de bailado da ópera Alcina (1735)
– Entrée des Songes agréables
– Entrée des Songes funestes
– Entrée des Songes agréables effrayés – 
–  Le Combat des Songes funestes et agréables

**Textos originais e traduções nas páginas 9 e 10.
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Luís Neto da Costa
FREAMUNDE, 18 DE DEZEMBRO DE 1993

Luís Neto da Costa é licenciado em Composi‑
ção pela Escola Superior de Música e Artes do 
Espectáculo, tendo estudado com Pedro Santos, 
Dimitris Andrikopoulos, Filipe Vieira e Eugénio 
Amorim, entre outros. Interessa ‑se pela progra‑
mação musical, a música electroacústica, a 
improvisação e a exploração de novos instru‑
mentos. Escreveu obras para orquestra, ensem‑
ble e várias formações de música de câmara. 
Como encomenda para o Prémio Jovens Músi‑
cos (Antena 2/RTP), escreveu a peça obrigató‑
ria para a categoria de oboé (nível médio). Em 
2015, ganhou a Menção Honrosa do Prémio de 
Composição SPA/Antena 2, com uma obra para 
orquestra, e a Menção Honrosa do Prémio de 
Composição Casa da Música/ESMAE, com uma 
obra para 50 saxofones, 50 clarinetes e flauta.

febres de arabescos em frisos inertes

Poderia ter negligenciado a temática deste 
concerto, mas pareceu ‑me apelativa a ideia 
de criar uma obra sobre o molde da influência 
barroca na música contemporânea. Evitando 
usar citações, alusões ou material sonoro 
directamente retirado de obras de composi‑
tores barrocos, preferi remodelar abstracta‑
mente alguns conceitos gerais atribuídos a 
essa época e tomá ‑los como ponto de partida 
do meu material e das secções da obra. Alguns 
desses conceitos, como o passus duriusculus, 
a harmonização de coral, o stretto da fuga, a 
ornamentação, serviram de inspiração para 
adulterar os seus significados de forma a criar 
novos contextos. 

Um desses exemplos é a distorção realizada 
à definição de contraponto – independência de 

vozes – que é levada ao extremo, resultando 
numa camada de vozes que segue rumos a 
velocidades e orientações diferentes, mas que 
se encontram em pontos de convergência.

O conceito da escala tonal é também trans‑
formado. As suas sete notas têm hierarquias 
diferentes, pesos diferentes, e a condução de 
notas não é tão livre como se possa julgar. Cada 
nota tem determinados pólos de atracção e 
padrões de movimento. De forma a repercutir 
esta definição, foi criado um sistema em que 
uma nota só pode ser seguida por um deter‑
minado grupo de notas. Este princípio, baseado 
nos L‑Sistemas, dá ‑me a impressão de um 
ramo de árvore que se vai ramificando a pouco 
e pouco criando um caminho que é único. Com 
todos estes constrangimentos, acredito que 
uma memória sonora intuitiva se criará. 

Quanto ao ritmo, este está baseado num 
motivo de cinco proporções rítmicas. Ao longo 
da obra esse conjunto é expandido, encur‑
tado e permutado. É o parâmetro que mais se 
distancia já que a sua fluidez e continuidade 
não são as proporções discretas tão comuns 
na música. A irracionalidade e a dessincroni‑
zação aparente são como rasgos ou pincela‑
das que não desejam um design liso e polido.

E agora o título. Na dificuldade de encon‑
trar um que não corrompesse a audição livre, 
febres de arabescos em frisos inertes foi uma 
descoberta feliz no Livro do Desassossego 
de Fernando Pessoa. A referência ao termo 
“arabescos” era um dos principais requisitos 
visto ser uma alusão à ornamentação barroca 
usada na obra e uma referência à independên‑
cia contrapontística extrema que certas linhas 
atingem. De grande capacidade imaginativa, o 
título deu ‑me a impressão de que descrevia o 
conceito sonoro que tenho da obra.

LUÍS NETO DA COSTA, 2017
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James Dillon
GLASGOW, 29 DE OUTUBRO DE 1950

Vernal Showers

A música do compositor escocês James Dillon 
foi descrita pelo escritor e apresentador Tom 
Service como “destemida e incansavelmente 
exploratória. Ouvi ‑la é confrontar uma imagi‑
nação vulcânica que faz da audição um acto 
de vertiginosa e excitante imprevisibilidade.” 
Essas qualidades têm sido reconhecidas atra‑
vés de inúmeros prémios britânicos; mas ao 
longo da maior parte da carreira de Dillon não 
tem sido fácil o surgimento de encomendas e 
interpretações da sua música em solo britâ‑
nico, e tem estado mais directamente envolvido 
com instituições e músicos da Europa Conti‑
nental. Vernal Showers [Aguaceiros Vernais] 
foi escrita em 1992 para uma interpretação 
do holandês Nieuw Ensemble1 com o violinista 
britânico Irvine Arditti; foi estreada em Roter‑
dão em Janeiro de 1993. 

A obra divide ‑se em duas partes: (1) Philo‑
mela’s song [Canção de Philomela] – que pode 
também ser tocada separadamente – está 
escrita para o solista com um trio de viola, 
violoncelo e contrabaixo, e não carece de direc‑
ção; (2) Shifting Elements [Elementos Mutantes] 
– cuja parte solo é parcialmente adaptada de 
Del Cuarto Elemento, uma obra de Dillon para 
violino solo – já requer um maestro e junta ao 
trio anterior de cordas graves a flauta e o oboé, 
além de um conjunto cintilante com bandolim, 
guitarra, cravo, harpa e uma secção de percus‑
são com xilofone e triângulos. A partitura está 
cheia dos detalhes característicos em Dillon, 

1 N.E. – Significativamente, o solista nesta apresentação 
da obra na Casa da Música, Angel Gimeno, é o violinista do 
mesmo Nieuw Ensemble.

com indicações de quartos ‑de ‑tom, glissan‑
dos, a velocidade dos trilos, variantes na técnica 
de execução e diferentes graus de vibrato: por 
exemplo, na primeira parte é indicado às cordas 
graves para tocarem sem vibrato, criando 
o efeito de um consort de viola da gamba do 
século XVII. Os ritmos complexos represen‑
tam igualmente um desafio para os executan‑
tes: particularmente para o solista que, numa 
cadência perto do final, deve tocar em simul‑
tâneo duas frases em ritmos conflituantes, tais 
como três contra dois ou cinco contra três. 

Os títulos da obra e das suas duas partes 
são retirados do poema The Nightingale 
[O Rouxinol] de Samuel Taylor Coleridge – 
a primeira pincelada de Dillon sobre o tema 
da sua ópera Philomela, apresentada pela 
primeira vez no Porto em 2004. O título geral 
de Aguaceiros Vernais [primaveris] é reflec‑
tido em texturas de nuvens de minúsculas 
gotículas, e mais literalmente numa série de 
figuras descendentes sobrepostas, imediata‑
mente antes do final da evaporação.  
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Harrison Birtwistle
ACCRINGTON (LANCASHIRE), 15 DE JULHO DE 1934

Silbury Air 

Ao contrário de Dillon, Harrison Birtwistle é soli‑
damente reconhecido como uma figura maior 
na sua terra natal – embora tenha igualmente 
ganho uma reputação formidável no panorama 
internacional. Escreveu Silbury Air no início de 
1977 em resposta a uma encomenda da Serge 
Koussevitzky Music Foundation; foi apresen‑
tada pela primeira vez pela London Sinfonie‑
tta, dirigida por Elgar Howarth, em Março desse 
mesmo ano. A partitura está escrita para um 
ensemble que corresponde essencialmente à 
configuração básica da Sinfonietta na época, 
com um instrumento de cada: quatro madei‑
ras, três metais, piano, harpa, percussão e cinco 
instrumentos de cordas. 

Silbury Air [Ária de Silbury] deve o seu 
nome ao Silbury Hill no Wiltshire, a oeste de 
Londres (não muito longe de Stonehenge e de 
onde Birtwistle vive actualmente). O monte é 
um misterioso montículo pré ‑histórico com 
cerca de 40 metros de altura, o maior montí‑
culo artificial da Europa. Este ponto de partida 
não despoletou uma evocação de ritos anti‑
gos, nem uma exploração de camadas geoló‑
gicas – ambas abordagens que teriam alinhado 
a obra com outras de Birtwistle. Em vez disso, 
o compositor tirou a sua linha condutora do 
facto de que “visto à distância o monte se apre‑
senta como um intruso artificial mas orgânico 
na paisagem”. 

Isso levou a que a obra fosse concebida 
como uma “paisagem imaginária” (um termo 
emprestado do artista Paul Klee) que é igual‑
mente “artificial mas orgânica”. A partitura é 
prefaciada por um “labirinto de pulsações”, uma 

tabela de indicações de compasso e marcas 
de metrónomo mostrando como as mudanças 
de velocidade entre diferentes tempos podem 
ser suaves – como nas repetições iniciais da 
nota mi nas cordas. A obra evolui para textu‑
ras e padrões mais complexos, incorporando 
floreados melódicos mas retendo sempre o 
elemento definidor da pulsação. Um pouco 
depois do meio da peça de cerca de 15 minutos, 
um regresso às notas mi repetidas nas cordas 
assinala o início de uma segunda viagem atra‑
vés do labirinto, por um caminho diferente. 
No final, mais notas mi nas cordas precedem 
quatro acordes na harpa e uma nota serena 
no clarinete, com as suas durações indicadas 
apenas por marcas de pausa – uma libertação 
da pulsação que indica uma saída do labirinto. 
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George Frideric Handel
HALLE,23 DE FEVEREIRO DE1685 

LONDRES, 14 DE ABRIL DE 1759

Enquanto a saúde actual da criatividade musi‑
cal britânica depende sobretudo de composito‑
res aí nascidos, no século XVIII havia uma muito 
maior dependência de imigrantes e visitantes 
estrangeiros. A maior parte destes estava asso‑
ciada à moda febril da ópera italiana nos teatros 
londrinos. Handel fez a sua primeira visita a 
Londres em 1710 ‑11, para uma produção da sua 
nova ópera Rinaldo no Queen’s Theatre (mais 
tarde King’s Theatre), e depois de se instalar 
na capital em 1712 associou ‑se a três compa‑
nhias de ópera no mesmo teatro (no Haymarket, 
próximo do actual Piccadilly Circus). Mas, em 
1734, uma companhia rival ficou com a loca‑
ção do King’s Theatre, e a companhia de Handel 
mudou ‑se para o novo teatro que tinha sido 
construído em Covent Garden pelo empresá‑
rio John Rich. A sua temporada de abertura 
incluiu as primeiras apresentações de Alcina, 
entre Abril e Julho de 1735. 

O libreto de Alcina, adaptado por mão desco‑
nhecida a partir de uma ópera levada a cena 
alguns anos antes em Roma, é baseado num 
episódio de Orlando furioso de Ariosto, uma 
fonte frequente de tramas para óperas barro‑
cas. A personagem central é a feiticeira Alcina, 
que atrai heróis até à sua ilha mágica e os 
transforma em animais selvagens ou parte da 
paisagem, mas que dá por si caída de amores 
pela sua última vítima, o cavaleiro Ruggiero. A 
Abertura da ópera começa com uma introdu‑
ção lenta ao ritmo pontilhado inconstante da 
ouverture francesa, pontuada por trilos borbu‑
lhantes e culminando num atlético Allegro. 
Seguem ‑se dois andamentos de dança, uma 

Musette pastoral, cheia de ritmos lombardos 
curto ‑longo, e um enérgico Minueto. A ária 
“Un momento di contento”, num andamento 
de minueto descontraído com algumas visto‑
sas tercinas corridas, é cantada no III Acto 
por Oronte, general de Alcina, quando este se 
reencontra com a sua amada, Morgana. Na 
primeira produção, o papel foi confiado a um 
jovem tenor chamado John Beard, um antigo 
menino de coro que se tornaria um dos canto‑
res preferidos de Handel para o resto da vida 
do compositor. Uma contribuição mais proemi‑
nente para a primeira produção de Alcina foi a 
de uma trupe de dançarinas francesas, liderada 
pela célebre Marie Sallé, que tinha sido contra‑
tada como atracção especial para a totalidade 
da temporada de 1734/35. No final do II Acto, a 
trupe executava uma série de danças (original‑
mente destinadas à ópera Ariodante, anterior 
a Alcina na temporada de Handel) personi‑
ficando os espíritos dos sonhos que Alcina, 
atormentada depois de ser abandonada por 
Ruggiero, convoca para a sua caverna mágica. 
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Os “sonhos agradáveis” com as suas sonorida‑
des ricas e agudas (a partitura tem três partes 
para violino e nenhuma para contrabaixo) 
têm a oposição dos “sonhos odiosos” com os 
seus uníssonos severos; os sonhos agradá‑
veis regressam amedrontados, conduzindo 
ao enérgico combate final.  

A temporada de 1734/35 de Handel incluía 
também, pela primeira vez, uma série de orató‑
rias durante o período da Quaresma; e depois 
disso, à medida que se tornou óbvio que a 
“bolha” da ópera italiana em Londres come‑
çava a rebentar, Handel virou cada vez mais a 
sua atenção para a oratória. Estas eram apre‑
sentadas no teatro (normalmente não nas 
igrejas) mas na forma de concerto, sem guarda‑
‑roupas caros ou encenação. Os seus temas 
eram normalmente sagrados ou, nalguns casos 
excepcionais, mais genericamente moralistas. 
Mas Semele, apresentado pela primeira vez 
no teatro de Covent Garden na temporada de 
oratórias de Handel em Fevereiro de 1744, era 
um corpo estranho: Charles Jennens, o compi‑
lador do texto do Messias, descreveu ‑a desde‑
nhosamente como “não uma oratória mas 
antes uma ópera indecente”. O libreto, baseado 
numa lenda grega sobre um malfadado caso 
amoroso entre Júpiter, o rei dos deuses, e 
a mortal Semele, tinha sido escrito original‑
mente pelo dramaturgo William Congreve por 
volta de 1706 para o compositor John Eccles, 
embora a produção de Eccles nunca tenha sido 
levada a cena. Mas esse texto foi aumentado 
para Handel por um escritor desconhecido, e 
uma pastoral pelo poeta Alexander Pope (ainda 
vivo no início de 1744) foi a fonte da bem conhe‑
cida ária “Where’er you walk” [Por onde quer 
que vás]. Esta é cantada por Júpiter – um papel 
interpretado por John Beard – quando este 
conjura um bosque da Arcádia para encantar 

Semele; o seu carácter é indicado pela marca‑
ção Largo e pianissimo per tutti. 

Jephtha, uma oratória bíblica mais conven‑
cional, foi a última obra completa de Handel, 
escrita ao longo de 1751 – com interrupções 
causadas pela perda de visão do compositor 
– e apresentada pela primeira vez em Covent 
Garden em Fevereiro de 1752. Baseia ‑se num 
episódio do Livro dos Juízes do Antigo Testa‑
mento, no qual o líder militar Jefté promete a 
Jeová que, se ganhar uma batalha, irá sacrificar 
a primeira criatura que encontrar no regresso. 
Só que esta vem a ser a sua filha – embora o 
libretista, Reverendo Thomas Morell, tenha 
fugido ao trágico resultado bíblico da histó‑
ria através da intervenção de um anjo. Handel 
confiou o papel principal ao leal John Beard. 
Perto do fim do II Acto, quando o destino da sua 
filha se torna claro, Jefté canta o accompag‑
nato (recitativo com acompanhamento orques‑
tral) “Deeper and deeper still” [Fundo e mais 
fundo ainda]: o seu estado de espírito pertur‑
bado é representado por um incansável deam‑
bular de tonalidade em tonalidade. No III Acto, à 
medida que se aproxima o momento do sacri‑
fício, ele reza para que a sua filha seja condu‑
zida ao céu em segurança, na ária “Waft her, 
angels, through the skies” [Elevem ‑na, anjos, 
através dos céus]: aqui, o final sereno que ele 
lhe deseja é retratado em música de extrema 
estabilidade tonal. 

Os 12 Concertos Grossos, op. 6, de Handel 
foram escritos em pouco mais de um mês 
no início do Outono de 1739, e publicados no 
mesmo ano. Handel parece ter usado alguns 
ou todos eles como intermezzi na apresen‑
tação das suas oratórias. No entanto, inicial‑
mente estes destinavam ‑se a serem vendidos 
ao número crescente de sociedades musicais 
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TEXTOS ORIGINAIS E TRADUÇÕES

“Un momento di contento”, 
da ópera Alcina

Un momento di contento
dolce rende a un fido amante 
tutto il pianto che versò. 
Suole amore dal dolore 
tirar balsamo alle pene, 
a sanar, chi pria piagò. 

“Where’er you walk”, 
do drama musical Semele

Where’er you walk,
cool gales shall fan the glade;
trees, where you sit,
shall crowd into a shade.

Where’er you tread,
the blushing flowers shall rise,
and all things flourish
where’er you turn your eyes.

Um momento de doce felicidade
devolve a um fiel amante
todo o pranto que chorou.
O amor consegue retirar 
da dor o bálsamo para curar
a ferida que antes lhe foi infligida.

Por onde quer que vás,
ventos frescos os campos hão ‑de refrescar;
as árvores, onde te sentas,
numa sombra se hão ‑de juntar.

Por onde quer que passes,
as flores envergonhadas se hão ‑de levantar.
e todas as coisas florescem
para onde quer que vires o olhar.

e organizações de concertos da Grã ‑Bretanha. 
Com um olho nesse mercado, estes tiveram 
como modelo o popular conjunto de 12 Concer‑
tos Grossos de Corelli com o mesmo número 
de opus e escritos para a mesma combinação 
de um concertino com dois violinos e violon‑
celo solo, ripieno de cordas a quatro partes 
e baixo contínuo. Nenhum dos concertos era 
semelhante entre si na sua mistura de estilos 
musicais ou nas suas características formais. 
O décimo começa com uma ouverture ao estilo 
francês, com um vívido Allegro fugato prece‑
dido por uma lenta introdução com ritmos 
pontilhados inconstantes e seguido por uma 

curta coda na mesma linha. Seguem ‑se dois 
andamentos em estilo dançante, um Air no 
ritmo balançante de uma sarabanda, e um 
Allegro (em duas metades repetidas) em anda‑
mento de allemande. Até este ponto, os solis‑
tas do concertino emergiram apenas em curtos 
episódios no Air; mas assumem um papel mais 
proeminente no próximo andamento, um Alle‑
gro inventivo e alargado em compasso terná‑
rio. Por fim, surge outro andamento dançante, 
um rigaudon em tonalidade maior, seguido de 
uma única variação decorativa. 

ANTHONY BURTON, 2017

Tradução: Joaquim Ferreira
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Recitativo e ária da oratória Jephtha

“Deeper and deeper still”

Deeper, and deeper still, thy goodness, child, 
pierceth a father’s bleeding heart, 
and checks the cruel sentence 
on my falt’ring tongue. 
Oh, let me whisper it to the raging winds, 
or howling deserts; 
for the ears of men 
It is too shocking. 
Yet have I not vow’d? 
and can I think the great Jehovah sleeps, 
like Chemosh and such fabled deities? 
Ah no; Heav’n heard my thoughts, 
and wrote them down; 
it must be so. 
’Tis this that racks my brain, 
and pours into my breast a thousand pangs 
that lash me into madness. 

Horrid thought! 
My only daughter! so dear a child, 
doom’d by a father! 
Yes, the vow is past, 
and Gilead hath triumph’d o’er his foes. 
Therefore, tomorrow’s dawn… 
I can no more.

“Waft her, angels, through the skies”

Waft her, angels, through the skies,
far above yon azure plain.
Glorious there, like you, to rise.
There, like you, for ever reign.

Fundo, e mais fundo ainda, a tua bondade, criança, 
trespassou o coração sangrante de um pai, 
e confirma a cruel sentença 
na minha língua vacilante. 
Ah, deixa ‑me sussurrá ‑la aos ventos furiosos, 
ou aos desertos uivantes; 
para os ouvidos dos homens 
É demasiado horrível. 
E no entanto não jurei eu? 
E posso eu pensar que o grande Jeová dorme, 
como Quemós e tais deidades lendárias? 
Ah não; O Céu ouviu os meus pensamentos, 
e os escreveu; 
assim deve ser. 
É isso que me tortura a mente, 
e coloca no meu peito mil remorsos 
que me levam à loucura. 

Pensamento hediondo! 
A minha única filha, criança tão querida, 
condenada por um pai! 
Sim, a jura foi feita, 
e Gileade triunfou sobre os seus inimigos. 
Por isso, amanhã ao nascer do dia… 
Não posso mais.

Elevem ‑na, anjos, através dos céus, 
muito acima dessa planície azul. 
Aí majestosa, como vós, se levante.
Aí, como vós, reine eternamente.

Traduções: Cristina Guimarães (italiano)  
e Joaquim Ferreira (inglês)



Peter Rundel direcção musical

A profundidade da sua abordagem a partituras 
complexas de todos os estilos e épocas, a par de 
uma grande criatividade dramatúrgica, tornou 
Peter Rundel um dos maestros mais requisi‑
tados pelas principais orquestras europeias. É 
convidado regularmente para dirigir a Orques‑
tra da Rádio da Baviera, a Orquestra Sinfónica 
Alemã de Berlim, a Sinfónica NDR e a Sinfónica 
WDR de  Colónia, e desenvolve uma colabo‑
ração de grande proximidade com a Sinfónica 
SWR. Trabalhou também recentemente com 
a Orquestra Nacional de Lille, a Filarmónica 
do Luxemburgo, a Filarmónica de Bruxelas, a 
Orquestra do Maggio Musicale Fiorentino e a 
Orquestra do Teatro dell’Opera em Roma.

Depois de uma abertura auspiciosa da 
temporada 2017/18 no Festival de Salzburgo 
(dirigindo um projecto com Martin Grubinger) e 
no Musikfest Berlin (dirigindo a Sinfónica SWR), 
estreia  ‑se com a Sinfónica de Viena e regressa 
a grandes orquestras como a Sinfónica da Rádio 
de Frankfurt, a Sinfónica da Rádio da Baviera e 
a Filarmónica da Radio France.

Dirigiu estreias mundiais de produções de 
ópera na Ópera do Estado da Baviera, Festwo‑
chen de Viena, Ópera Alemã de Berlim, Gran 
Teatre del Liceu, Festival de Bregenz e Schwet‑
zinger SWR Festspiele, trabalhando com ence‑
nadores prestigiados como Peter Konwitschny, 
Peter Mussbach, Philippe Arlaud, Heiner 
Goebbels, Reinhild Hoffmann, Carlus Padrissa 
(La Fura dels Baus) e Willy Decker. O seu traba‑
lho em ópera inclui o repertório tradicional e 
também produções de teatro musical contem‑
porâneo inovador como Donnerstag do ciclo 
Licht de Stockhausen, Massacre de Wolfgang 
Mitterer e as estreias mundiais das óperas 
Nacht e Bluthaus de Georg Friedrich Haas, Ein 

Atemzug – die Odyssee de Isabel Mundry e Das 
Märchen e La Douce de Emmanuel Nunes. A 
produção espectacular de Prometheus, que 
Rundel dirigiu na Ruhrtriennale, foi premiada 
com o Carl  ‑Orff  ‑Preis em 2013. Em 2016 e 
2017, dirigiu De Materie de Heiner Goebbels no 
Armory Hall de Nova Iorque e no Teatro Argen‑
tino La Plata, uma produção que estreou na 
Ruhrtriennale em 2014.

Peter Rundel nasceu em Friedrichshafen, 
Alemanha. Estudou violino com Igor Ozim e 
Ramy Shevelov em Colónia, Hanôver e Nova 
Iorque, e direcção com Michael Gielen e Peter 
Eötvös. O compositor Jack Brimberg foi tam‑
bém um dos seus mentores em Nova Iorque. 
Entre 1984 e 1996, integrou como violinista o 
Ensemble Modern, com o qual mantém uma 
relação próxima como maestro. Na área da 
música contemporânea tem desenvolvido 
colaborações com o Ensemble Recherche, 
Asko|Schönberg Ensemble e Klangforum Wien. 
É convidado regular do Ensemble intercontem‑
porain e do musikFabrik.

Foi Director Artístico da Orquestra Filar‑
mónica Real da Flandres e o primeiro Director 
Artístico da Kammerakademie de Potsdam. 
Em 2005 tornou  ‑se maestro titular do Remix 
Ensemble Casa da Música no Porto, e desde 
então tem obtido grande sucesso com este agru‑
pamento em importantes festivais europeus. 

Peter Rundel recebeu numerosos prémios 
pelas suas gravações de música do século XX, 
incluindo por várias vezes o prestigiante Preis 
der Deutschen Schallplattenkritik, o Grand Prix 
du Disque, o ECHO Klassik e uma nomeação 
para o Grammy Award.
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Huw Daniel 
violino e direcção musical

Huw Daniel estudou na Ysgol Gyfun Ystaly‑
fera, Sul de Gales, continuando depois como 
bolseiro em órgão no Robinson College 
(Cambridge), onde se diplomou com os máxi‑
mos louvores em 2001. Estudou depois violino 
barroco na Royal Academy of Music durante 
dois anos, com Simon Standage. Em 2004, foi 
membro da Orquestra Barroca da União Euro‑
peia (OBUE), cujos membros formaram depois 
a Harmony of Nations.

É membro da Orchestra of the Age of Enli‑
ghtenment, do Dunedin Consort e da Orques‑
tra Barroca Irlandesa, além de concertino da 
Orquestra Barroca Casa da Música desde 
2004. Como concertino convidado, tem tocado 
e gravado com a OBUE, o English Concert, o 
King’s Consort, The Sixteen e o Barokkanerne 
de Oslo. Este ano foi convidado à última hora 
para dirigir a Orchestra of the Age of Enligh‑
tenment numa digressão com a integral dos 
Concertos Brandeburgueses. Toca num violino 
de Alessandro Mezzadri de ca. 1720, cedido pela 
Jumpstart Junior Foundation.
 

Angel Gimeno violino

Angel Gimeno nasceu na Venezuela. É diplo‑
mado pelo Conservatório Nacional Superior de 
Música de Paris (1º Prémio na classe de Michele 
Auclair) e pós ‑graduado pelo Conservatório 
Tchaikovski de Moscovo na classe de Evguenya 
Tchugaeva. Além do seu trabalho com o Remix 
Ensemble, é violinista do Nieuw Ensemble de 
Amesterdão. Nesse âmbito, trabalhou direc‑
tamente com Berio, Emmanuel Nunes, Boulez, 
Ferneyhough, Harvey, Donatoni e Luis de Pablo.

Nicholas Mulroy tenor

Natural de Liverpool, Nicholas Mulroy estudou 
na Royal Academy of Music. O seu vasto reper‑
tório de concerto inclui as Paixões segundo São 
João e São Mateus e a Oratória de Natal de 
Bach, L’Enfance du Christ de Berlioz, o Messias 
de Handel, as Vésperas 1610 de Monteverdi, o 
Requiem de Campra, a Missa em Si menor de 
Bach e a Harmonie ‑Messe de Haydn, ao lado de 
agrupamentos como Le Musiciens du Louvre, 
Gabrieli Consort, Magdalena Consort, Handel 
and Haydn Society, Orquestra Real da Escócia, 
Staatskapelle Dresden e Ochestra of the Age 
of Enlightenment; e nos festivais BBC Proms, 
London Handel Festival e Cheltenham Festi‑
val, entre outros.

No domínio da ópera, interpretou Hippolyte 
et Arici (Capitólio de Toulouse e Ópera de Paris) 
e Dardanus de Rameau com Emmanuelle 
Haïm, A Coroação de Popeia para a Glynde‑
bourne e as óperas de Lille e Dijon, e o papel de 
‘Septimus’ em Theodora de Handel com Trevor 
Pinnock. Estreou ‑se em Glyndebourne com 
Bodas no Mosteiro de Prokofieff, sob a direc‑
ção musical de Jurowski. 

A sua discografia inclui o Messias (vencedor 
de um Prémio Gramophone); a Paixão segundo 
São Mateus (‘Evangelista’) e Acis e Galatea 
(‘Acis’) com John Butt e o Dunedin Consort 
(Linn); e as Vésperas 1610 de Monteverdi 
(Robert King/King’s Consort, Hyperion;  Edward 
Higginbottom/I Fagiolini, Chandos). Participou 
num disco de Michael Finissy (Weeks/Exaudi, 
NMC) e numa série dedicada à música de 
Monteverdi (Edward Higginbottom/I Fagiolini, 
Chandos). Duas versões da Paixão segundo São 
João foram editadas recentemente pela Linn.

A interpretação das Paixões de Bach levou‑
 ‑o aos BBC Proms 2017 com o Dunedin Consort 
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(São João) e à Filarmónica da BBC dirigida por 
Nicholas Kraemer (São Mateus). Cantou The 
Fairy Queen de Purcell com a Ópera Real Dina‑
marquesa e a Missa em Si menor de Bach com 
o Musikcollegium Winterthur. Recentemente 
fez uma digressão com a Orquestra de Câmara 
Australiana interpretando a Oratória de Natal 
de Bach. Com a Filarmónica Real de Liverpool, 
apresentou o Messias de Handel. Participou 
ainda no Festival Al Bustan com o Magnificat e 
a Paixão segundo São João de Bach.

Remix Ensemble 
Casa da Música
Peter Rundel maestro titular

Desde a sua formação em 2000, o Remix 
Ensemble apresentou em estreia absoluta 
mais de oitenta e cinco obras e foi dirigido pelos 
maestros Stefan Asbury, Ilan Volkov, Kasper 
de Roo, Pierre  ‑André Valade, Rolf Gupta, Peter 
Rundel, Jonathan Stockhammer, Jurjen Hempel, 
Matthias Pintscher, Franck Ollu, Reinbert de 
Leeuw, Diego Masson, Emilio Pomàrico, Brad 
Lubman, Peter Eötvös, Paul Hillier, Titus Engel, 
Baldur Brönnimann, Heinz Holliger, Olari Elts e 
Pedro Neves, entre outros. 

No plano internacional apresentou  ‑se 
em Valência, Roterdão, Huddersfield, Barce‑
lona, Estrasburgo, Paris, Orleães, Bourges, 
Toulouse, Reims, Antuérpia, Madrid, Milão, 
Ourense, Budapeste, Norrköping, Viena, 
Witten, Berlim, Amesterdão, Colónia, Zurique, 
Hamburgo, Luxemburgo e Bruxelas, incluindo 
festivais como Wiener Festwochen e Wien 
Modern (Viena), Agora (IRCAM – Paris) e Prin‑
temps des Arts (Monte Carlo). Entre as obras 
interpretadas em estreia mundial incluíram  ‑se 
duas encomendas a Wolfgang Rihm, o concer‑
tino para piano Jetzt genau! de Pascal Dusa‑

pin no programa de encerramento do Festival 
Musica de Estrasburgo, Le soldat inconnu de 
Georges Aperghis (uma encomenda da ECHO), 
Da capo de Peter Eötvös e a ópera Giordano 
Bruno de Francesco Filidei, apresentada no 
Porto, Estrasburgo, Reggio Emilia e Milão. Fez 
a estreia mundial da nova produção da ópera 
Quartett de Luca Francesconi, interpretada 
no Porto e em Estrasburgo, e apresentou um 
projecto cénico sobre A Viagem de Inverno de 
Schubert na reinterpretação de Hanz Zender – 
ambos com encenação de Nuno Carinhas. Em 
2016 juntou  ‑se à banda de rock Mão Morta para 
um programa com arranjos originais de Telmo 
Marques sobre o repertório do colectivo braca‑
rense. O projecto Ring Saga, com música de 
Richard Wagner adaptada por Jonathan Dove e 
Graham Vick, levou o Remix Ensemble ao Festi‑
val Musica de Estrasburgo, Cité de la Musique 
em Paris, Saint  ‑Quentin  ‑en  ‑Yvelines, Théâtre de 
Nîmes, Le Théâtre de Caen, Grand Théâtre du 
Luxembourg e Grand Théâtre de Reims.

Entre os projectos para 2017, merece 
destaque a retrospectiva da obra de Harrison 
Birtwistle, a estreia nacional do Stabat Mater 
Dolorosa de James Dillon, a interpretação do 
Concerto para violino de Ligeti, por Ilya Grin‑
golts, ou ainda um cine  ‑concerto com nova 
música para um clássico do cinema de terror: 
Nosferatu de Murnau.

O Remix tem quinze discos editados com 
obras de Pauset, Azguime, Côrte  ‑Real, Peixi‑
nho, Dillon, Jorgensen, Staud, Nunes, Bernhard 
Lang, Pinho Vargas, Mitterer, Karin Rehnqvist, 
Dusapin, Francesconi, Unsuk Chin, Schöllhorn 
e Aperghis. A prestigiada revista londrina de 
crítica musical Gramophone incluiu o CD com 
gravações de obras de Pascal Dusapin, pelo 
Remix Ensemble e a Orquestra Sinfónica do 
Porto Casa da Música, na restrita listagem de 
Escolha dos Críticos do Ano 2013.  
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Orquestra Barroca 
Casa da Música
Laurence Cummings maestro titular

A Orquestra Barroca Casa da Música formou ‑
‑se em 2006 com a finalidade de interpretar 
a música barroca numa perspectiva histori‑
camente informada. Para além do trabalho 
regular com o seu maestro titular, Laurence 
Cummings, a orquestra apresentou  ‑se sob 
a direcção de Rinaldo Alessandrini, Alfredo 
Bernardini, Fabio Biondi, Harry Christophers, 
Antonio Florio, Paul Hillier, Riccardo Minasi, 
Andrew Parrott, Christophe Rousset, Daniel 
Sepec, Andreas Staier e Masaaki Suzuki, na 
companhia de solistas como Andreas Staier, 
Roberta Invernizzi, Franco Fagioli, Peter Kooij, 
Dmitri Sinkovsky, Alina Ibragimova e agrupa‑
mentos como The Sixteen ou o Coro Casa da 
Música. Em 2017 acompanhou pela primeira 
vez a grande violinista inglesa Rachel Podger 
e celebrou a Páscoa com a voz da soprano 
Mónica Monteiro, dando a conhecer os como‑
ventes Pianto di Maria de Ferrandini e Salve 
Regina de Vivaldi, num programa que incluiu 
o célebre Concerto para oboé de Albinoni na 
interpretação de Pedro Castro. Viaja até ao 
classicismo com sinfonias célebres de Mozart e 
Haydn e percorre a música de Handel, especial‑
mente num programa dedicado à vida teatral 
de Londres no século XVIII e no concerto espe‑
cial de Natal, com o Coro Casa da Música, que 
inclui a primeira parte do fabuloso Messias.

Os concertos da Orquestra Barroca têm 
recebido a unânime aclamação da crítica 
nacional e internacional. Fez a estreia portu‑
guesa da ópera Ottone de Handel e, em 2012, 
a estreia moderna da obra L’Ippolito de Fran‑
cisco António de Almeida.

Apresentou  ‑se em digressão em várias ci‑
dades portuguesas e também em Espanha 
(Festival de Música Antiga de Úbeda y Bae‑
za), Inglaterra (Festival Handel de Londres) e 
França (Festivais Barrocos de Sablé e de Am‑
bronay). Ao lado do Coro Casa da Música, 
interpretou Cantatas de Natal de Bach em con‑
certos no Porto e Ourense. Em 2015 estreou  ‑se 
no Palau de la Musica em Barcelona, conquis‑
tando elogios entusiasmados da crítica. Ainda 
no mesmo ano, mereceu destaque a integral 
dos Concertos Brandeburgueses sob a direc‑
ção de Laurence Cummings e concertos para 
cravo com Andreas Staier.

A Orquestra Barroca Casa da Música editou 
em CD gravações ao vivo de obras de Avison, 
D. Scarlatti, Carlos Seixas, Avondano, Vivaldi, 
Bach, Muffat, Handel e Haydn, sob a direcção 
de alguns dos mais prestigiados maestros da 
actualidade internacional. 
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REMIX ENSEMBLE 
CASA DA MÚSICA

Violino
Angel Gimeno
José Pereira

Viola
Trevor McTait

Violoncelo
Oliver Parr

Contrabaixo
António A. Aguiar

Flauta
Stephanie Wagner

Oboé
José Fernando Silva

Clarinete
Victor J. Pereira

Fagote
Roberto Erculiani

Trompa
Nuno Vaz

Trompete
Aleš Klančar

Trombone
Ricardo Pereira

Percussão
Mário Teixeira

Piano/Cravo
Jonathan Ayerst

Harpa
Carla Bos

Guitarra
Júlio Guerreiro

Bandolim
Jorge Carvalho 

ORQUESTRA BARROCA 
CASA DA MÚSICA

Violino I 
Huw Daniel 
César Nogueira 
Priscar Stalmarki 
Bárbara Barros 

Violino II 
Reyes Gallardo 
Ariana Dantas 
Flávio Aldo 
Manuel Maio 

Viola
Miriam Macaia 
Manuel Costa 

Violoncelo
Filipe Quaresma 
Vanessa Pires 

Contrabaixo 
José Fidalgo 

Oboé 
Pedro Castro 
Andreia Carvalho 

Fagote 
José Rodrigues Gomes 

Cravo 
Fernando Miguel Jalôto 



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL

APOIO PORTRAIT HARISSON BIRTWISTLE

PATROCINADORES ANO BRITÂNICO APOIO ANO BRITÂNICO

Peter Rundel e Huw Daniel sobre o programa

https://vimeo.com/241098646 


