AGENDA
NOV 2017
31 Out – 14 Nov
À VOLTA DO BARROCO
Orquestra Sinfónica
Remix Ensemble
Coro Casa da Música
The Tallis Scholars
18 Nov
A SEGUNDA DE SIBELUS
Orquestra Sinfónica
19 Nov
ALEXANDER ROMANOVSKY
Ciclo Piano Fundação EDP
30 Nov
REBECCA MARTIN &
ORQUESTRA JAZZ
DE MATOSINHOS

Lucien Freud

AN ARTIST
SHOULD APPEAR
IN HIS WORK
NO MORE THAN
GOD IN NATURE
APOIO INSTITUCIONAL

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

Para além do Barroco
Uma crença inabalável no poder da música
para despertar as emoções – eis uma das
ideias fundamentais do Barroco, o período
que marca a programação de Novembro
na Casa da Música. O festival À Volta do
Barroco está de regresso para a sua 12ª
edição e dá especial atenção à música
britânica, com o compositor isabelino
William Byrd nas vozes do prestigiadíssimo
agrupamento The Tallis Scholars, a arte
madrigalesca revelada pelo Coro Casa da
Música ou ainda árias de Handel para os
teatros londrinos na voz do tenor Nicholas
Mulroy. O festival avança um pouco no
tempo para visitar o Classicismo de Haydn
e Mozart, apresentando o Requiem mais
célebre de sempre sob a batuta de Leopold
Hager. A influência do Barroco estende-se aos dias de hoje, e é essa a deixa para
voltarmos a receber os dois compositores
britânicos residentes nesta temporada
na Casa da Música – Harrison Birtwistle e
James Dillon. O Remix Ensemble associa-

-se assim ao festival e conta com o violinista
Ilya Gringolts para a interpretação do
belíssimo Concerto de Ligeti. Outro solista
de eleição é Anssi Karttunen, que regressa
à Sala Suggia para a estreia nacional
do Concerto para violoncelo de Pascal
Dusapin, obra co-encomendada pela Casa
da Música e um dos motes para a palestra
pré-concerto de Rui Pereira.
Do brilhante sinfonismo russo na leitura
do maestro Takuo Yuasa à música de
câmara polaca pela concertino da
Orquestra Sinfónica, não faltam motivos
para visitar a Casa da Música este mês
de Novembro. Momento muito esperado
pelos aficionados do piano é o recital de
Alexander Romanovsky, que apresenta
um recital imperdível com os Quadros de
uma Exposição de Mussorgski e o Carnaval
de Schumann. A música portuguesa, uma
aposta que marca sempre a programação
da Casa da Música, é também uma vocação assumida do Quarteto de Cordas de

Matosinhos, que nos traz obras inéditas de
Fernando Valente e Eurico Carrapatoso.
O Café continua a apresentar propostas
diversificadas que vão do jazz ao rock, da
electrónica à pop, além das noites especiais
com transmissão de concertos sinfónicos
directamente da Sala Suggia. Mas se a sua
vocação é a música tradicional portuguesa, não falte ao workshop de percussão
tradicional, uma das muitas propostas do
Serviço Educativo, que convida também
os mais novos a divertirem-se com a ópera
juvenil To Be Or Not To Britten. As canções
de Rebecca Martin recebem arranjos
novos da dinâmica Orquestra Jazz de
Matosinhos, e outras canções atravessam
esta agenda de concertos: da brasileira
Céu à cabo-verdiana Tété Alhinho, dos
Azeitonas à Quinta do Bill.
Sinta-se em Casa e aproveite a grande
música… e esteja atento, porque em breve
daremos a conhecer a fantástica programação de 2018!

with the festival and will perform alongside the
violinist Ilya Gringolts for the interpretation of
Ligeti's beautiful Concerto. Another soloist of
choice is Anssi Karttunen, who returns to Sala
Suggia for the national premiere of the Cello
Concerto by Pascal Dusapin, a work co-commissioned by Casa da Música and one of the
subjects of Rui Pereira's pre-concert talk.
From the brilliant Russian symphonic music
under the direction of conductor Takuo Yuasa
to Polish chamber music by the concert leader
of Orquestra Sinfónica, there are plenty of
reasons to visit Casa da Música this November.
A long awaited moment for the piano enthusiasts is Alexander Romanovsky's recital,
which features a must-see performance with
Mussorgski's Pictures at an Exhibition and
Schumann's Carnaval. Portuguese music,
always present in the programme of Casa
da Música, is also an assumed inclination of
Quarteto de Cordas de Matosinhos, which

brings us new works by Fernando Valente and
Eurico Carrapatoso.
The Café continues to present diversified
proposals ranging from jazz to rock, from
electronic to pop, as well as special evenings
featuring symphonic concerts broadcast
directly from Sala Suggia. But if your vocation
is Portuguese traditional music, do not miss
the traditional percussion workshop, one of
the many proposals of the Education Service,
which also invites the youngest to have fun
with the youth opera To Be Or Not To Britten.
Rebecca Martin's songs are presented
with new arrangements from the energetic
Orquestra Jazz de Matosinhos, but other
songs will also mark this programme: from
the Brazilian Céu to the Cape Verdean Tété
Alhinho, from Os Azeitonas to Quinta do Bill.
Make yourself at home, enjoy some great
music... and beware, because we will soon introduce you to the fantastic programme of 2018!

Baroque and beyond

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA

An unshakable belief in the power that
music has to stir up emotions – this is one
of the fundamental characteristics of the
Baroque, the period that marks the November
programme of Casa da Música. À Volta do
Barroco (Baroque festival) is back for its 12th
edition and pays special attention to British
music, with the Elizabethan composer William
Byrd in the voices of the prestigious group The
Tallis Scholars, the madrigalesque art revealed
by Coro Casa da Música, or even arias by
Handel, composed for the London theaters,
in the voice of the tenor Nicholas Mulroy. The
festival moves a little further in time to visit the
Classicism of Haydn and Mozart, presenting
the most celebrated Requiem ever under the
baton of Leopold Hager. The influence of the
Baroque extends to the present day, and that
is our cue to welcome back the two British
composers in residence at Casa da Música
this season – Harrison Birtwistle and James
Dillon. The Remix Ensemble is thus associated

Tradição COncertante

À VOLTA DO BARROCO

Out–Nov

31
Out
01
Qua
02
Qui

05
Dom

Remix Ensemble &
Orquestra Barroca Casa da Música
À Volta do Barroco

Fim de Tarde · Música de Câmara
À Volta do Barroco

Monday
Pablo Lapidusas
International Trio
— P.L.I.N.T.

06
Seg
07
Ter

Café · Outono em Jazz

03
Sex
04
Sáb

09
Qui

Reflexos Barrocos

Fernando Miguel Jalôto

Café

Tangerina

Serviço Educativo

Refloxos Barrocos

Orquestra Jazz de Matosinhos

31–14

10
Sex

Céu

“Música Eléctrica”
– Conferência com
Louwrens Langevoort,
Simon Reinink e
Karsten Witt

Remix Ensemble & Orquestra
Barroca Casa da Música
À Volta do Barroco

Requiem de Mozart

Fink

Crassh
08
Qua

Viena Clássica

Orquestra Sinfónica
da ESMAE

23
Qui

The Holy Beat

Oporto Big Band
Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
À Volta do Barroco

17
Sex

Transmissão do concerto
Viena Clássica

18
Sáb

Rui Massena Band

18
Sáb

Fado à Mesa

Matilde Cid, Adriana Paquete
e Diogo Aranha

Ana Laíns
Miles Davis Legacy

Café

Café

24
Sex

Madrepaz
Café

To Be or Not To Britten

A Terceira de Rachmaninoff

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

Transmissão do concerto
A Terceira de Rachmaninoff

Serviço Educativo

11
Sáb

Misty Fest

Tété Alhinho
Misty Fest

19
Dom

Sinfonia nº 2 de Sibelius

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

25
Sáb

Era Outra Vez Uma Vez…

Serviço Educativo

Quinta do Bill

Serviço Educativo

Alexander Romanovsky

Nocturnos

Ciclo Piano Fundação EDP

Coro Casa da Música
À Volta do Barroco

14
Ter

The Tallis Scholars

À Volta do Barroco

15
Qua

Café

Billy Lobster

Concerto Solidário Vida Norte

28
Ter

Zofia Wóicicka e Olga
Vasilieva

21
Ter
22
Qua

Quarteto de Cordas de
Matosinhos

Fim de Tarde · Música de Câmara

Dois Rios

Café

Os Azeitonas

26
Dom

Anikibebé

Serviço Educativo

Sinfonia Grandiosa
Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

De Coimbra com Amor

D.A.M.A.

Fim de Tarde · Música de Câmara

Budda Power Blues
& Maria João

Percussão Tradicional
Portuguesa

“30 Anos de Canções e Afectos”

12
Dom

27
Seg

Café

Café

Tradição Concertante

Orquestra Sinfónica &
Coro Casa da Música
À Volta do Barroco

16
Qui

Misty Fest

Forum do Futuro

Moullinex Presents
Hypersex + Xinobi (live)

Cordas Novas

Café

PROGRAMAÇÃO

NOV 2017

Alexander Romanovsky

4

29
Qua

Chico Salem

30
Qui

Rebecca Martin &
Orquestra Jazz de
Matosinhos

Café

Lotus Fever

Café

Bilhetes à venda:
Bilheteiras da Casa da
Música
www.casadamusica.com
Lojas Worten
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À VOLTA DO BARROCO

À Volta
do Barroco
31 Out – 14 Nov

Em Ano Britânico na programação da Casa da Música, o festival À Volta do
Barroco não podia deixar de centrar a sua programação na tradição secular de
bem cantar. Um dos agrupamentos vocais mais conceituados a nível mundial, The
Tallis Scholars, é o convidado de honra para encerrar o festival. A ilustração do
período de ouro da polifonia com os grandes mestres ibéricos e britânicos está
a cargo do Coro Casa da Música sob a direcção do aclamado maestro britânico
Paul Hillier. O mais célebre Requiem de sempre, da autoria de Mozart, é figura de
cartaz num festival que inclui a grande música para cravo escrita ao estilo inglês
pelos maiores mestres do Barroco, ou um programa da Orquestra Barroca em
homenagem à produção musical de Handel para os teatros londrinos. A grande
invenção concertante do Barroco é testemunhada pela Orquestra Barroca e
revisitada pelo Remix Ensemble sob o cunho criativo de grandes compositores
da actualidade. Sinfonias célebres de Mozart e Haydn despedem-se do Barroco
anunciando o Classicismo, naquela que é a mais antiga narrativa da Casa da
Música e uma das favoritas do grande público. Venha celebrar o Barroco e o
produto da sua influência ao longo dos séculos no À Volta do Barroco.
In the British Year of Casa da Música, the À Volta do Barroco festival had to focus its
programme on the secular tradition of singing well. One of the world’s most respected
vocal ensembles, The Tallis Scholars, is the guest of honor that will close the festival.
Coro Casa da Música, under the direction of the acclaimed British conductor Paul
Hillier, will be in charge of illustrating the golden period of polyphony with the great
Iberian and British masters. The most celebrated Requiem ever, composed by Mozart,
is a poster figure for a festival that will also include the great English-style harpsichord
music by the greatest masters of the Baroque period, and a programme by Orquestra
Barroca in honor of Handel’s musical production for the London theaters. The Baroque’s
great concertante invention is attested by Orquestra Barroca and revisited by Remix
Ensemble through the creative minds of great composers of today. Mozart and Haydn’s
celebrated symphonies announce the Classicism and bid farewell to the Baroque, in the
oldest narrative of Casa da Música and a favorite of the general public. Come celebrate
the Baroque period and the product of its influence throughout the centuries.

MECENAS CICLO BARROCO BPI
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NOV 2017

31 Out Ter/Tue · 19:30 Sala 2

À VOLTA DO BARROCO

Fernando
Miguel Jalôto
Fim de Tarde · Música de Câmara
Fernando Miguel Jalôto cravo
Johann Jacob Froberger Suite nº 30, FbWV 630
G. F. Handel Suite nº 3, HWV 428
J. S. Bach Suite Inglesa nº 2, BWV 807

A Inglaterra possui uma vasta tradição de música
para cravo e para isso basta recordar a célebre
escola dos virginalistas ou as belíssimas suites de
Purcell; como grande centro cosmopolita atraiu
inúmeros músicos estrangeiros. Este original
programa reúne grandes obras de compositores
que se sentiram seduzidos pela ‘velha Albion’: desde
o ultra-sentimental Froberger, que visitou Londres
num mau período e exprimiu o seu desencanto num
expressivo lamento, passando pela figura incontornável de Handel, indissociável da vida musical
londrina durante quase meio século, e culminando
numa das célebres Suites “feitas para os Ingleses”
pelo grande Johann Sebastian Bach.
England has a vast tradition of music for harpsichord;
just remember the famous virginalist school or Purcell’s
beautiful suites. As a great cosmopolitan center it
attracted countless foreign musicians. This original
programme brings together great works by composers
who were attracted to the “old Albion”: from the ultra-sentimental Froberger, who visited London in a bad time and
showed his disappointment in an expressive lament,
through the indispensable figure of Handel, inseparable
from London’s musical life for almost half a century,
culminating in one of the celebrated Suites “Made for the
English”, by the great Johann Sebastian Bach.

€ 10
Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)

“O seu som brilhante
e cheio, mas ao
mesmo tempo doce,
é maravilhosamente
aproveitado por Jalôto
para interpretações
de um cantabile e
flexibilidade de
fraseio formidáveis.”
Scherzo (Espanha)

03 Sex/Fri · 23:30 Sala 2

Moullinex Presents Hypersex + Xinobi (live)

01 Qua/Wed · 21:30

Monday

Pop/Electrónica

OUTONO EM JAZZ
02 Qui/Thu · 22:00

Moullinex é o alter ego do produtor, Dj e músico Luís Clara Gomes. Depois de se afirmar
como um dos artistas de referência dentro da cena disco internacional com singles como
“Take My Pain Away”, “Maniac” (com a participação de Peaches), “Take a Chance”, ou
remisturas de nomes como Røyksopp, Cut Copy e Two Door Cinema Club, Moullinex apresenta o terceiro longa-duração. Lançado no mês passado, Hypersex é uma homenagem
colectiva à pista de dança e a todos os que ao longo da história lhe deram corpo e alma.
Na primeira parte, Xinobi e a sua banda – formada por Óscar Silva (Jibóia), Ana Miró
(Sequin) e Vasco Cabeçadas – apresentam On The Quiet, o segundo álbum de originais.
Moullinex is the alter ego of producer, Dj and musician Luís Clara Gomes. After earning its place
as one of the leading artists in the international disco scene with singles like "Take My Pain Away",
"Maniac" (featuring Peaches), "Take a Chance", or remixes of names like Røyksopp, Cut Copy and
Two Door Cinema Club, Moullinex presents his third LP. Released last month, Hypersex is a collective tribute to the dance floor and to all those who throughout history have given it body and soul.
In the first part Xinobi and his band – formed by Óscar Silva (Jibóia), Ana Miró (Sequin) and Vasco
Cabeçadas – present On The Quiet, their second album of originals.

€ 10
Promotor: Match Attack

Pablo Lapidusas
International Trio –
P.L.I.N.T.
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À VOLTA DO BARROCO

04 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

Requiem
de Mozart
Sinfónica Fora de Série
Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Coro Casa da Música
Leopold Hager direcção musical
Ruth Ziesak soprano
Iris Oja meio-soprano
Benjamin Bruns tenor
Kresimir Strazanac barítono
W. A. Mozart Sinfonia nº 40 em Sol menor, K. 550
W. A. Mozart Requiem

O Requiem mais célebre e aclamado de todos os tempos, o mais interpretado e aquele
que é alvo de mais gravações. Mozart escreveu-o no fim da vida e a doença que o
matou não permitiu que o terminasse. A sua encomenda anónima esteve rodeada
de segredos, facto que muito contribuiu para a aura de mistério em torno da obra,
como tão bem soube explorar Miloš Forman no seu filme Amadeus. Interpretado
por um elenco internacional de solistas e sob a direcção de um grande especialista
no Classicismo vienense, o maestro Leopold Hager, o Requiem de Mozart reúne a
Orquestra Sinfónica e o Coro Casa da Música naquele que será certamente um dos
concertos mais esperados da temporada.
The most celebrated and acclaimed, the most performed and recorded Requiem of all time.
Mozart wrote it at the end of his life and the illness that killed him didn’t allow him to finish it. His
anonymous commission was surrounded by secrecy, which greatly contributed to the aura
of mystery surrounding the work, as Miloš Forman so brilliantly explored in his film Amadeus.
Performed by an international cast of soloists and under the direction of a great specialist in
Viennese Classicism, conductor Leopold Hager, Mozart’s Requiem brings together Orquestra
Sinfónica and Coro Casa da Música in one of the most anticipated concerts of the season.

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

MECENAS MÚSICA CORAL

Seguros

€ 25 · Premium € 27
Jovem -50% · Professores e estudantes de música -50%
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior -15%
Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)
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À VOLTA DO BARROCO

NOV 2017

04 Sáb/Sat · 21:30 Sala 2

Crassh

05 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

05 Dom/Sun

Reflexos
Barrocos

Tangerina
Serviço Educativo
Workshops Primeiros Sons*
Ana Bento e Bruno Pinto formadores

Com Crassh tudo constitui pretexto para
produzir som e movimento, num clima de
entusiasmo contagiante. Após celebradas actuações dentro e fora de portas
e prémios nacionais e internacionais, o
projecto apresenta o concerto da X Tour
que festeja o lançamento do primeiro
álbum e os dez anos de existência.
With Crassh, everything is an excuse to make
sounds and movement. After performing in
Portugal and abroad and receiving national and
international awards, the project presents the
X Tour concert, which celebrates ten years of
existence and the release of its first album.

Em A Invenção do Dia Claro, de Almada
Negreiros, começa a menina a cantar
ao ver tangerinas a rolar: tam/ tam-tam/
tanque/ estanque/ tangerina bola/ tangerina bóia/ tangerina ina/ tangerininha/
pacote roto/ batuque nu/ quintal da nora.
E por aí fora. Agora somos nós a inventar o
que já foi inventado, dando vida a palavras
e sons.

Ciclo Barroco BPI · Ano Britânico

1ª Parte

Remix Ensemble Casa da Música
Peter Rundel direcção musical
Angel Gimeno violino
Luís Neto da Costa febres de arabescos em frisos
inertes (estreia mundial; encomenda Casa da Música)
James Dillon Vernal Showers
Sir Harrison Birtwistle Silbury Air
2ª Parte

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

In A Invenção do Dia Claro, by Almada
Negreiros, the girl begins to sing while watching
tangerines roll: tam/ tam-tam/ tanque/ estanque/ tangerina bola/ tangerina bóia/ tangerina
ina/ tangerininha/ pacote roto/ batuque nu/
quintal da nora. And so on. Now it's our turn to
invent what has already been invented, giving
life to words and sounds.

Handel no King’s Theatre [G.F. Handel Excertos
da ópera Alcina, do drama musical
Semele e da oratória Jephta; Concerto grosso
op.6 nº 10]
PORTRAIT JAMES DILLON V

10:30 (0-18meses), 11:45 (18 meses -3
anos) e 15:00 (3-6 anos) Sala de Ensaio 2

PORTRAIT HARRISON BIRTWISTLE VIII

Cartão Amigo -25%

€ 10 criança+adulto · € 7,5 segundo acompanhante > 12 anos

APOIO PORTRAIT HARRISON BIRTWISTLE

Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)

*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 6 anos de idade
(com participação dos acompanhantes adultos) que promovem
o encontro criativo com sons, ritmos e movimento

€ 6 · < 3 anos € 3

Promotor: We Tum Tum

PATROCINADOR ANO BRITÂNICO

€ 16 · Premium € 18
Jovem -50% · Professores e estudantes
de música -50% · Cartão Amigo -25%
Cartão BPI -20% · Sénior -15%

Num concerto marcado por estreias nacionais, a cargo do Remix
Ensemble, de algumas das mais importantes obras de compositores ingleses da actualidade, a Orquestra Barroca Casa da Música
ilustra o grande sucesso do período áureo de Handel em Londres,
nomeadamente com diversas obras, de géneros distintos.
Mostrando a surpreendente influência do Barroco nos compositores britânicos contemporâneos, o programa inclui o concerto para
violino Vernal Showers de James Dillon, o qual nos remete para o
universo Seiscentista em diversas frentes. Desde logo pela instrumentação, que inclui um cravo, mas sobretudo pelo seu primeiro
andamento, A Canção de Philomela, cuja sonoridade, de acordo
com as palavras do compositor, deve transportar o ouvinte para o
início do período Barroco.

APOIO ANO BRITÂNICO

In a concert marked by national premieres of some of the most important
works of modern-day English composers by Remix Ensemble, Orquestra
Barroca Casa da Música illustrates the great success of Handel’s golden
period in London, namely with various works of different genres.
Showing the Baroque’s surprising influence on contemporary British
composers, the programme includes James Dillon’s violin concerto Vernal
Showers, which brings us back to the Seventeenth-century universe on
several fronts. First of all through the instrumentation, which includes a
harpsichord, but especially for its first movement, Philomel’s Song, whose
sonority, according to the words of the composer, should transport the
listener to the beginning of the Baroque period.
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06 Seg/Mon | 21:00 Sala 2

07 Ter/Tue · 18:00 Sala de Ensaio 1

Céu

Misty Fest

Visitas Guiadas
Guided Tours

“Música Eléctrica” – Conferência com
Louwrens Langevoort, Simon Reinink
e Karsten Witt
Forum do Futuro

Com quatro álbuns editados, a aclamada
cantora brasileira Céu percorre os seus
maiores êxitos e apresenta temas inéditos
que vão integrar o disco sucessor de Tropix
(2016). A cruzar a electrónica, o dub, o hip
hop e a MPB com mestria e bom gosto,
Céu tem conquistado a crítica internacional e arrecadou já dois Grammy Latinos,
incluindo o de Melhor Álbum de Pop
Contemporâneo Brasileiro.
The acclaimed Brazilian singer Céu plays her
biggest hits and presents unpublished tracks
that will be part of Tropix's successor album.
Crossing electronics, dub, hip hop and MPB
with mastery and good taste, Céu won two
Latin Grammys, including Best Contemporary
Brazilian Pop Album.

Moderação de António Jorge Pacheco
PT 11:00 e 16:00
ENG 11:00 e 16:00

€ 25
Cartão Amigo -25%
Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)
Promotor: Uguru

€ 7,5 Pessoa · Person
Entrada livre para crianças com menos
de 12 anos desde que acompanhadas
por um adulto com bilhete · Free entry
for children under 12 accompanied
by a ticket-holding adult

MECENAS DAS VISITAS GUIADAS

Visitas com marcação · Prior booking
Grupos a partir de 15 pessoas com horário
a fixar previamente (Inglês, Francês,
Espanhol, Italiano e Português) · Groups
from 15 people with prior booking (English,
French, Spanish, Italian and Portuguese)

Como é que o advento da electricidade veio mudar a
nossa relação com a música? Como é que a possibilidade de ouvir a música através da rádio e de gravações
discográficas ou mais recentemente do YouTube ou
de live streaming veio alterar a nossa predisposição
para a música ao vivo e como mudaram os modos de
criação, produção e recepção desta arte? São questões
que trazem à Casa da Música figuras de topo da vida
musical europeia, como Louwrens Langevoort (Director
da Philharmonie de Colónia), Simon Reinink (Director
do Concertgebouw de Amesterdão) e Karsten Witt
(ex-Presidente da Deutsche Grammophon e ex-Director
da Konzerthaus de Viena).

ENTRADA LIVRE

How did the advent of electricity change our relationship with music? How does the possibility of listening to
music through the radio and records, or more recently
through YouTube or live streaming, change our predisposition to listen to live music and how did the ways of
creating, producing and welcoming the art of music
have changed? Louwrens Langevoort (Director of the
Cologne Philharmonie), Simon Reinink (Director of the
Concertgebouw in Amsterdam) and Karsten Witt (former
President of Deutsche Grammophon and former Director of
the Konzerthaus in Vienna) will come to Casa da Música to
talk about all this.
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NOV 2017

07 Ter/Tue · 19:30 Sala Suggia

07 Ter/Tue · 22:00 Sala 2

Ciclo Barroco BPI · Grandes Concertos para Violino
Ano Britânico

O cantor que “emprestou” a sua música às
séries Anatomia de Grey e The Walking Dead
regressa a Portugal. Com um estilo único,
entre sonoridades dub, blues, indie rock e
trip hop, Fink tornou-se conhecido por temas
como “This is the Thing”, “Warm Shadow” e
“Looking Too Closely”. Multifacetado artista
inglês com mais de 20 anos de carreira, já
compôs música para artistas como Amy
Winehouse e John Legend.

Tradição
Concertante
1ª Parte

Orquestra Barroca Casa da Música
Huw Daniel violino e direcção musical
Pedro Castro oboé
Henry Purcell Chacony em Sol menor
William Corbett Concerto alla Portugese, de Universal Bizzaries
Robert Woodcock Concerto para oboé em Mi bemol maior
Charles Avison Concerto Grosso nº 3, segundo Scarlatti
Thomas Arne Abertura nº 1 em Mi maior
2ª Parte

Remix Ensemble Casa da Música
Peter Rundel direcção musical
Ilya Gringolts violino
Brian Ferneyhough Carceri d’Invenzione I
György Ligeti Concerto para violino e orquestra

“Ilya Gringolts,
um dos
violinistas mais
inspiradores dos
nossos dias.”
The Financial Times

A presença de um dos maiores violinistas dos nossos dias não passa despercebida
neste programa partilhado entre a Orquestra Barroca e o Remix Ensemble. Ilya Gringolts
interpreta o belíssimo Concerto para violino de Ligeti, obra cujos títulos dos andamentos,
tais como Prelúdio, Ária, Hoquetos, Coral ou Passacaglia, não escondem a influência
do Barroco na obra do grande mestre húngaro. Na primeira parte, a Orquestra Barroca
antecipa a tradição concertante, uma invenção do período Barroco, nas suas versões de
concerto solista, com o oboísta Pedro Castro, e de concerto grosso.
The company of one of the greatest violinists of our time is not overlooked in this programme
shared by Orquestra Barroca and Remix Ensemble. Ilya Gringolts plays Ligeti’s beautiful Violin
Concerto, a piece whose movements – Prélude, Aria, Hoquetus, Choral and Passacaglia – clearly
demonstrate the influence of the Baroque in the work of the great Hungarian master. In the first
part, Orquestra Barroca anticipates the concertante tradition, an invention of the Baroque period,
in its solo concerto – with oboist Pedro Castro – and concerto grosso versions.

€ 16 · Premium € 18
Jovem -50% · Professores e estudantes de música -50%
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior -15%
Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)

Fink

The singer who "lent" his music to TV series like
Gray's Anatomy and The Walking Dead returns
to Portugal. With a unique style, merging dub,
blues, indie rock and trip hop, Fink became
known thanks to songs like "This Is The Thing",
"Warm Shadow" and "Looking Too Closely". With
a career of over 20 years, this versatile English
artist has written music for artists like Amy
Winehouse and John Legend.
€ 16
Cartão Amigo -25%
Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)
Promotor: Lemon Ibéria
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À VOLTA DO BARROCO

NOV 2017

08 Qua/Wed · 21:30

Madrepaz
Indie Rock

09 Qui/Thu · 22:00

Cordas Novas
Jazz

09 Qui/Thu | 21:30 Sala 2

Oporto Big Band
Fundada em 2015, a Oporto Big Band apresentou-se ao público na Casa da Música,
tendo desde então experimentado várias
salas de espetáculos do país. Composta
por músicos com nome na área do jazz, a
formação agora liderada pelo trompetista
Gileno Santana propõe para este concerto
uma selecção de temas que ficaram celebrizados pelas principais Big Bands do início do
Século XX.
Since its debut at Casa da Música, the Oporto Big
Band, founded in 2015, has performed several
times throughout the country. Including renowned
jazz musicians, the group now led by trumpeter
Gileno Santana proposes for this concert a selection of themes that were made famous by the
main Big Bands of the early 20th century.

€ 10

10 Sex/Fri · 21:00

Transmissão do
concerto Viena
Clássica

10 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

Viena
Clássica
Sinfónica Série Clássica
Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Nicholas McGegan direcção musical
W. A. Mozart Sinfonia nº 25 em Sol menor
C. W. Gluck Suite do bailado Don Juan
W. A. Mozart Três andamentos da música de cena
de Thamos, Rei do Egipto, K.345
Joseph Haydn Sinfonia nº 98, em Si bemol maior

A Sinfonia nº 25 em Sol menor, escrita quando Mozart tinha apenas 17 anos, é
uma das suas obras mais conhecidas e preferidas do grande público. Boa parte
dessa fama advém de ter sido utilizada como genérico do filme Amadeus, de
Miloš Forman, mas a sua carga enérgica e força dramática são tão grandiosas
que não deixam nenhum ouvinte indiferente. Gluck surge neste programa
como o grande precursor do estilo Clássico, sendo que a sua música é de entre
todos os compositores do período aquela que mais influência terá exercido no
jovem Mozart e a que mais se confunde com a do jovem prodígio.
O programa, numa perfeita ilustração do Classicismo, encerra com uma das
magníficas sinfonias que Haydn escreveu para Londres e que coroaram o seu
longo percurso como Pai da Sinfonia.
Symphony No. 25 in G minor, written when Mozart was only 17 years old, is one of his
best-known works and a favorite of the general public. Much of this fame comes from
the fact that it was used as the theme song of Miloš Forman’s Amadeus, but its energetic and dramatic strength is so great that leaves no one indifferent. Gluck appears in
this programme as the great precursor of the Classical style. Of all the composers of
the period he was the one who influenced young Mozart the most, and his music is the
most comparable to the work of the young prodigy. The programme, in a perfect illustration of Classicism, ends with one of the magnificent symphonies that Haydn wrote
for London and which crowned his long journey as the Father of the Symphony.

€ 20 · Premium € 22
Jovem -50% · Professores e estudantes de música -50%
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior -15%
Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)

20

À VOLTA DO BARROCO

NOV 2017

11 Sáb/Sat · 21:00 Sala Suggia

11 Sáb/Sat · 21:30 Sala 2

Misty Fest

Misty Fest

Rui Massena Band

Tété Alhinho

12 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

Nocturnos
Ano Britânico
Coro Casa da Música
Gregory Rose direcção musical

A Rui Massena Band nasceu de uma
plataforma de experimentação para lá do
universo mais clássico. O recurso à electrónica de vanguarda serve a criação de um
universo sonoro em que o piano continua a
ser o elemento condutor.
Depois do concerto de estreia em Madrid,
onde a crítica o colocou ao nível de referências na actual cena clássica moderna
como Philip Glass, Michael Nyman ou Wim
Mertens, e da ainda mais recente compilação Fragments of Harmony - A Collection,
lançada pela Deutsch Grammophone, em
que um tema seu surge ao lado de composições de Ludovico Einaudi, Max Richter ou
Ólafur Arnolds, Rui Massena parece definitivamente querer abraçar este universo
musical, designado como neoclássico ou
new age.
The Rui Massena Band emerged from an
experimental platform beyond the classical
universe. The use of cutting-edge electronics
helps to create a sound realm in which the
piano continues to be the core element.
After the debut concert in Madrid, where the
critics placed him alongside modern classical
references like Philip Glass, Michael Nyman or
Wim Mertens, and the even more recent compilation Fragments of Harmony - A Collection,
released by Deutsch Grammophone, in which
a song of his appears next to compositions
by Ludovico Einaudi, Max Richter or Ólafur
Arnolds, Rui Massena definitely seems to want
to embrace this musical universe, designated
as neoclassical or new age.

Artistas convidados: Carmen Souza &
Theo Pascal Duo
Tété Alhinho carrega na voz uma alma
muito própria, desenhada ainda na infância
a ouvir as mornas que Bana cantava “nos
15 minutos finais da emissão da Rádio
Barlavento”, como recorda nas notas de
capa do recém-editado álbum Mornas ao
Piano. Em temas da sua lavra recupera
essas memórias, com o doce embalo ilhéu
a ser recortado por um rigor jazz e uma
classe de pendor universalista que contudo
não mascara a identidade funda destas
canções de dor e saudade, de nostalgia e
absoluta dignidade. Ao vivo, Tété Alhinho
é ainda mais doce e intensa, arrebatadora
na força da interpretação de temas que
pegam na memória de Cabo Verde para
se projectarem num mundo moderno
e sofisticado.
Tété Alhinho carries in her voice a very unique
soul, drawn since her childhood as a result of
listening to the mornas that Bana sang "in the
final 15 minutes of broadcast of the Barlavento
Radio", as she recalls in the newly released
album Mornas ao Piano. Mainly in her own songs
she recovers these memories, with the sweet
lulling of the island trimmed by the rigor of jazz
and a universalist inclination that still doesn't
hide the deep identity of these songs of pain
and longing, of nostalgia and absolute dignity.
Performing live, Tété Alhinho is even sweeter
and more intense, overwhelming in the strength
of her interpretation of songs that take the
memory of Cape Verde and project it into a
modern and sophisticated world.

€ 30

€ 25

Cartão Amigo -25%

Cartão Amigo -25%

Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)

Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)

Promotor: Uguru

Promotor: Uguru

Fernando de Almeida Lamentações
Harrison Birtwistle The Moth Requiem
Canções dos cancioneiros espanhóis (Encina, Vazquez, Guerrero, Anónimos)
Madrigais ingleses:
John Ward Come sable night
Thomas Vautor Sweet Suffolk Owl
John Wilbye Draw on sweet night
PORTRAIT HARRISON BIRTWISTLE IX

O Coro Casa da Música parte no encalço dos cancioneiros espanhóis com as melhores
poesias e músicas de Encina, Vazquez e Guerrero, entre outros autores do Renascimento.
Do ríquíssimo património da polifonia portuguesa, junta-se ao programa Frei Fernando de
Almeida, compositor da Ordem de Cristo no Mosteiro de Carnide e no Convento de Tomar.
O contraste não poderia ser maior com a arte madrigalesca dos compositores britânicos,
numa ilustração de ambientes nocturnos que ligam todo o programa. A estreia em Portugal
do Moth Requiem, peça de Harrison Birtwistle acolhida entusiasticamente pela crítica da
especialidade, ocupa um lugar central no programa. Este Requiem foi inspirado num texto
que descreve uma borboleta presa no interior de um piano, partindo daí para uma reflexão
poética sobre a morte.
Coro Casa da Música presents Songs from Spanish Songbooks with the best poetry and music
by Encina, Vazquez and Guerrero, among other Renaissance authors. The rich heritage of the
Portuguese polyphony joins the programme with the music of Frei Fernando de Almeida, composer
of the Order of Christ in the Monastery of Carnide and in the Convent of Tomar. The contrast could
not be greater with the madrigalesque art of the British composers, in an illustration of nocturnal atmospheres that brings together the entire programme. The Portuguese premiere of Moth
Requiem, a piece by Harrison Birtwistle that was enthusiastically applauded by the critics, is one
of the highlights of the programme. This Requiem was inspired by a text that describes a moth
trapped inside a piano, with a poetic reflection on death.

PATROCINADOR ANO BRITÂNICO

€ 12 · Premium € 14
Jovem -50% · Professores e estudantes de música -50%
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior -15%
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À VOLTA DO BARROCO

NOV 2017

14 Ter/Tue · 19:30 Sala Suggia

The Tallis
Scholars
Ano Britânico
Peter Phillips direcção musical
William Byrd Missa a 4 vozes
William Byrd All Saints Proper
Robert White Christe qui lux IV
Robert White Exaudiat te
John Taverner O splendor gloriae

Em Ano Britânico na programação da Casa da Música, o Festival À Volta
do Barroco apresenta um dos mais reputados agrupamentos mundiais no
domínio da música vocal. Com mais de 2000 concertos realizados um pouco
por todo o mundo, The Tallis Schollars orgulha-se de contar com uma das mais
premiadas discografias a nível internacional. Com um vastíssimo repertório
de música vocal a cappella, o maestro Peter Phillips considera William Byrd o
compositor inglês mais importante de todos os tempos, escolhendo-o para um
sumptuoso programa de música sacra centrado na sua figura.
In this British Year of programming at Casa da Música, the Baroque Festival presents
one of the most reputed groups in the field of vocal music. With more than 2000
concerts held all over the world, The Tallis Schollars has one of the most awarded
international discographies. With a vast repertoire of a cappella vocal music, conductor Peter Phillips considers William Byrd the most important English composer of all
time, choosing him for a sumptuous sacred music programme centered on his figure.

“O mais próximo
de uma
experiência
extraterrestre
que se pode
ter sentado
numa sala de
concertos.”
The Observer

PATROCINADOR
ANO BRITÂNICO

€ 12 · Premium € 14
Jovem -50% · Professores e estudantes de música -50%
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior -15%
Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)
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15 Qua/Wed · 21:30

16 Qui/Thu · 21:00 Sala Suggia

17 Sex/Fri · 20:30 Restaurante

18 Sáb/Sat · 16:00 Sala 2

Blues Rock

Tradição e modernidade: tributo à nossa herança musical judaica

Matilde Cid, Adriana Paquete
e Diogo Aranha

Serviço Educativo
Concertos para Todos*

Billy Lobster

Orquestra Sinfónica da ESMAE

Fado à Mesa

To Be or Not To Britten

16 Qui/Thu · 22:00

The Holy Beat

Mensalmente, o Restaurante Casa da
Música torna-se uma verdadeira Casa de
Fados, em que o fado é “servido à mesa”
por intérpretes de eleição, honrando a
nossa melhor tradição, mas também a
contemporaneidade da canção portuguesa por excelência.

Jazz

António Saiote direcção musical
Linet Saul soprano
Judit Rajk contralto
Sílvia Sequeira soprano

Every month, Restaurante Casa da Música
becomes a true Fado House, where fado is
“served at the table” by renowned performers,
honouring our finest tradition and the contemporaneity of Portuguese music par excellence.
€ 35 (inclui jantar)

Hugo Weisgall Psalm of the distant dove, cântico para meio-soprano e piano
(orq. Telmo Marques)
G. F. Händel Três excertos da versão hebraica da oratória Esther
Shimon Cohen Três canções populares sefarditas
Arie Bar Droma Una noche al lunar, 10 canções ladinas para vozes e orquestra de cordas
Nurit Hirsh Oseh Shalom Bimromav (Aquele que faz a paz) (arr. Gyula Fekete)
Ernest Gold Tema do filme Exodus (arr. Bálint Laczkó)
António Saiote Tema da memória sefardita
O património musical judaico é homenageado num concerto que junta tradição e modernidade. Escrita em 1732, Esther de Handel é considerada a primeira oratória inglesa. A versão
do libreto judaico é de 1759 e foi provavelmente interpretada um ano antes da morte do
compositor. O libreto de Jacob Saraval, rabino da Sinagoga Portuguesa em Amesterdão,
baseia-se na versão inglesa mas adapta material poético da Bíblia, sobretudo da Páscoa
e de Salmos. O concerto da Orquestra Sinfónica da ESMAE é marcado também pelas
reflexões de mestres contemporâneos sobre a riqueza da tradição musical sefardita. Arie
Bar Dorman e Shimon Cohen, compositores que vivem actualmente em Israel, utilizam
conhecidas melodias tradicionais nas suas composições.
The Jewish musical heritage is honoured in a concert that combines tradition and modernity.
Written in 1732, Esther by Handel is considered the first English oratory. The version of the Jewish
libreto dates back to 1759 and was probably performed a year before the death of the composer.
The libretto by Jacob Saraval, Rabbi of the Portuguese Synagogue in Amsterdam, is based on
the English version but adapts poetic material from the Bible, especially regarding Easter and the
Psalms. The concert is also marked by the reflections of contemporary masters on the richness of
the Sephardic musical tradition. Arie Bar Dorman and Shimon Cohen, composers who currently
live in Israel, use famous traditional melodies in their compositions.

€ 10

Mário João Alves texto original, direcção artística e interpretação
Gabriel Santos, João Tiago Magalhães, Carolina Picas Magalhães, Meninos
Cantores da Trofa e Cantores do Projecto Óperafita interpretação
Histórias dentro da história compõem esta ópera juvenil de tributo a Benjamin
Britten. Num ensaio da emissão de “É ou Noé”, com música do célebre compositor britânico, telemóveis e afins desesperam o director É e o apresentador
Noé. Fartos da desatenção dos cantores, resolvem simular um dilúvio que faça
desaparecer os irritantes dispositivos móveis. Entre peripécias, o legado de
Britten é a terra firme.
Stories within history make up this youthful opera tribute to Benjamin Britten. In a
rehearsal of “É ou Noé” with music by the famous British composer, cell phones and
the like cause the despair of director É and presenter Noé. Fed up with the inattentiveness of the singers, they decide to simulate a flood to make the irritating mobile
devices disappear. Amid various mishaps, Britten’s legacy is the solid ground.
€ 7,5 · € 5 < 18 anos
*Espectáculos destinados a famílias e público geral (com mais
de 6 anos) que cruzam a música com outras linguagens de palco

PARCEIRO SERVIÇO EDUCATIVO

fundação
energia

APOIO INSTITUCIONAL
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18 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

Sinfonia nº 2
de Sibelius
Ciclo Descobertas

“Anssi Karttunen, um
solista capaz de convencer
qualquer pessoa de
qualquer coisa.”
The Sunday Times

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical
Anssi Karttunen violoncelo
Pascal Dusapin Outscape, para violoncelo e orquestra
(estreia em Portugal; encomenda Casa da Música,
Chicago Symphony Orchestra, Stuttgart Opera
Orchestra, Opéra de Paris, BBC Symphony Orchestra)
Jean Sibelius Sinfonia nº 2
17:15 Cibermúsica
Palestra pré-concerto por Rui Pereira

“Outscape é o caminho, ou a oportunidade de partir, de descobrir
o próprio caminho. Adoro a palavra pois é fundamentalmente um
resumo da minha própria história: partir noutra direcção de forma a
compreender e averiguar, e tentar ver e ouvir mais além”. O grande
compositor francês Pascal Dusapin descreve desta forma o título
deste seu segundo concerto para violoncelo onde o instrumento
solista procura o caminho da orquestra e a orquestra o caminho
do violoncelo. Descrito pelos seus intérpretes como um concerto
simultaneamente romântico na expressão e muito actual no som,
é apresentado pelo violoncelista finlandês Anssi Karttunen, um
nome sobejamente conhecido do público da Casa da Música
A Sinfonia nº 2 de Sibelius, a par do poema sinfónico Finlândia,
permanece no repertório como a sua obra mais apreciada pelo
grande público e o símbolo do seu grande sucesso internacional.
“Outscape is the route, or the opportunity to flee, to invent your own path.
I loved this word because, fundamentally, it is like a summary of my work
history: escape elsewhere in order to understand and ascertain, and try
to see and hear further”. This is how the great French composer Pascal
Dusapin describes the title of his second cello concert where the solo
instrument seeks the route of the orchestra and the orchestra seeks
the route of the cello. Described by its interpreters as a concert that is
simultaneously romantic in its expression and very contemporary in its
sonority, it is presented by the Finnish cellist Anssi Karttunen, a household
name for the audience of Casa da Música. Sibeliu’s Symphony No. 2, along
with the symphonic poem Finlandia, remains in the repertoire as his most
appreciated work and the symbol of his great international success.

€ 16 · Premium € 18
Jovem -50% · Professores e estudantes de música -50%
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior -15%
Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)
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19 Dom/Sun

Era Outra Vez Uma Vez…
Serviço Educativo
Workshops Primeiros Sons*

19 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

Alexander
Romanovsky
Ciclo Piano Fundação EDP

Joana Araújo e Tiago Oliveira formadores
Porque o Livro não se acaba e as histórias
são como as cerejas, atrás de uma vem
outra, o Era uma Vez regressa com novos
conteúdos e dois velhos amigos. Com Alice
Capuchinho Jasmim Branca de Neve de
Borralheira e o Lobo Bom, misturam-se
os contos, acrescentam-se uns pontos e
canta-se a fantasia.
Because the Book doesn’t end and there is
always another story, Era Uma Vez returns
with new content and two old friends. With Red
Riding Alice Hood Jasmine Snow Cinderella
White and the Good Wolf, the stories are mixed
and the fantasy begins with a song.

10:30 (0-18meses), 11:45 (18 meses -3
anos) e 15:00 (3-6 anos) Sala de Ensaio 2

€ 10 criança+adulto ·
€ 7,5 segundo acompanhante com mais de 12 anos
*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 6 anos de idade
(com participação dos acompanhantes adultos) que promovem o
encontro criativo com sons, ritmos e movimento

Robert Schumann Carnaval
Modest Mussorgski Quadros de uma exposição

O pianista ucraniano Alexander Romanovsky fez a sua estreia em Portugal em 2016, na
Casa da Música, protagonizando um dos recitais mais aclamados de sempre do Ciclo
de Piano. O seu regresso em 2017 é particularmente saudado pelas obras em programa,
dois ciclos de pequenas peças que constituem obras-primas do repertório pianístico e
que figuram entre as favoritas do grande público. Romanovsky foi o mais jovem vencedor
de sempre do Concurso Internacional Busoni e é medalhado do Concurso Tchaikovski.
Menino-prodígio, venceu o Concurso Krainev com apenas 11 anos de idade e recebeu a
Medalha de Honra da Sociedade Filarmónica de Bolonha aos 15 anos, algo apenas alcançado por Mozart e Rossini. Hoje em dia é artista exclusivo da editora Decca e apresenta-se
regularmente com as grandes orquestras mundiais.
Ukrainian pianist Alexander Romanovsky made his debut in Portugal in 2016, at Casa da Música,
starring one of the most acclaimed recitals ever of the Piano Cycle. His return in 2017 is particularly
welcomed by the works in the programme, two cycles of small pieces that constitute masterpieces
of the pianistic repertoire which are among the favourites of the general public. Romanovsky
was the youngest winner ever of the Busoni International Competition and won a medal in the
International Tchaikovsky Competition. A child prodigy, Alexander won the Krainev Competition at
the age of 11 and received the Medal of Honor of the Bologna Philharmonic Society at 15, something
only achieved by Mozart and Rossini. Nowadays he records exclusively for Decca and performs
regularly with great orchestras worldwide.

€ 22 · Premium € 24
Jovem -50% · Professores e estudantes de música -50%
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior -15%

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

“Romanovsky é
capaz de reproduzir
os sons mais
estrondosos ou
delicados, baixos
sonoros que
provocam um
arrepio na espinha.”
Gramophone
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22 Qua/Wed · 21:30

21 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

Pop/Electrónica

Fim de Tarde · Música de Câmara

Dois Rios

Quarteto de Cordas de Matosinhos

22 Qua/Wed · 21:30 Sala Suggia

23 Qui/Thu | 21:30 Sala 2

Depois de em 2016 terem percorrido o país de norte a sul,
Os Azeitonas voltam à estrada com um novo espectáculo.
Regressam assim à Sala Suggia para um concerto em formato
acústico com a formação completa. Como é habitual, a banda
apresenta um concerto cheio de energia e boa disposição, em que
não vão faltar os êxitos que marcaram mais de 10 anos de carreira,
como “Quem És Tu, Miúda”, “Ray-Dee-Oh” ou os mais recentes
“Cinegirasol” e “Fundo da Garrafa”.

Ana Laíns voz
Paulo Loureiro piano
Bruno Chaveiro guitarra portuguesa
Carlos Lopes acordeão
Hugo Ganhão baixo
João Coelho bateria
José Salgueiro percussões

After traveling the country from one end to the other in 2016,
Os Azeitonas are back on the road with a new live performance.
They return to Sala Suggia for an acoustic concert with the complete
formation. As usual, the concert will be full of energy and good humor,
and will include some of the hits that marked their career of over
10 years, "Quem És Tu, Miúda”, “Ray-Dee-Oh” or the more recent
“Cinegirasol” and “Fundo da Garrafa”.

Convidada especial: Mafalda Arnauth

Os Azeitonas

Ana Laíns

23 Qui/Thu · 22:00

Miles Davis Legacy
Jazz

24 Sex/Fri · 21:30

Transmissão do
concerto A Terceira
de Rachmaninoff

Fernando Bessa Valente Olhares do ocaso, para quarteto de cordas
Eurico Carrapatoso Llaços, contradanças e descante para quarteto de cordas
Benjamin Britten Quarteto de cordas nº 2, op.36, em Dó maior

Num programa com a estreia de obras inéditas dos compositores portugueses Fernando Bessa Valente e Eurico Carrapatoso, resultantes de encomendas da Câmara Municipal de Matosinhos, o Quarteto de Cordas de
Matosinhos prossegue a celebração do Ano Britânico, País Tema da Casa
da Música, com o Quarteto nº 2 de Benjamin Britten. Escrito para assinalar
os 250 anos da morte do grande compositor Henry Purcell, o quarteto é
particularmente conhecido pela música nocturna do segundo andamento e
da chaconne que o encerra numa homenagem a Purcell.
In a programme with the premiere of new works by the Portuguese composers
Fernando Bessa Valente and Eurico Carrapatoso, commissioned by the City Council
of Matosinhos, Quarteto de Cordas de Matosinhos continues the celebration of the
British Year, the theme country of Casa da Música in 2017, with Benjamin Britten’s
Quartet No. 2. Written for the 250th anniversary of the death of the great composer
Henry Purcell, the quartet is particularly known for the nocturnal music of the
second movement and the chaconne that ends it in a tribute to Purcell.

1ª Plateia € 22 · 2ª Plateia € 18
Cartão Amigo -25%
Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)
Promotor: Primeira Linha

Compositores de hoje e de ontem, em harmonia com poetas clássicos e contemporâneos, e convidados de luxo representando a
transversalidade de uma cantora que se assume “colorida” pelos
tons de um dos mais belos países do mundo: Portugal. Ana Laíns
traz à Casa da Música o seu terceiro álbum, Portucalis, dedicado
justamente à identidade portuguesa.
Composers from the present and the past, in harmony with classical and
contemporary poets, and luxury guests representing the transversality of
a singer who defines herself as "colored" by the tones of one of the most
beautiful countries in the world: Portugal. Ana Laíns brings to Casa da
Música her third album, Portucalis, dedicated to the Portuguese identity.

€ 10
Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)

€ 15
Cartão Amigo -25%
Promotor: A-MA
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24 Sex/Fri · 21:30 Sala Suggia

A Terceira de
Rachmaninoff
Sinfónica Série Clássica

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Takuo Yuasa direcção musical
Piotr I. Tchaikovski Abertura Fantasia de Romeu e Julieta
Sergei Rachmaninoff Sinfonia nº 3

Provavelmente nenhum outro artista conseguiu exprimir de forma tão plena as emoções
de paixão e ternura como Tchaikovski no seu poema sinfónico Romeu e Julieta. Repleta
de emoções contraditórias e extremadas, esta Abertura Fantasia percorre os momentos-chave da mais famosa história de amor, retratando a compaixão de Frei Lourenço, o ódio
entre as famílias rivais – Capuletos e Montéquios – e o amor entre os dois jovens – Romeu
e Julieta. A passagem das sonoridades sombrias que anunciam o desfecho trágico da
história para a ampla luminosidade que representa a pureza de sentimentos entre Romeu
e Julieta é um dos momentos mais geniais da obra de Tchaikovski. Neste programa russo,
destaca-se a Terceira Sinfonia de Rachmaninoff, obra cíclica de grande unidade temática
e onde a citação do Dies Irae, tema fetiche do compositor, oferece um sentido trágico em
plena sintonia com o programa.
Probably no other artist has been able to express the emotions of passion and tenderness as well
as Tchaikovsky in his symphonic poem Romeo and Juliet. Filled with contradictory and extreme
emotions, this Fantasia Overture goes through the key moments of the most famous love story,
depicting Friar Laurence’s compassion, the hatred between the rival families – Capulets and
Montagues – and the love between the two youngster – Romeo and Juliet. The passage from the
dark sonorities that announce the tragic end of the story to the wide luminosity that represents the
purity of Romeo and Juliet’s sentiments is one of the most brilliant moments of Tchaikovsky’s piece.
This Russian programme also highlights Rachmaninoff’s Third Symphony, a cyclical work of great
thematic unity in which the quotation from Dies Irae – the fetish subject of the composer – conveys
a tragic sense that is in perfect harmony with the rest of the programme.

€ 20 · Premium € 22
Jovem -50% · Professores e estudantes de música -50%
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior -15%
Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)

NOV 2017

25 Sáb/Sat · 11:00 Sala de Ensaio 2

Percussão Tradicional
Portuguesa

25 Sáb/Sat · 22:00 Sala Suggia

26 Dom/Sun

“30 Anos de Canções e Afectos”

Serviço Educativo · Primeiros Concertos*

Quinta do Bill

Anikibebé

Serviço Educativo
Workshops Músico por um Dia*

26 Dom/Sun · 12:00 Sala Suggia

Sinfonia
Grandiosa
COMENTADO
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Sinfónica ao Domingo CONTINENTE
António Serginho e Pancho formadores
Já tocou genebres, timbalão ou cegarrega?
Onde há bombos e ferrinhos, são muitos
mais os instrumentos que soam a tradição.
Por isso pegue no chicote, nos paulitos ou
nas tréculas. Tenha um tric-lic-trac, dê na
caixa e, zuca-truca, comece a percutir.
Pelos nomes estranhos que aqui descobrir,
é Portugal que se faz ouvir.
Have you ever played genebres, tom-tom drum
or cegarrega? Where there are bass drums
and ferrinhos, there are a lot of other traditional
instruments. So pick up the slapsticks, the
paulitos and the tréculas and begin striking
away.

€ 7,5 (€ 25 para um grupo de 4 pessoas)
*Oficinas destinadas ao público geral (maiores de 12 anos) que se
iniciam de manhã e encerram ao final da tarde, com a apresentação

Em 2017, a Quinta do Bill regressa à estrada
para comemorar trinta anos de uma
carreira premiada com vários discos de
ouro e longas digressões por todo o país.
Nascida pela mão de Carlos Moisés e Paulo
Bizarro, a banda de folk-rock conquistou
rapidamente um lugar de destaque na
música portuguesa, cimentado ao longo
do tempo por concertos históricos como a
noite no Coliseu do Porto ao lado da Banda
Sinfónica Portuguesa ou a actuação na
Avenida dos Aliados para 100 mil pessoas.
In 2017, Quinta do Bill returns to the road to
celebrate thirty years of a career marked by
several gold records and long tours throughout
the country. Born by the hand of Carlos Moisés
and Paulo Bizarro, the folk-rock band quickly
gained a prominent place in Portuguese music,
cemented over time by historical concerts
such as the night in the Porto Coliseum next
to the Portuguese Symphonic Band or the
performance at Avenida dos Aliados for 100
thousand people.

€ 18
Cartão Amigo -25%
Promotor: Contos da Praça

Ana Bento, Bruno Pinto direcção artística

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

Lengalengas entoadas, sons e canções
ilustradas fazem aventuras saltar do ecrã.
Aos músicos juntam-se os heróis da sala e
surge a banda sonora. O clássico do cinema
de Manoel de Oliveira ajuda a entrar na
cena: comecemos, Aniki Bebé, Aniki Bobó…

Takuo Yuasa direcção musical
Concerto comentado por Gabriela Canavilhas
Sergei Rachmaninoff Sinfonia nº 3

With rigmaroles, sounds and illustrated songs
the adventures jump off the screen. The
heroes in the room join the musicians and the
soundtrack emerges. Manoel de Oliveira's
classic film helps us to get into the scene: let's
start, Aniki Bebé, Aniki Bobó…

10:00, 11:30 e 16:00 Sala 2

€ 10 criança+adulto
€ 7,5 segundo acompanhante com mais de 6 anos
*Destinados a famílias com crianças dos 3 meses aos 6 anos de
idade, estes espectáculos revisitam os vários géneros musicais
através de histórias encenadas e linguagens acessíveis que
contribuem para a construção das primeiras bases da compreensão
e expressão musicais.

Como se constrói uma grandiosa sinfonia a partir de um breve tema de quatro compassos?
A Sinfonia nº 3 de Rachmaninoff é um exemplo brilhante da utilização de um tema cíclico
como forma de dar unidade aos três andamentos da obra e os tornar inseparáveis. Neste
concerto comentado por Gabriela Canavilhas, ficaremos não só a saber como esse tema
se reveste de roupagens distintas conforme as situações dramáticas em que aparece, mas
iremos ao encontro dos momentos mais inspirados da Sinfonia e ao ponto crucial onde o
tema fetiche da obra de Rachmaninoff, o Dies Irae, faz a sua dramática aparição.
How do you create a grand symphony from a brief theme in four bars? Rachmaninoff’s Symphony
No. 3 is a shining example of the use of a cyclical theme as a way of unifying the three movements
of the work making them inseparable. In this concert commented by Gabriela Canavilhas, we will
not only understand how this theme is transformed according to the dramatic situations in which
it appears, but we will also hear the most inspired moments of the Symphony and the crucial point
where the fetish theme of Rachmaninoff’s work, the Dies Irae, makes its dramatic appearance.

PATROCINADOR SINFÓNICA
AO DOMINGO CONTINENTE

€ 10
Cartão Continente: na compra de um bilhete
para adulto oferta de duas entradas (<18 anos)
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26 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

De Coimbra com Amor

27 Seg/Mon · 21:30 Sala Suggia

D.A.M.A.

Concerto Solidário Vida Norte

28 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

28 Ter/Tue · 21:30 Sala Suggia

Fim de Tarde · Música de Câmara

“The Blues Experience”

Zofia Wóicicka
e Olga Vasilieva

Budda Power Blues
& Maria João

Zofia Wóicicka violino
Olga Vasilieva piano
Sergei Prokofieff Sonata para violino e
piano nº 1, em Fá menor, op.80
Piotr Woycicki The Scheherazade
Delusion, rapsódia de concerto
Karol Szymanowski Nocturno e
Tarantela op.28
O projecto Fado Ao Centro nasceu para ser garante e âncora desta
tradição com raízes fundas e sólidas, dando-lhe a forma presente
e anunciando um futuro a haver. No espectáculo que os seus
músicos propõem encontra-se toda esta tradição mas também
o presente e o futuro da alma coimbrã, única e sem tempo. Em
palco, o espírito a que os músicos se entregam é o da verdadeira
e genuína serenata de Coimbra. Onde querem encontrar-se com
todos quantos vierem ouvi-los.
The Fado Ao Centro project was born to preserve and anchor this tradition with deep and solid roots, giving it the present shape and announcing
a future to come. Their performance exudes this tradition but also the
present and the future of the unique and timeless soul of Coimbra. On
stage, the musicians surrender to the true and genuine spirit of the serenade of Coimbra. And to anyone who wants to hear them.
€ 11
Cartão Amigo -25%
Promotor: Fado ao Centro

Os D.A.M.A. apresentam as músicas do seu terceiro álbum de
originais, num concerto solidário a favor da Associação Vida Norte,
uma IPSS que actua nos concelhos do Porto e Braga e tem como
principal missão apoiar grávidas e bebés em situação de vulnerabilidade, através de um acompanhamento de proximidade.
Editado este mês, o disco inclui temas já conhecidos do público
como “Era eu” e o novo single “Pensa Bem”, que conta cerca de
um milhão de visualizações no YouTube. A enorme popularidade
dos D.A.M.A. é confirmada pela grande empatia que criam com o
público, que resulta da autenticidade das suas canções, da alegria
em palco e do seu espirito solidário.
D.A.M.A. are performing the songs from their third album in a solidarity
concert in support of Associação Vida Norte, an institution that supports
pregnant women and babies with social risk.
Released this month, the album features hits like "Era eu" and the new
single "Pensa Bem", which already has about one million views on
YouTube. The enormous popularity of D.A.M.A. is confirmed by the great
empathy they create with the audience, which results from the authenticity of their songs, their joy on stage and their spirit of solidarity.
1ª Plateia e Camarote € 25 · 2ª Plateia € 20
Jantar+Concerto disponível (acresce € 17,5 ao preço do concerto)
Promotor: Associação Vida Norte
As vendas de bilheteira revertem a favor da Associação Vida Norte

Zofia Wóicicka é uma das violinistas
mais conceituadas a residir em Portugal.
Concertino da Orquestra Sinfónica do
Porto Casa da Música, professora de
violino na Escola Superior de Música e das
Artes do Espectáculo do Porto, tem uma
vasta experiência de palco e um conhecimento profundo do repertório para violino.
Num programa onde se destaca a música
de compositores polacos, seus compatriotas, a violinista é acompanhada por Olga
Vasilieva, uma pianista com créditos reconhecidos no domínio da música de câmara.
Zofia Wóycicka is one of the most respected
violinists living in Portugal. Concertmaster of
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música,
violin teacher at Escola Superior de Música e
das Artes do Espectáculo do Porto, she has a
wide experience of onstage performances and
a deep knowledge of the violin repertoire. In
a programme highlighting the music of Polish
composers, her compatriots, the violinist is
accompanied by Olga Vasilyeva, a pianist with
recognized merit in the field of chamber music.

The Blues Experience é o resultado da parceria inusitada entre aquela que é
considerada a melhor banda de blues nacional, Budda Power Blues, e Maria
João, a diva do jazz.
Falamos de um disco de blues, mas desengane-se quem possa pensar que se
trata de um exercício de estilo. Trata-se de blues do século XXI, amplamente
influenciado por todas as sonoridades que fazem parte do quotidiano de Maria
João, Budda Guedes e Nico Guedes, os intervenientes deste disco.
Composto por dez canções que versam sobre assuntos muito pessoais
e frequentemente autobiográficos, The Blues Experience é um disco que
percorre várias linguagens do blues, resultado do desafio lançado por Budda
Guedes a Maria João.
The Blues Experience is the result of an unusual partnership between one of the best
national blues bands, Budda Power Blues, and the jazz diva Maria João.
We are talking about a blues album, but not about an exercise in style. These are blues
from the 21st century, widely influenced by all the sonorities that are part of the daily
life of Maria João, Budda Guedes and Nico Guedes, the performers of this album.
Composed of ten songs that deal with very personal and often autobiographical
subjects, The Blues Experience is a record that travels through several languages of
the blues, a result of the challenge laid down by Budda Guedes to Maria João.

€ 10

€ 20

Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)

Cartão Amigo -25%
Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)
Promotor: Trovas-Soltas

Prémio
Novos
Talentos

30 Qui/Thu · 22:00 Sala Suggia

Rebecca Martin & Orquestra Jazz de Matosinhos

29 Qua/Wed · 21:30

Chico Salem
Cantautor

30 Qui/Thu · 22:00

Lotus Fever

Casa da Música
e Ageas promovem
em sintonia
Novos Talentos.
Lado a lado, na busca
de novos artistas.

Indie Rock

Pedro Guedes direcção musical
Rebecca Martin voz

Depois de integrar a banda Once Blue, nos anos 90, da qual faziam parte
músicos de jazz que se tornaram bem conhecidos, Rebecca Martin iniciou uma
carreira a solo focada na sua música original, uma mistura de rock, pop, folk
e jazz. O primeiro disco, escrito e produzido por si, intitulou-se Thoroughfare.
Pouco depois, em 2002, conquistava definitivamente a crítica com o disco de
standards Middlehope, que revelou a sua abordagem original a um repertório
bem conhecido. Elogiada por juntar uma forte sensibilidade pop aos recursos de
um músico de jazz, gravou com Paul Motion e foi a primeira cantora-compositora
a actuar no club de jazz Village Vanguard de Nova Iorque em mais de 30 anos. A
música original de Rebecca Martin é o foco deste concerto ao lado da Orquestra
Jazz de Matosinhos.
After collaborating with the band Once Blue in the 90s, which included several jazz
musicians who became very well known, Rebecca Martin began a solo career focused
on her original music, a mixture of rock, pop, folk and jazz. She wrote and produced her
first album, Thoroughfare. Shortly after, in 2002, she completely won over the critics
with the jazz standards album Middlehope, which revealed her original approach to a
well-known repertoire. Praised for successfully combining her strong pop sensibility
and the resources of a jazz musician, she recorded with Paul Motion and was the first
singer-songwriter to perform at the Village Vanguard jazz club in New York in more
than 30 years. Rebecca Martin’s original music is the focus of this concert alongside
Orquestra Jazz de Matosinhos.

PUB. (10/2017)
Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A.
Sede: Rua Gonçalo Sampaio, 39, Apart. 4076, 4002-001 Porto. Tel. 22 608 1100
Matrícula / Pessoa Coletiva N.º 503 454 109. Conservatória de Registo Comercial
do Porto. Capital Social 36.870.805 Euros

€ 15 · Premium € 17
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20%
Sénior/Júnior -15%
Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)

Francos

M

No ponto mais alto do edifício, o Restaurante Casa da Música oferece-lhe uma vista inspiradora da cidade. A sala,
ampla e so sticada, concilia um ambiente propício ao convívio e ao prazer de uma óptima refeição. O nosso Chef, Artur
Gomes, propõe uma cozinha de estilo muito próprio que combina simplicidade, imaginação e requinte. O Restaurante
oferece vários tipos de menu e uma carta onde poderá encontrar pratos premiados em concursos nacionais de
gastronomia. Com uma capacidade máxima de 250 pessoas, a exibilidade e singularidade do Restaurante Casa da
Música permitem ainda a realização de eventos particulares e corporativos.
On the top oor of the building, with an inspirational view of the city sits Restaurant Casa da Música. The ample,
sophisticated room is ideal for a great meal in good company. Artur Gomes, our Chef, has a style very much of
his own wich combines simplicity, imagination and class. There are di erent styles of menu available with several
national prize winning dishes. With a capacity of 250 people, the unique exibility of Restaurant Casa da Música can
also cater for private and corporate functions.
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14 Ter · 19:30

Provas de Vinhos

17 Sex · 20:30

H

Fado à Mesa

Prova +Jantar

Matilde Cid, Adriana Paquete e Diogo Aranha

Companhia das Lezírias
Enólogo: Bernardo Cabral
Região: Tejo

Mensalmente, o Restaurante Casa da Música
torna-se uma verdadeira Casa de Fados, em
que o fado é “servido à mesa” por intérpretes
de eleição, honrando a nossa melhor tradição,
mas também a contemporaneidade da canção
portuguesa por excelência.
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Ao longo de todo o ano, o Restaurante Casa
da Música proporciona provas de vinhos
orientadas por enólogos responsáveis
pelas mais prestigiadas marcas portuguesas. As sessões, com regularidade mensal,
incluem um jantar especialmente concebido para harmonizar com os vinhos em
apreciação.
Throughout the year, Restaurante Casa da
Música offers wine tastings guided by oenologists responsible for the most prestigious
Portuguese wine brands. The sessions, held
monthly, include a dinner specially designed to
be in harmony with the chosen wines.

Every month, Restaurante Casa da Música
becomes a true Fado House, where fado is “served
at the table” by renowned performers, honouring
our finest tradition and the contemporaneity of
Portuguese music par excellence.
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€ 35 (inclui jantar)

PORTO

Aliados

M

€ 25 (inclui jantar depois da prova)

COMO CHEGAR
CARRO · CAR
41.158400, -8631000
+41º 9’ 30.24’’, -8º 37’ 51.60’’
METRO · SUBWAY
A, B, C, E e/and F

AUTOCARRO · BUS (STCP)
201, 202, 203, 204, 208, 303, 402, 501, 502,
503, 504, 507, 601, 803, 902, 903 e/and 2M
CP – COMBOIOS DE PORTUGAL
TRAIN CP
Estação de S. Bento ou/or Campanhã

ONDE FICAR
Porto Palácio Hotel
Av. da Boavista 1269
4100-130 Porto
(+351) 22 608 6600

CONSELHO DE FUNDADORES

INFORMAÇÕES GERAIS
VENDA DE BILHETES
Bilheteiras da Casa da Música
Bilheteira online
www.casadamusica.com
Lojas Worten
ESPECTÁCULOS DE ENTRADA LIVRE
Sujeitos a levantamento de bilhete no próprio
dia até ao limite de 4 por pessoa.
BILHETE JANTAR + CONCERTO
Venda limitada à lotação do Restaurante.
DESCONTOS GERAIS*
Efectuados no acto da compra de bilhetes. Aos
seus portadores é indispensável a apresentação
de documentos comprovativos aquando da sua
admissão aos espectáculos. Os descontos não
são cumulativos.
*Aplicáveis a todos os concertos promovidos
pela Casa da Música, não abrangendo os de
promotores externos.
REMIX, CORO, CICLO PIANO E SINFÓNICA
(EXCEPTO SINFÓNICA AO DOMIGO)
Cliente BPI – 20%
Jovem = < 25 Anos – 50%
Professores e estudantes de música – 50%
Sénior > = 65 anos – 15%
CICLO JAZZ
Cliente BPI – 20%
Jovem =< 25 Anos – 15%
Sénior >= 65 anos – 15%
SINFÓNICA AO DOMINGO
Cartão Continente: na compra de 1 bilhete
para adulto, oferta de 2 entradas para
menores de 18 anos
TERÇAS FIM DE TARDE
E BANDA SINFÓNICA PORTUGUESA
Não se aplicam descontos
CARTÃO AMIGO
Desconto de 25% em concertos com preço
superior a € 10
Os descontos acima mencionados são aplicados
em concertos com preço superior a € 10
RESERVAS
Válidas durante 7 dias. No caso de serem
efectuadas nos 7 dias que antecedem o evento,
manter‑se‑ão até 48 horas antes do mesmo.
VISITAS GUIADAS
DIARIAMENTE
Português 11:00 e 16:00
Inglês 11:00 e 16:00
€ 7,5 por pessoa (Entrada livre para crianças
até aos 12 anos desde que acompanhadas
por um adulto com bilhete)
Visitas Com Marcação (Grupos)
Grupos a partir de 15 pessoas com horário
a fixar especificamente.
Reservas + 351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
EDIFÍCIO E BILHETEIRA
Segunda a Sábado: 09:30–19:00
Domingo e Feriados: 09:30–18:00
LOJA
Segunda a Sábado: 10:00–19:00
Domingo e Feriados: 10:00–18:00
Dias de Espectáculo:
Edifício aberto até ao final do espectáculo,
bilheteira e loja abertas até meia hora após o
seu início.
RESTAURANTE
Seg a Qui 12:30–15:00 e 19:30–23:00
Sex a Sáb 12:30–15:00 e 19:30–00:00
Domingos · Sundays
Encerrado, excepto em vésperas de feriado
Closed, except if the next day is a bank holiday
Feriados · Bank Holidays
Encerrado, excepto Sextas e Sábados
Closed, except Fridays and Saturdays
www.casadamusica.com/restaurante
Reservas 220 107 160
CAFÉ
Seg a Dom 09:00–24:00
PARQUE DE ESTACIONAMENTO SABA
BILHETES PRÉ‑PAGOS
Bilhete de Evento Sala Suggia: € 2,50, válido para
um período máximo de estacionamento de 3,5
horas consecutivas, entre as 19:00 e as 01:00. O
bilhete de evento fica disponível 90 minutos antes
e até 15 minutos depois do início do concerto.
DESCONTOS RESTAURANTE
Desconto Restaurante Almoço: € 0,60, válido
para o período de estacionamento entre as 12:30
e as 15:30.
Desconto Restaurante Jantar: € 1,50, válido
para o período de estacionamento entre as
19:00 e as 01:00.
REGRA DE UTILIZAÇÃO
Os espectáculos começam impreterivelmente
à hora marcada. Uma vez iniciados, não será
permitida a entrada na sala, excepto no intervalo
ou quando o programa o permitir.
ALTERAÇÕES
A programação e os preços apresentados nesta
agenda poderão estar sujeitos a alterações.
Se desejar ser incluído na nossa mailing list,
envie um e‑mail para: info@casadamusica.com
—
Fundação Casa da Música
Av. da Boavista, 604 – 610
4149-071 Porto, Portugal
TICKET SALES
Casa da Música Ticket Office
www.casadamusica.com
Worten Shops
FREE PERFORMANCES
Tickets must be obtained on day of concert up to
a limit of 4 per person

DISCOUNTS
REMIX, CORO, PIANO SERIES
AND SYMPHONY ORCHESTRA
(EXCEPT SYMPHONIC ON SUNDAYS)
BPI Client – 20%
< 25 Years – 50%
Teachers and music students – 50%
> 65 Years – 15%
JAZZ SERIES
BPI Client – 20%
< 25 Years – 15%
>65 Years – 15%
SYMPHONIC ON SUNDAYS
Continente Card: in the purchase of an Adult
ticket, we offer 2 tickets for children under 18 years
TUESDAY EVENNING AND
BANDA SINFÓNICA PORTUGUESA
No discounts applicable
FRIEND CARD
25% discount in concerts over € 10
All of the discounts above are applicable in
concerts over € 10
RESERVATIONS
Valid for 7 days. Reservations made during 7 days
preceding the concert are valid until 48 hours
before the concert.
GUIDED TOURS
DAILY
Portuguese 11:00/16:00
English 11:00/16:00
€ 7,5 per person (free entry to children up to age
12, when accompanied by an adult with ticket)
BOOKED VISITS (GROUPS)
Over 15 people at pre‑arranged times
BOOKING
+ 351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com
OPENING HOURS
BUILDING AND TICKET OFFICE
Monday to Saturday: 09:30-19:00
Sunday and holidays: 09:30-18:00
SHOP
Monday to Saturday: 10:00-19:00
Sunday and holidays: 10:00-18:00
Performance Days: Building open until end of
performance, ticket office and shop open until
30 minutes after its beginning.
CHANGES TO THE PROGRAMME
Programmes and prices presented on this
brochure may be subject to change
If you wish to be included on our mailing list, please
send an e‑mail to: info@casadamusica.com

Os preços anunciados nesta brochura são válidos
salvo erro tipográfico.

A Casa da Música é membro de

PRESIDENTE
Luís Valente de Oliveira

FUNDADORES GOLD

VICE‑PRESIDENTES
João Nuno Macedo Silva
José António Teixeira

Amorim Investimentos e Participações
Bial
Cerealis
Continental Mabor
El Corte Inglés
III – Investimentos Industriais e Imobiliários
Lactogal
Metro do Porto
RAR
Solverde
—

Estado Português
Município do Porto
Grande Área Metropolitana do Porto
Município de Matosinhos
ACA Group
Águas do Porto
Amorim Investimentos e Participações, SGPS, S. A.
APDL–Administração dos Portos do Douro, Leixões
e Viana do Castelo, S.A.
Arsopi–Indústrias Metalúrgicas Arlindo S. Pinho, S. A.
Auto–Sueco, Lda.
Ageas Portugal
BA Vidro, S. A.
Banco BPI, S. A.
Banco Carregosa
Banco Comercial Português, S. A.
Banco Santander Totta, S. A.
Bial–SGPS S. A.
Caixa Económica Montepio Geral
Caixa Geral de Depósitos
Cerealis, SGPS, S. A.
Chamartin Imobiliária, SGPS, S. A.
CIN S. A.
Companhia de Seguros Allianz Portugal, S. A.
Companhia de Seguros Tranquilidade, S. A.
Continental Mabor–Indústria de Pneus,S. A.
CPCIS–Companhia Portuguesa de Computadores,
Informática e Sistemas, S. A.
Fundação EDP
El Corte Inglês, Grandes Armazéns, S. A.
Galp Energia, SGPS, S. A.
Globalshops Resources, SLU.
Grupo Media Capital, SGPS S. A.
SDC Investimentos, SGPS, S.a.
Grupo Visabeira–SGPS, S. A.
III–Investimentos Industriais e Imobiliários, S. A.
Lactogal, S. A.
Lameirinho–Indústria Têxtil, S. A.
Metro do Porto, S. A.
MSFT–Software para Microcomputadores, Lda.
Mota–Engil SGPS, S. A.
Novo Banco, S. A.
Olinveste–SGPS, Lda.
Pescanova Portugal
Porto Editora, S. A.
Pharol, SGPS, S. A.
Pricewaterhousecoopers & Associados
RAR–Sociedade de Controle (Holding), S. A.
Revigrés–Indústria de Revestimentos de Grés, S. A.
Toyota Caetano Portugal, S. A.
Sogrape Vinhos, S. A.
Solverde–Sociedade de Investimentos Turísticos
Da Costa Verde, S. A.
SOMAGUE, SGPS, S. A.
SONAE SGPS S. A.
Tertir, Terminais de Portugal, S. A.
Têxtil Manuel Gonçalves, S. A.
Unicer, Bebidas de Portugal, SGPS, S. A.

EMPRESAS AMIGAS
Deloitte
Externato Ribadouro
Grupo Douro Azul
Manvia
Safira Facility Services
Strong
—

OUTROS APOIOS
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Fundação Adelman
Lucios
MDS
Newcoffee
Pathena/I2S
Primavera BSS
ThyssenKrupp

INFORMAÇÕES · INFORMATIONS
www.casadamusica.com
(+351) 220 120 220
info@casadamusica.com
VISITAS GUIADAS · GUIDED TOURS
visitasguiadas@casadamusica.com
(+351) 220 120 210
LOJA · SHOP
(+351) 220 120 228
RESTAURANTE CASA DA MÚSICA
restaurante@casadamusica.com
(+351) 220 107 160
Seg-Qui · Mon-Thu
12:30-15:00 · 19:30-23:00
Sex-Sáb · Fri-Sat
12:30-15:00 · 19:30-00:00
Domingos · Sundays
Encerrado, excepto em vésperas de feriado
Closed, except if the next day is a bank holiday
Feriados · Bank Holidays
Encerrado, excepto Sextas e Sábados
Closed, except Fridays and Saturdays

Fundação Casa da Música
Av. da Boavista, 604-610
4149-071 Porto
Portugal

APOIO INSTITUCIONAL

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA

MECENAS CICLO PIANO
FUNDAÇÃO EDP

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

PATROCÍNIO VERÃO NA CASA
SUPER BOCK

PARCEIRO DO SERVIÇO EDUCATIVO

MECENAS CASA DA MÚSICA

fundação
energia

MECENAS PRÉMIO
NOVOS TALENTOS AGEAS

MECENAS CICLO DEUTSCHE BANK

PATROCINADORES ANO BRITÂNICO

MECENAS DO CICLO INTEGRAL
DAS SINFONIAS DE BRAHMS

APOIO ANO BRITÂNICO

MECENAS MÚSICA CORAL

MECENAS VISITAS GUIADAS

Seguros

MECENAS CASA DA MÚSICA

MECENAS OUTONO EM JAZZ

