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“Uma das mais importantes
salas de concerto construídas
nos últimos 100 anos”
New York Times

“[…] Casa da Música,
uma das mais inovadoras
casas da Europa”
Le Figaro

“Casa da Música, uma das
mais jovens e emblemáticas
salas de concerto na Europa”
Diapason
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A Casa da Música é membro

Comissão de Honra
do Ano Áustria
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A Áustria no divã
“Filosofia é música, música é filosofia,
e o contrário também”
–Thomas Bernhard

Muito antes de Freud, já a Áustria estava no divã…
Karl Kraus, o panfletário esnobador da psicanálise, diria: “Em Viena a situação é desesperada mas não é séria”. Karl Farkas, com a veia
tipicamente austríaca do aforismo cáustico,
remata: “Os vienenses encaram o passado com
grande confiança”.
Pois, mas houve épocas em que meia Europa
musical (e não só, incluindo o futuro Marquês
de Pombal, que por lá casou), mal pôde, rumou
a Viena – Salieri, Gluck, Liszt, Beethoven, Schumann, Brahms, Ligeti, Beat Furrer e tantos
outros. Porquê? Pela qualidade dos músicos,
dizem uns; pela beleza e liberalidade das mulheres, dirão outros. Gustav Mahler, logo ele, tem
outra explicação: “Se o mundo estiver para
acabar eu quero ir para Viena; lá tudo acontece
vinte e cinco anos depois”. Os vienenses divertem-se, dançam, vão ao teatro, aos concertos e
à ópera, entregam-se à sensualidade, como se
o mundo estivesse para acabar, e sempre com
má consciência. E Wittgenstein aí não perdoa:
“Eu não sei porque estamos aqui, mas tenho a
certeza de que não é para nos divertirmos”.
Facto notável é que, estando no centro de
influências tão antagónicas, a Áustria soube
construir ao longo da sua história uma fortíssima identidade que, vista do exterior, tem
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inequivocamente na cultura a sua imagem de
marca – não desprovida de razão Viena reclama-se Capital da Música (a que a famosa Valsa
de Johann Strauss acrescenta o vinho e as
mulheres). Uma imagem que tanto funciona no
imaginário do português comum, para quem a
Áustria é a Valsa, Mozart, “Música no Coração”
e, quiçá, Arnold Schwarzenegger, como daqueles mais esclarecidos que associam automaticamente o país a Freud, Stefan Zweig, Musil,
Thomas Bernhard, Fritz Lang, Otto Preminger,
Klimt, Egon Schiele, Kokoschka, Romy Schneider, Helmut Berger e Klaus Maria Brandauer,
para não falar só da música, onde, além de
Haydn, Mozart, Schubert, Johann Strauss, Franz
Lehár, Bruckner, Mahler, Schreker, Schoenberg,
Alban Berg, Anton Webern, Georg Friedrich
Haas, Joe Zawinul, Karajan, Alfred Brendel,
Nikolaus Harnoncourt, a Vienna Art Orchestra,
a Orquestra Filarmónica e a Ópera Estatal de
Viena, Christian Fennesz, Falco, o movimento
Alpunk ou a hiperactiva cena electrónica e
multimédia são referências indiscutíveis.
Indúbia e previsivelmente, a Áustria seria
sempre uma oportuna e desejada candidata a
regressar como quase inesgotável País-Tema na
Casa da Música, até pelos antecedentes de relações estabelecidas com músicos e instituições

como o malogrado Joe Zawinul, Alfred Brendel,
Thomas Zehetmair, Vienna Art Orchestra, Klangforum Wien, Wien Modern, Wiener Konzerthaus,
Musikverein, ou um número significativo de
compositores que nos visitaram e beneficiaram
de encomendas da Casa da Música, como Olga
Neuwirth, Johannes Maria Staud, Georg Friedrich Haas, Wolfgang Mitterer, Bernhard Lang,
Wolfram Schurig ou Thomas Larcher.
É então a Áustria, país da Música por excelência,
que teve e tem em Viena e Salzburgo os centros
paradoxais de tradição e inovação, de arreigado
conservadorismo e das mais arrojadas vanguardas, que iremos voltar a celebrar em 2018.
Com a Áustria (Österreich, o “império do Este”),
a nação mais oriental do Sacro Império Romano-Germânico, cruzámo-nos historicamente
na linhagem de Habsburgo e temos em comum
muito semelhantes dimensões territoriais e
número de habitantes, além da mesma crença
religiosa predominante. Não por acaso, nos
reinados de D. João V e de D. José I, Viena era
um dos principais pólos da nossa política europeia – e o primeiro se casou com uma princesa
austríaca. Entre o muito que nos distingue, há o
contexto geopolítico, histórico e cultural. Portugal, periférico e com uma única fronteira terrestre, cedo teve de sair para procurar o Outro;
perpassada por Germânicos, Italianos, Húngaros, Boémios e Otomanos, já a Áustria sempre o
Outro veio ter com ela.
Os austríacos sentem-se bem em Portugal;
os portugueses sentem-se bem na Áustria
– talvez por praticarmos o mesmo desporto
auto-maledicente.
O Ano Áustria 2018 constituirá um verdadeiro
festim para todos os nossos Agrupamentos
Residentes que assim poderão dar provas do
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seu excelente momento de forma e proporcionar ao nosso público uma visita guiada selectiva
(e subjectiva, como todo o gesto programático
que é sempre pessoal) através de um património musical único e intemporal – e, diríamos,
tanto mais universal quanto idiossincrático.
A música é uma arte do tempo; a sua interpretação decorre num tempo e nesse sentido é
sempre contemporânea. A perspectiva histórica faz aí um trabalho. A Casa da Música
também faz o seu, propondo um diálogo entre o
passado remoto, o passado recente e o presente,
não deixando de interpelar o futuro; um equilíbrio entre o conforto da audição dos cânones
da tradição e da inquietude das vanguardas. A
música austríaca presta-se a isso como poucas:
Mozart nunca foi um conformista e Webern
sempre manifestou o seu respeito pela tradição.
Pelo meio ficou Bruckner, o aldeão desajeitado e
mal-amado das elites pequeno-burguesas e das
almas pequenas, e nem por isso menos genial.
Se falássemos de Haydn, Schoenberg e Mahler
o contexto biográfico seria outro, mas a narrativa não mudaria substancialmente.
Para nós que programámos esta Temporada
2018 a viagem é exaltante. Percorrer no espaço
de um ano a Integral dos Concertos para Violino
de Mozart, a Integral das Sinfonias de Bruckner, uma Imersão Total em Webern (tema do
Música & Revolução), revisitar as duas Escolas
de Viena e algumas das grandes obras sinfónicas de Mahler, estrear no Porto os ultra-românticos Gurre-Lieder de Schoenberg ou perscrutar
o percurso criativo de Georg Friedrich Haas
(nosso Compositor em Residência) representa
um desafio interpretativo nada banal para os
Agrupamentos Residentes da Casa. Temos
sorte: o nosso público é exigente e não se

contenta com o óbvio, nem com uma temporada em que muito aconteça e nada se passe;
mas a sorte continua a dar muito trabalho.
Estão por isso convidados a frequentar com
vagar as páginas desta bela peça de design,
que é a nossa brochura da Temporada 2018,
e a descobrir todos os porquês das nossas
propostas de uma programação entretecida
por festivais temáticos, momentos e intérpretes
imperdíveis, diversidade de géneros musicais,
experiências educativas para todas as idades
e estratos sociais, estreias absolutas em Portugal e um menu variado de assinaturas que lhe
garantem o conforto do seu lugar de sonho.
Ainda que o tempo não pare, o público da Casa
da Música tem sempre a liberdade de escolher o
tempo em que quer viver.
Mas se lhe for – como vai ser – sorteada uma
viagem a Viena, demore em frente ao Museu da
Secessão e atente no quanto vem no frontispício: “A cada tempo a sua arte e a cada arte a
sua liberdade”.
ANTÓNIO JORGE PACHECO

Director Artístico e de Educação

27

Agrupamentos Residentes
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Sinfónica Temporada

Mecenas Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

A temporada da Orquestra Sinfónica
apresenta-se ao longo de diversas séries com
diferentes contornos que se complementam
para lhe dar a ouvir as grandes obras-primas
da história, a nova música, as partituras mais
revolucionárias ou mais obscuras e as mais
populares. Sob a direcção do maestro titular
Baldur Brönnimann, do maestro emérito
Leopold Hager e de vários maestros convidados
de renome internacional, a temporada inclui
a Integral das Sinfonias de Bruckner – nove
autênticos monumentos sinfónicos do século
XIX – e quatro dos cinco Concertos para violino
de Mozart nas interpretações magistrais do
austríaco Benjamin Schmid. Só por aqui já se
adivinha um Ano Áustria que define muito do
que vai acontecer este ano. Mas podemos
acrescentar também a magnífica cantata Gurre-Lieder de Shoenberg e a retrospectiva da obra
de Webern, recuar até à oratória As Estações de
Haydn ou revelar o tempo presente com música
de Georg Friedrich Haas ou Friedrich Cehra.
Não perca também as dez Palestras Pré
‑Concerto aos sábados à tarde, que contribuem
para uma audição mais enriquecedora dos
concertos da Série Descobertas. A nova música
atravessa toda a temporada com compositores
como Lindberg, Chin, Schöllhorn ou Eötvös, e a
música contemporânea portuguesa com duas
estreias mundiais.
A revelação de uma obra de Stravinski dada
como desaparecida há longos anos faz-se no

Patrocinador Sinfónica
ao Domingo Continente
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palco da Sala Suggia, mas a Orquestra vê-se
envolvida também noutros mundos – seja a
música sacra com o Te Deum de Bruckner, o
bailado em versão de concerto com A Bela
Adormecida de Tchaikovski no concerto
especial de Natal, ou o cinema com a música
de Bernstein para um clássico intemporal – Há
Lodo No Cais de Elia Kazan, com Marlon Brando
a brilhar na tela da Sala Suggia acompanhado
ao vivo pela orquestra. Sem esquecer uma
viagem aos Alpes com a presença inusitada
de quatro trompas alpinas em palco, ou as
colaborações com o Coro Casa da Música, o
Quarteto de Cordas de Matosinhos e o próprio
Remix Ensemble num improvável Concerto
grosso de Haas.
A compra da Assinatura Temporada Sinfónica
permite-lhe escolher a data que mais lhe
convém para assistir aos concertos de Ano
Novo e de Natal, cada um dos quais apresentado
em dois dias seguidos. Complemente-a com a
Assinatura Série Famílias e assista a todos os
concertos da Orquestra Sinfónica em 2018.
ASSINATURA SINFÓNICA TEMPORADA
37 concertos
–
1ª Plateia € 410,50 · Cartão Amigo € 307,87
2ª Plateia € 372,50 · Cartão Amigo € 279,37
3ª Plateia € 334,50 · Cartão Amigo € 250,87
–
Desconto 50%
Ver página 369

Sinfónica Série Clássica

Entre partituras tão sedutoras quanto
Sonho de Uma Noite de Verão de Mendelssohn
ou La Valse de Ravel, Don Juan de Strauss
ou Danças Sinfónicas de Rachmaninoff, a
Série Clássica surpreende com a revelação
de uma fantástica obra perdida até há bem
pouco tempo e que tem agitado as salas
de concerto de todo o mundo: o Cântico
Fúnebre de Stravinski.
Mas não deixe a meio as Integrais das Sinfonias
de Bruckner e dos Concertos para violino
de Mozart. Para que possa ouvir qualquer
um destes ciclos para além dos concertos
incluídos na Série Clássica, complemente
a sua compra com os restantes concertos
que fazem parte das Assinaturas Bruckner
e Mozart, aproveitando os descontos que
estas lhe oferecem.

Os concertos de sexta-feira à noite são
especialmente dedicados à grande música
sinfónica, àquelas obras-primas que nos
arrebatam irresistivelmente e que deram forma
ao cânone da música ocidental. Como esquecer
as inspiradas sinfonias clássicas de Schubert,
Haydn, Mozart e Beethoven? Ou a magnitude
monumental de obras saídas da pena de Mahler
e Bruckner? Todos estes são nomes que
marcaram a vida musical de Viena, a capital
do país que serve de tema à programação de
2018. Mas a Série Clássica apresenta também
fabulosas sinfonias que pela sua sonoridade
característica nos levam até outras paragens –
seja a Finlândia de Sibelius, a Boémia de Dvořák
ou as paisagens escocesas que inspiraram
Mendelssohn, sem esquecer o maior sinfonista
português de sempre, Joly Braga Santos.
A música concertante está também, como
sempre, presente com solistas virtuosos e
interpretações que ficam na memória. Joseph
Swensen e Christian Zacharias renovam
a tradição dos maestros-solistas. Mas a
Orquestra Sinfónica acompanha ainda o
Stradivarius ex Viotti 1718 nas mãos experientes
do multipremiado violinista vienense Benjamin
Schmid e dois jovens solistas com carreira em
franca ascensão: a violinista georgiana Veriko
Tchumburidze e o pianista português Pedro
Emanuel Pereira, que interpretam os magníficos
Concertos de Khatchaturian e de Grieg.

ASSINATURA SINFÓNICA SÉRIE CLÁSSICA
17 concertos
–
1ª Plateia € 215,05 · Cartão Amigo € 161,29
2ª Plateia € 196,35 · Cartão Amigo € 147,26
3ª Plateia € 177,65 · Cartão Amigo € 133,24
–
Desconto 45%
Ver página 369

32

Sinfónica Série Descobertas

A música do nosso tempo assume um forte
protagonismo neste ciclo que vale a pena
descobrir. Os concertos de sábado ou
domingo ao fim da tarde revelam também
obras menos conhecidas e diálogos entre
o presente e o passado, num constante
desafio bem apropriado a quem gosta de ser
positivamente surpreendido.
A obra do Compositor em Residência 2018,
Georg Friedrich Haas, está naturalmente
em evidência: seja com a apresentação de
In Vain, peça magistral que preenche um
concerto do Remix Ensemble, seja com um
inusitado Concerto grosso para 4 trompas
alpinas e orquestra, ou ainda com novas
obras encomendadas pela Casa da Música
e apresentadas pela Orquestra Sinfónica.
É o caso das recriações deste destacado
compositor austríaco sobre peças de Bach
e Schubert, e também do seu Concerto para
violino que nos chega pelas mãos de Miranda
Cuckson, uma das intérpretes de nova música
mais aclamadas da actualidade. Também
Peter Eötvös e Johannes Schöllhorn revisitam
o passado dialogando com Mozart e Bach. A
contínua aposta na música portuguesa ouve-se
num concerto da Sinfónica com cinco dos
compositores nacionais mais relevantes do
nosso tempo, que inclui a estreia mundial de
uma encomenda a Isabel Soveral, e mais tarde
na estreia de uma peça sinfónica de Gonçalo
Gato, Jovem Compositor em Residência.
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Sinfonias de Bruckner e Mahler ou música
bem mais recente de Unsuk Chin, Magnus
Lindberg e Friedrich Cerha emolduram uma
programação que conta com uma obra-chave da primeira fase criativa de um dos
mestres mais icónicos do panorama vienense:
o magnífico poema sinfónico Pelleas und
Melisande de Arnold Shoenberg. Na mesma
ocasião, o violinista Benjamin Schmid inicia a
residência como Artista em Associação com
a interpretação do Segundo Concerto para
violino de Mozart.
Conte ainda com as sempre esclarecedoras
Palestras de entrada livre que antecedem oito
dos concertos desta série. Com uma visão
mais completa das obras e do contexto da sua
criação, a audição ganha outra profundidade. E,
já agora, complete esta assinatura garantindo
um lugar na Integral das Sinfonias de Bruckner
ou na Assinatura Maravilhas Austríacas,
comprando os concertos que lhe faltam
com o mesmo desconto que cada uma das
assinaturas lhe oferece.
ASSINATURA CICLO DESCOBERTAS
12 concertos
–
1ª Plateia € 125,40 · Cartão Amigo € 94,05
2ª Plateia € 111,00 · Cartão Amigo € 83,25
3ª Plateia € 96,60 · Cartão Amigo € 72,45
–
Desconto 40%
Ver página 369

Sinfónica Fora de Série

Há concertos que prometem uma experiência
bem diferente do habitual. Pode ser a Orquestra
Sinfónica Casa da Música a acompanhar
Marlon Brando no grande ecrã, ou a ilustrar um
conto de fadas sugerindo os mais belos passos
de dança. Pode ser a apresentação de obras
‑primas improváveis que raramente temos
oportunidade de ouvir em palco. Ou pode ser
a simples celebração de datas festivas. O que
podemos garantir é que todos estes serão
concertos Fora de Série!
Além do concerto de Ano Novo que evoca
a cidade de Viena, o País-Tema 2018 marca
grande parte da programação desta série de
10 concertos com obras-primas emblemáticas.
É o caso da cantata Gurre-Lieder de
Schoenberg e do Te Deum de Bruckner, que
contam com elencos de solistas internacionais
de renome e são apresentadas ao lado do
Coro Casa da Música. Numa época bem mais
recuada, é também o caso d’As Estações de
Haydn sob a direcção do maestro austríaco
Leopold Hager, mais uma parceria com o
Coro. O festival Música & Revolução leva-nos
a imergir na música desafiante de Webern,
estando a cargo da Orquestra a interpretação
de obras iniciais e tardias que mostram várias
fases criativas de um compositor-chave
da Segunda Escola de Viena. A Áustria dos
nossos dias é revelada com o retrato da
obra do Compositor em Residência, Georg
Friedrich Haas, que passa também por aqui

com a estreia nacional de Dark Dreams e um
Concerto grosso que juntará no mesmo palco,
pela primeira vez em simultâneo, a Orquestra
Sinfónica e o Remix Ensemble.
O ciclo Invicta.Música.Filmes apresenta sempre
um cartaz irrecusável, e este ano inclui uma
das maiores obras-primas do cinema: Há Lodo
No Cais, o filme de Elia Kazan com o enorme
Marlon Brando no papel principal. A música de
Leonard Bernstein será tocada pela Orquestra
Sinfónica acompanhando a projecção de um
filme que é uma autêntica constelação de
estrelas. A Sinfónica Fora de Série completa-se
com um concerto especial de Natal que conta
a história da Bela Adormecida com as melodias
inesquecíveis do bailado de Tchaikovski.
Ao comprar a Assinatura Fora de Série, pode
escolher a data que mais lhe convém para
assistir aos concertos de Ano Novo e de Natal,
cada um dos quais apresentado em dois dias
seguidos. Pode ainda completar a sua compra
com os restantes concertos incluídos nas
Assinaturas do Remix Ensemble e do Coro,
usufruindo dos respectivos descontos.
ASSINATURA SINFÓNICA FORA DE SÉRIE
10 concertos
–
1ª Plateia € 162,50 · Cartão Amigo € 121,87
2ª Plateia € 148,20 · Cartão Amigo € 111,15
3ª Plateia € 133,90 · Cartão Amigo € 100,42
–
Desconto 45%

Sinfónica Série Famílias

Os Concertos comentados de domingo ao
meio-dia são uma excelente forma de tomar
contacto com o mais célebre repertório
sinfónico, conhecendo as histórias por
detrás da música e curiosidades sobre
as vidas dos compositores. Ideias e ideais,
reflexões e acasos, tudo o que pode ter sido
determinante para o surgimento de obras
que permanecem nos cânones da música
ocidental. Com uma introdução ao concerto
e os exemplos musicais da orquestra, fique
a conhecer um outro lado de sinfonias
magníficas de Beethoven, Mendelssohn,
Bruckner, Tchaikovski, Beethoven, Mahler
ou Dvořák. Ouça ainda uma recentíssima
descoberta, o Cântico Fúnebre de Stravinski,
obra desaparecida durante mais de 100 anos
e que agora podemos ouvir pela primeira vez.
Além dos concertos comentados, esta Série
Famílias inclui o Concerto de Carnaval, um
autêntico baile de máscaras. As polcas, as
quadrilhas e as valsas da Viena Oitocentista
ou ainda figuras lendárias como o Corcunda
de Notre-Dame são algumas das sugestões
para a sua máscara num concerto
recheado de diversão.
São dez concertos imperdíveis que apenas
encontra na Assinatura Série Famílias – não
fazem parte de qualquer outra assinatura.

Ver página 369
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ASSINATURA SÉRIE FAMÍLIAS
10 concertos
–
€ 83,20 · Cartão Amigo € 62,40
Desconto 35%
–
Jovem (3-30 anos) € 44,80
Desconto 65%
–
Continente (3-18 anos) € 19,20
Desconto 85%
Ver página 369

Baldur Brönnimann
maestro titular

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

A Áustria é um país que se define mais pela
música do que pelas fronteiras, que se foram
alterando repetidamente ao longo dos séculos.
Desde o tempo em que Gluck, Haydn e Mozart
tornaram Viena a capital do mundo musical,
dando forma ao clássico “estilo vienense”, a
Áustria tem sido um viveiro para a inovação
musical. Desde cedo a sua música adquiriu a
tradição de incorporar elementos da Europa de
Leste e da Turquia. Haydn e Mozart não foram
excepção, como se pode ouvir no 5º Concerto
para violino de Mozart, conhecido como
Concerto Turco, que iremos apresentar no
âmbito da Integral dos Concertos para Violino
deste compositor.
Com Beethoven e Schubert, Viena continuou
a ser a capital da invenção musical e também
do modernismo radical, uma tradição que
prosseguiu até ao século XX, quando Schoenberg,
Zemlinsky e muitos outros compositores
importantes foram forçados a abandonar a
Áustria. Exemplo desta tradição radical, no final
do século XIX, é Anton Bruckner, cujas sinfonias
foram tanto odiadas quanto admiradas desde as
suas estreias, mas influenciaram fortemente as
gerações seguintes. Estamos muito orgulhosos
por apresentarmos a Integral das Sinfonias de
Bruckner na Casa da Música, nas suas versões
mais definitivas e representativas.
Tomando como alicerce as descobertas formais
de Haydn e Mozart, Arnold Schoenberg e os
seus alunos formaram aquela que é conhecida
como a Segunda Escola de Viena. A sua música
– em vários sentidos um paralelo musical da
abstracção na arte – foi a base para a criação do
36
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serialismo e de muitas outras técnicas.
O nome mais influente para a geração seguinte de
compositores foi Anton Webern. A sua linguagem
musical extremamente concentrada e pequena
quantidade de composições permite-nos
apresentar a integral da sua obra em concertos
partilhados com o Remix Ensemble e o Coro
Casa da Música. A apresentação destas peças
fenomenais será um grande desafio artístico
e logístico, mas também uma oportunidade
única para se ouvir, num único fim-de-semana,
a obra de um homem que mudou o curso da
história da música.
Enquanto recuperava das suas perdas culturais
e humanas, a Áustria do pós-guerra não perdeu
de vista a sua tradição passada de pioneirismo
musical. Hoje, compositores como Friedrich
Cerha, Klaus e Bernhard Lang, Georg Friedrich
Haas e Olga Neuwirth estão na linha da frente
da música contemporânea, e temos a grande
sorte de contar com Georg Friedrich Haas
como Compositor em Residência 2018. As suas
composições, frequentemente microtonais,
são fortemente influenciadas pela paisagem
sonora de Anton Bruckner e representam a voz
da inovação musical em curso na Áustria. O
pequeno país que nos deu tantos compositores
importantes e tantas inovações no passado
continua a surpreender-nos com o vigor e a
originalidade da sua música actual. Em 2018,
trazemos à Casa da Música o passado, o presente
e o futuro da música austríaca.
BALDUR BRÖNNIMANN

Leopold Hager

maestro emérito

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

O maestro austríaco Leopold Hager, que
celebrou o seu 80º aniversário em 2015, estudou
direcção, órgão, piano, cravo e composição no
Mozarteum de Salzburgo, a sua cidade natal.
Depois de ocupar vários cargos em Mainz, Linz e
Colónia, tornou‑se Director Geral de Música em
Freiburg/Breisgau, depois Maestro Principal da
Orquestra Mozarteum em Salzburgo e, até 1996,
Director Musical da Orquestra Sinfónica RTL do
Luxemburgo. Para além do seu trabalho intenso
como maestro, entre 1992 e 2004 foi Professor
de Direcção Orquestral na Universidade
de Música de Viena. Entre 2005 e 2008, foi
Maestro Titular da Volksoper em Viena, onde
dirigiu novas produções de A Escolha de Sofia,
A Flauta Mágica, Turandot, O Franco‑Atirador,
La Traviata, Os Contos de Hoffmann, As Bodas
de Fígaro e Os Mestres Cantores. Apresentou
‑se com a Volksoper em digressões aclamadas
no Japão e em Espanha. É Maestro Convidado
Principal da Orquestra Sinfónica do Porto Casa
da Música desde Janeiro de 2015.
Tem desenvolvido relações duradouras com
a Ópera Estatal de Viena e apresenta‑se
frequentemente em muitas das principais casas
de ópera do mundo , incluindo a Ópera Estatal da
Baviera em Munique, a Semperoper de Dresden,
a Metropolitan de Nova Iorque, a Chicago Lyric
Opera, a Royal Opera House Covent Garden
em Londres, o Teatro Colón em Buenos Aires e
a Ópera da Bastilha em Paris. Dirigiu também
na Ópera de Lyon, no Teatro Nacional de Praga
e no Festival de Edimburgo. Mais recentemente
dirigiu na Ópera Alemã de Berlim (Rosenkavalier
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e Elektra de Richard Strauss, e a raramente
interpretada Cassandra de Vittorio Gnecchi)
e novas encenações de O Navio Fantasma de
Wagner na Ópera de Leipzig e de Tristão e Isolda
na Ópera Estatal de Estugarda. Na Ópera de
Lyon, juntou‑se ao encenador Rolando Villazon
para apresentar Werther de Massenet. Dirigiu
ainda duas novas produções de óperas de
Mozart na Ópera de Nice.
A sua grande experiência torna‑o um maestro
muito requisitado, tendo dirigido as principais
orquestras da Europa e dos Estados Unidos
da América. A sua relação próxima com a
English Chamber Orchestra está largamente
documentada em várias gravações. Tem dirigido
repetidamente a Filarmónica de Viena, não só
em Viena, mas também em Praga e Roma.
Leopold Hager é conhecido como um
defensor pioneiro da interpretação mozartiana,
particularmente pelas suas apresentações
em concerto, em Salzburgo, das obras
cénicas de juventude até então praticamente
desconhecidas, tais como Lucio Silla, Apollo et
Hyacinthus, Ascanio in Alba ou La Betulia liberata.
Durante a Semana Mozart de Salzburgo, em
1979, dirigiu a primeira interpretação completa
de Il sogno di Scipione. As suas gravações
destas obras com cantores de topo mantêm‑se
como referências na discografia. A sua extensa
discografia inclui ainda todos os Concertos para
piano e Árias de concerto de Mozart.

Remix Ensemble
Casa da Música
A temporada do Remix Ensemble abre em
grande com uma das obras mais fabulosas
do século XXI. In Vain é uma criação do
Compositor em Residência 2018, o austríaco
Georg Friedrich Haas, e dá o mote para um ano
preenchido pelas sonoridades revolucionárias
da música do nosso tempo. O ensemble da
Casa da Música especializado em música
contemporânea apresenta a evolução na
descontinuidade que representou a obra de
Anton von Webern, figura cimeira da Segunda
Escola de Viena, no festival mais dado às
revoluções que acontece no mês de Abril e que
o junta ao Coro Casa da Música e à soprano
Christina Daletska. Recua mesmo até Mahler
para uma versão da Sinfonia Ressurreição com
as vozes de Sarah Wegener e Louise Callinan,
e deixa-se levar pela fantasia de Beethoven e
Bach num concerto que o junta pela primeira
vez ao pianista Pedro Burmester, e onde a
música de hoje se faz ouvir com György Kurtág
e a estreia de uma nova encomenda a Daniel
Moreira. Também austríaco, o compositor
Wolfgang Mitterer é um nome já conhecido
do público portuense pelas melhores
razões, entre as quais o impacto expressivo
e cinematográfico da sua música. Regressa
ao festival Invicta.Musica.Filmes para ilustrar
mais um grande clássico do expressionismo
alemão, O Gabinete do Doutor Caligari, com
uma nova banda sonora encomendada

40

41

pela Casa da Música e interpretada pelo
Remix acompanhando a projecção do filme
na Sala Suggia.
As convenções das salas de concerto são
desafiadas com nova música que chama o
público à participação activa num concerto
às portas do Verão. Depois, a música de um
outro compositor austríaco, Thomas Larcher,
é um excelente pretexto para trazer à Casa
da Música o barítono-sensação Benjamin
Appl. Finalmente, os dois concertos no festival
À Volta do Barroco mostram como as formas
deste período mantêm hoje a sua influência na
obra de compositores contemporâneos, neste
caso os austríacos Johannes Maria Staud,
G. F. Haas e Beat Furrer. A música de Haas
está presente ainda num concerto conjunto
do Remix e do Coro Casa da Música em que
o compositor recupera textos persas com
quase um milénio.
ASSINATURA REMIX ENSEMBLE
10 concertos
–
1ª Plateia € 112,45 · Cartão Amigo € 84,34
2ª Plateia € 100,75 · Cartão Amigo € 75,56
3ª Plateia € 89,05 · Cartão Amigo € 66,79
–
Desconto 35%
Ver página 370

Peter Rundel
maestro titular
REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA

Boas razões para vir a 10 concertos do Remix
Ensemble em 2018:
Conhecer… o Compositor em Residência 2018,
o austríaco G. F. Haas, com a sua obra-prima
In Vain (2000). Escrita como uma declaração
existencial e uma reacção ao “obscurantismo”
da política interna austríaca (a recuperação
do movimento nacionalista), revela também o
fascínio do compositor pela relação da música
com a luz e a sua inexistência – algumas secções
desta peça devem ser tocadas e ouvidas em
escuridão absoluta.
Explorar… outro lado da alma austríaca: a
sua obsessão com o mórbido e o macabro. A
música de Wolfgang Mitterer para o clássico
do cinema mudo expressionista O Gabinete
do Doutor Caligari de 1920 é uma continuação
da colaboração próxima e duradoura entre
o Remix Ensemble e o criador da fabulosa
ópera Massacre. Podemos contar com música
que vai ao encontro do terror e do bizarro, sem
esquecer o humor negro.
Esclarecer-se/extasiar-se… com a Segunda
Sinfonia, Ressurreição, de Mahler e o seu
caminho desde a escuridão da existência
humana à luz da ressurreição, nesta versão
recorrendo a um efectivo mais reduzido do que
consta na partitura original.
Testemunhar… a evolução da obra integral para
orquestra e para ensemble (incluindo vozes) de
Anton von Webern num único fim-de-semana.
No âmbito do festival Música & Revolução e em
colaboração com a Orquestra Sinfónica e o Coro
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Casa da Música, apresentamos esta revolução
musical poética mas assaz radical de um dos
compositores mais influentes do início do século
XX – se não o mais influente de todos.
Tomar parte de… duas composições
apresentadas num concerto interactivo, em
que o público do concerto está envolvido
activamente no processo musical, uma
experiência bastante rara que pode mudar a
percepção dos participantes.
Seguir o percurso… da música de hoje em
direcção ao passado, num programa que procura
clarificar as ligações fortes entre as músicas do
passado e do presente, sob o tema da Fantasia,
que pode ser tanto uma forma como um
carácter musical.
Reflectir sobre/Compadecer-se com… a
incessante experiência humana da perda, do
abandono, da solidão. Três composições tratam
este tema de modos diferentes. A música tem
a capacidade natural de nos lembrar que não
estamos sozinhos.
Celebrar… a união e diversidade de dois
dinâmicos agrupamentos da Casa da Música – a
Orquestra Barroca e o Remix Ensemble –, em
dois concertos que celebram a beleza, a riqueza
espiritual e a actualidade/modernidade das
chamadas “música antiga” e “nova música”. Estou
convencido de que há apenas uma música a que
todos procuramos chegar: música que nos faz
arrepiar, extasiar, chorar, pensar, rir e emocionar!
PETER RUNDEL

Orquestra Barroca
Casa da Música
O que separa (e une) o Barroco do Classicismo?
A Orquestra Barroca ajuda a responder a esta
pergunta numa homenagem a Mozart e Haydn,
duas figuras centrais da Primeira Escola de
Viena, num concerto que assinala a estreia
do prestigiado maestro inglês Paul McCreesh
à frente do agrupamento. Assim começa
a temporada do agrupamento residente
especializado em Música Antiga, preenchida
por obras fundamentais do período Barroco
e percorrendo as suas mais variadas formas,
estilos, compositores e lugares.
Poucos maestros conhecem tão bem a obra
de Händel como o titular da Orquestra Barroca,
Laurence Cummings. Vale bem a pena ouvir a
sua interpretação do Salve Regina de Händel,
num Concerto de Páscoa que apresenta
sempre música introspectiva e inclui este ano
duas cantatas de Bach e a estreia da aclamada
soprano Marie Lys na Casa da Música. Mais
tarde, o mote Fantasia traz partituras de Bach,
Telemann, Lully, Fux e Muffat, numa miscelânea
saborosa de estilos e formas composicionais.
O festival À Volta do Barroco marca um dos
momentos mais esperados do ano com o
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regresso do prestigiado cravista/maestro
Andreias Staier, uma presença já regular na
Casa da Música e que este ano interpreta com
a Orquestra Barroca obras concertantes de
um dos nomes maiores do Barroco português:
Carlos Seixas. A extraordinária Missa em Si
menor de Bach, um dos grandes feitos musicais
de toda a história da música sacra, encerra com
chave-de-ouro a temporada 2018 no Concerto
de Natal partilhado com o Coro Casa da Música.
Para poder assistir também aos restantes
concertos do Coro ou da Integral dos
Concertos para violino de Mozart,
complemente esta assinatura com as datas
que lhe faltam nas respectivas séries e usufrua
do desconto oferecido em cada uma delas.
ASSINATURA BARROCA
06 concertos
–
1ª Plateia € 81,20 · Cartão Amigo € 60,90
2ª Plateia € 72,80 · Cartão Amigo € 54,60
3ª Plateia € 64,40 · Cartão Amigo € 48,30
–
Desconto 30%
Ver página 370

Laurence Cummings
maestro titular

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA

Estou sempre ansioso pela apresentação dos
nossos programas na Orquestra Barroca Casa
da Música. Trabalhar com um grupo de músicos
tão talentoso e entusiasta é um dos pontos
altos do meu ano.
A temporada de 2018 traz-nos música
ricamente variada. Em Janeiro evocamos o
grande centro musical que é a Áustria com
homenagens a Haydn e a Mozart (o nosso
querido Huw Daniel interpreta o fantástico
Concerto para violino em Si bemol deste último
compositor). J. S. Bach e Händel estão no
epicentro do nosso programa da Semana Santa,
e em Setembro celebramos a Fantasia em
música com uma temerária mistura de estilos.
Andreas Staier, cravista de renome
internacional, escolheu a OBCM para gravar
o seu mais recente disco de Carlos Seixas, e
vem à Casa da Música tocar essas obras num
concerto partilhado com o Remix Ensemble no
festival À Volta do Barroco.
Terminamos o ano com uma grande obra-prima
de J. S. Bach, a Missa em Si menor. Avizinha-se
um magnífico ano de 2018!
LAURENCE CUMMINGS
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Coro Casa da Música

A temporada do Coro Casa da Música
estende-se do Renascimento à actualidade,
com programas a cappella e algumas das
mais poderosas obras corais-sinfónicas em
colaboração com os outros agrupamentos
residentes. O primeiro concerto do ano evoca
a fortíssima herança austríaca com canções
de inspiração popular e religiosa de Schubert e
Bruckner, mas também dos três compositores
da Segunda Escola de Viena: Schoenberg,
Berg e Webern. As visitas à Música Antiga são
sempre momentos mágicos e inspiradores,
pelo que a audição dos motetes de Heinrich
Isaac se revela uma proposta irrecusável.
Num retrato de uma das famílias mais musicais
da Itália barroca, o Coro descobre a música
sacra que esteve sempre presente na produção
de duas figuras mais conhecidas pelos seus
feitos na ópera – Alessandro Scarlatti – ou
na música para tecla – Domenico Scarlatti.
Sob o tema da Fantasia, o maestro Paul Hillier
concebeu um programa transversal que
coloca lado a lado os motetes de Johannes
Ockeghem, nome fundamental da Escola
franco-flamenga do século XV, as sonoridades
modernas com raízes na polifonia renascentista
do vienense Ernst Křenek e a escrita emocional
e onomatopaica de Ligeti. O maestro convidado
Nicolas Fink dirige um belíssimo programa que
junta canções de Brahms e de dois franceses
laureados com o célebre Prix de Rome – Florent
Schmitt e Lili Boulanger.

Mecenas Música Coral
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Na sua configuração sinfónica, o Coro Casa
da Música junta-se a solistas de prestígio
internacional e à Orquestra Sinfónica para
interpretar obras de grande profundidade
espiritual que marcam a temporada – é o caso
do Te Deum de Bruckner e de As Estações
de Haydn. O Natal celebra-se ao lado da
Orquestra Barroca com a magnífica Missa em
Si menor de Bach, uma das maiores obras
‑primas de sempre. Os concertos em parceria
acrescentam ainda à programação a Sinfonia
Ressureição de Mahler, a cantata Gurre-Lieder
de Schoenberg, as revolucionárias cantatas
de Webern e uma obra do Compositor em
Residência, Georg Friedrich Haas, baseada em
poemas persas com quase mil anos.
Uma temporada com música coral sublime, a
que poderá assistir na sua totalidade juntando
os 11 concertos da Assinatura com as séries dos
outros agrupamentos residentes.
ASSINATURA MÚSICA CORAL
11 concertos
–
1ª Plateia € 124,20 · Cartão Amigo € 93,15
2ª Plateia € 109,80 · Cartão Amigo € 82,35
3ª Plateia € 95,40 · Cartão Amigo € 71,55
–
Desconto 40%
Ver página 370

Paul Hillier

maestro titular
CORO CASA DA MÚSICA

Para muitos músicos, o Ano Áustria na Casa
da Música, em 2018, será como um regresso
a casa – no que respeita ao repertório e aos
grandes compositores. Isto é também verdade
para os cantores, mas de uma outra forma. A
tradição do Lied alemão é central na nossa
formação enquanto estudantes, e se tivéssemos
de escolher um compositor dessa tradição seria
certamente Schubert. Além disso, a prática
coral leva-nos a conhecer, por experiência
directa pelo facto de as interpretarmos, as
grandes obras corais com orquestra – incluindo
a Sinfonia Coral de Beethoven e o Requiem
de Mozart. A minha primeira tarefa enquanto
estudante recém-chegado à Guildhall School
of Music de Londres, em 1967, foi cantar a
Nona de Beethoven como membro do Coro da
Orquestra Sinfónica de Londres, sob a direcção
de Leopold Stokowski – isso antes mesmo de as
aulas começarem. Mais tarde, lembro-me de ter
cantado o Requiem de Mozart com a direcção
de Colin Davis e Bruckner com Barenboim, além
de gravar Moses und Aron de Schoenberg com
Boulez. Um treino vienense considerável!
Para lá destas experiências, contudo, a nossa
prática é tendencialmente diferente da dos
instrumentistas, recuando no tempo até ao
século XVI, se não mais cedo. Será, portanto,
um prazer revisitar aqueles nomes “clássicos”
que nos são familiares, aproveitando a
oportunidade para descobrir algumas obras
que talvez ainda não conhecêssemos, e ao
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mesmo tempo voltando o olhar para um ou dois
compositores mais obscuros que na verdade
merecem uma atenção especial. Assim, iremos
interpretar Haydn, Bruckner, Schoenberg
e, claro, Schubert; mas vamos também olhar
para o interesse profundo de Webern no
compositor renascentista Heinrich Isaac, e para
os compositores dos Países Baixos que foram
grandes influências para Ernst Křenek… tal como
para Arvo Pärt.
Em 1980, quando Pärt deixou a Estónia (então
ainda esmagada pela União Soviética), o seu
destino foi Viena, a cidade da editora das suas
partituras – a Universal Edition. Mudou-se
então para Berlim (Ocidental), acabando por
voltar à Estónia já libertada. Mas a sua editora
permanece em Viena, pelo que incluo no
nosso concerto de Abril uma nova obra deste
compositor que estrearei em Salamanca no
início do ano.
Há alguns anos, o Coro Casa da Música e eu
apresentámos o maravilhoso Stabat Mater
de Domenico Scarlatti. Foi a primeira vez que
interpretei esta música, e desde então alimento
a vontade de regressar à família Scarlatti. Assim,
o nosso concerto de Novembro deixa de lado
a temática austríaca para apresentar uma
selecção de obras sacras de Domenico Scarlatti
e do seu pai Alessandro Scarlatti, naquele que
promete vir a tornar-se um festim barroco.
PAUL HILLIER

Coro Infantil
Casa da Música
Fruto de um velho anseio da Casa da Música
nasce um projecto que aspira atingir uma
qualidade artística superior a que se junta um
valor educativo e social. O Coro Infantil Casa
da Música é hoje um dos grupos residentes da
instituição, justificando por talento próprio a sua
estreia pública num dos concertos maiores de
2017: no Dia Mundial da Música, na Sala Suggia,
juntou-se à Orquestra Sinfónica do Porto Casa
da Música, ao Coro Nacional de España e ao
Coro Lira para interpretar o Requiem de Guerra
de Benjamin Britten.
Formado por cerca de 40 crianças, este Coro
resulta e é parte integrante de uma dinâmica
extraordinária iniciada no ano lectivo de
2016/17, a manter no futuro. Em articulação
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com as escolas básicas de Quatro Caminhos
(Matosinhos), Lomba (Porto) e Quinta das
Chãs (Vila Nova de Gaia), desenvolveu- se
um processo de formação coral que chamou
cerca de 350 crianças, agregou educadores e
famílias, motivou as comunidades vizinhas.
Deste percurso resultaram três grupos corais,
um por escola, de onde saem as vozes do Coro
Infantil. São, assim, quatro estruturas a evoluir
numa geografia alargada, orientadas pelo
Serviço Educativo. Exploração de repertórios
corais, composição colectiva e incentivo ao
sucesso curricular são alicerces deste projecto.
O Coro Infantil Casa da Música tem como
maestrina titular Raquel Couto.

Maravilhas da
Música Austríaca
São cinco concertos ao longo do ano que
percorrem algumas partituras fundamentais
da música austríaca, desde o período
Clássico até à actualidade. Os dois primeiros
Concertos para violino de Mozart são notáveis
exemplos da verve melódica insuperável
do génio de Salzburgo. Os solistas são dois
magníficos violinistas: Huw Daniel, concertino
da Orquestra Barroca Casa da Música, e
Benjamin Schmid, convidado para se juntar
em palco com a Orquestra Sinfónica. Uma das
obras mais significativas do final da carreira
de Haydn foi a oratória As Estações, que será
apresentada pela primeira vez na Casa da
Música num concerto com Coro, Orquestra
e solistas de renome internacional, sob a
direcção do grande especialista no Classicismo
vienense, Leopold Hager.
Os grandes sinfonistas austríacos não
podiam estar mais bem representados, com
magníficas sinfonias, separadas por 50 anos
na sua escrita, que ilustram como este país se
manteve na vanguarda da criação musical ao

longo dos cem anos que se seguiram à Escola
de Mozart e Haydn. Falamos da Primeira
Sinfonia de Bruckner e da Sétima de Mahler,
esta contemporânea de uma outra obra
de referência de um compositor radicado
em Viena: Pelleas und Melisande de Arnold
Schoenberg, um sublime poema sinfónico da
sua primeira fase compositiva.
A música contemporânea faz-se ouvir com
Georg Friedrich Haas, o Compositor em
Residência 2018. Haas escreveu um Concerto
grosso para quatro trompas alpinas e orquestra
que serve de pretexto para a vinda do Hornroh
Modern Alphorn Quartet, o quarteto que
estreou esta obra de sonoridades inesperadas.
ASSINATURA MARAVILHAS DA MÚSICA AUSTRÍACA
05 concertos
–
1ª Plateia € 80,25 · Cartão Amigo € 60,19
2ª Plateia € 72,00 · Cartão Amigo € 54,00
3ª Plateia € 63,75 · Cartão Amigo € 47,81
–
Desconto 25%
Ver página 370
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Integral das Sinfonias
de Bruckner
quanto Mahler, Sibelius e Richard Strauss –,
sem esquecer um último número inacabado, as
nove sinfonias de Bruckner são um dos mais
brilhantes fios condutores da temporada de
2018 na Casa da Música.
A Integral conta com a direcção de maestros
de prestígio internacional como Michael
Sanderling, Eliahu Inbal, John Storgårds, Stefan
Blunier, Vassily Sinaisky, Michael Boder e
ainda Baldur Brönnimann e Leopold Hager –
maestro titular e maestro emérito da Orquestra
Sinfónica Casa da Música.
Junte-se a estas viagens pela sumptuosidade
orquestral de Bruckner. Se comprar
as Assinaturas Série Clássica ou Série
Descobertas, associe-lhes as Sinfonias de
Bruckner, de modo a completar a Integral
apenas com os concertos em falta mas sem
perder o desconto associado a esta Assinatura.

“Um místico gótico perdido por engano no séc.
XIX” – foi assim que o prestigiado maestro
Wilhelm Furtwängler definiu Anton Bruckner,
um dos sinfonistas mais celebrados da história
da música ocidental. No ano que celebra a
Áustria como País-Tema, a Casa da Música
apresenta a Integral das Sinfonias de Bruckner
e tem uma assinatura que as inclui a todas.
Bruckner não foi um sinfonista famoso em vida.
Conhecido essencialmente como organista
virtuoso, músico de igreja e professor, teve de
esperar até à sua Sétima Sinfonia para respirar
o sucesso efémero numa sala de concertos.
Contudo, viria a afirmar-se postumamente
como um dos compositores mais importantes
da segunda metade do século XIX, pela sua
obra sagrada e pela sinfónica. A profunda
religiosidade de Bruckner é, aliás, um factor
que marca o carácter de várias das suas
sinfonias – não por acaso, a Quinta Sinfonia
foi considerada “a mais bela missa escrita por
Bruckner”. Entre triunfos absolutos como a
Sétima e obras com percursos acidentados
– recusadas por maestros, boicotadas
por músicos mas mais tarde admiradas e
estudadas por compositores tão relevantes

ASSINATURA INTEGRAL DAS SINFONIAS DE BRUCKNER
09 concertos
–
1ª Plateia € 121,55 · Cartão Amigo € 91,16
2ª Plateia € 109,85 · Cartão Amigo € 82,39
3ª Plateia € 98,15 · Cartão Amigo € 73,61
–
Desconto 35%
Ver página 370

Integral dos Concertos
para Violino de Mozart
“Eles acharam-me o melhor violinista de toda
a Europa. Todos arregalaram os olhos.” Assim
escreveu, numa carta endereçada ao pai, o
famoso génio de Salzburgo, mais conhecido
como compositor e teclista. Compostos
quando Mozart não tinha ainda completado 20
anos de idade, os Concertos para violino são
um testemunho do profundo conhecimento
que este tinha sobre a técnica do instrumento
e as suas potencialidades expressivas – ou
não tivesse sido uma posição de concertino de
orquestra o seu primeiro emprego oficial em
Salzburgo. Se os primeiros dois concertos se
encontram mais ligados à forma do concerto
barroco, com contrastes de intensidades e
oposição entre solista e orquestra, os restantes
estão associados a uma maior maturidade
criativa de Mozart, passando pelas influências
italiana, francesa, alemã e mesmo turca.
A Orquestra Barroca Casa da Música inaugura
a Integral ao lado do seu concertino, o
violinista britânico Huw Daniel, que interpreta
o Primeiro Concerto, um exemplo notável do
estilo galante. Artista em Associação da Casa
da Música, o também austríaco Benjamin
Schmid é conhecido como “o violinista
completo” pela abrangência do seu repertório
e pela discografia multipremiada. Ao lado da
Orquestra Sinfónica Casa da Música, Schmid

maneja o seu precioso Stradivarius ex Viotti
1718 com o qual apresenta os restantes
concertos de Mozart, exemplos da incrível
verve melódica do jovem prodígio de 19 anos.
Para além da inspiradíssima obra concertante
de Mozart, esta assinatura dá-lhe a
oportunidade de percorrer vários períodos
da música austríaca, desde Schubert até
obras mais recentes de Georg Friedrich
Haas, passando pelo poema sinfónico
Pelleas und Melisande de Schoenberg, o
fabuloso sinfonismo de Mahler ou música do
incontornável Johann Strauss II evocando os
verdejantes bosques de Viena.
Esta é uma assinatura que atravessa
várias séries de concertos, podendo ser
comprada como complemento das Séries
Clássica, Descobertas e Barroca. Aproveite
a oportunidade e usufrua dos descontos
vantajosos que lhe oferecemos.
ASSINATURA INTEGRAL DOS CONCERTOS
PARA VIOLINO DE MOZART
05 concertos
–
1ª Plateia € 76,50 · Cartão Amigo € 57,37
2ª Plateia € 69,00 · Cartão Amigo € 51,75
3ª Plateia € 61,50 · Cartão Amigo € 46,12
–
Desconto 25%
Ver página 370

Mecenas Integral
Concertos para Violino de Mozart
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Ciclo Piano
Fundação EDP
de Paris e no Van Cliburn do Texas. Este último
prestigiadíssimo e exigente concurso deu mais
recentemente, em 2017, a vitória ao sul-coreano
Yekwon Sunwoo, que toca pela primeira vez
em Portugal e inclui no seu recital a estreia
nacional de uma obra de Marc-André Hamelin.
Dois regressos também imperdíveis são os de
Artur Pizarro, com um programa centrado na
Fantasia sob o prisma de seis compositores, e
de Lukáš Vondráček, recentemente vencedor
do Concurso Rainha Isabel de Bruxelas que
traz à Casa da Música um programa dinâmico e
apelativo. A aposta numa nova revelação, como
habitualmente, faz-se no recital de abertura do
Ciclo de Piano, sendo João Casimiro Almeida o
pianista que desta vez se dá a conhecer.

A Casa da Música recebe nove pianistas
de excepção num Ciclo de Piano que conta
com autênticas lendas e algumas revelações
confirmadas por importantes concursos
internacionais. O Ano Áustria marca a
temporada, não só com uma forte presença
dos compositores clássicos vienenses
mas também com os regressos de Ingolf
Wunder, um virtuoso da nova geração que já
conquistou o público da Casa da Música, e
da enorme referência que é Alfred Brendel,
numa palestra-recital onde revela os seus
segredos na interpretação de Mozart. O norte-americano Richard Goode é outro dos nomes
que marcou várias gerações e conquistou
prémios tão prestigiados quanto o Grammy
Award. Estreia-se na Casa da Música com
um recital que é também uma viagem pela
história da grande música para tecla. E, como
tem sido privilégio do Ciclo de Piano ano após
ano, o não menos lendário Grigory Sokolov
presenteia o público portuense com um
recital que promete ser memorável, também
ele celebrando a Áustria. O Classicismo
vienense domina o programa do recital de
Christian Zacharias, pianista alemão com uma
brilhante carreira iniciada nos anos 70 após
os prémios conquistados no Concurso Ravel

ASSINATURA CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP
09 concertos
–
1ª Plateia € 131,95 · Cartão Amigo € 98,96
2ª Plateia+Coro € 119,60 · Cartão Amigo € 89,70
3ª Plateia € 107,25 · Cartão Amigo € 80,44
–
Desconto 35%
Ver página 370

Ciclo Jazz

A enorme criatividade de músicos que gostam
de sair constantemente da sua zona de
conforto é a marca desta Assinatura Ciclo
Jazz, e os projectos que trazem à Casa da
Música são um sinal disso mesmo. O grande
trompetista Terence Blanchard segue pelos
caminhos contagiantes do funk, R&B ou seja
o que for que se mova pelos ritmos de dança
do seu E-Collective, recheado de talento e de
electricidade. Quem já deixou pegadas por todo
esse circuito foi o guitarrista John Scofield, que
por isso mesmo não se vai repetir e traz o seu
projecto centrado na música country, juntando-lhe o seu som inconfundível e a insuperável
capacidade de se transformar de acordo com
o género que escolhe abordar. O concerto da
Orquestra Jazz de Matosinhos chama ao palco
um músico que será mais do rock que do jazz,
mas é sem dúvida um artista de várias vidas e um
poço de criatividade. Manel Cruz é a alma dos
Ornatos Violeta, dos Pluto, dos Supernada ou
ainda de Foge Foge Bandido, e ouvir a sua música
vestida de jazz será talvez a mais inesperada
proposta que apresentamos. A Assinatura
Ciclo de Jazz completa-se com uma enorme
referência do jazz e do saxofone actual, Joshua
Redman, num encontro de luminárias que o junta
ao histórico baterista Billy Hart.

Mecenas Ciclo Piano Fundação EDP
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Para lá dos concertos incluídos na Assinatura,
o Ciclo de Jazz estende-se ao fim-de-semana
Spring ON! e ao festival Outono em Jazz, cuja
programação será conhecida oportunamente, e
à colaboração da Orquestra Jazz de Matosinhos
com o trompetista Peter Evans, uma das
grandes referências do trompete jazz actual e
da improvisação livre. Inclui ainda os concertos
de terça-feira ao fim da tarde, que renovam uma
aposta contínua da Casa da Música nos novos
valores nacionais.

ASSINATURA CICLO JAZZ (JAN-JUN)
04 concertos
–
1ª Plateia € 57,75 · Cartão Amigo € 43,31
2ª Plateia € 51,75 · Cartão Amigo € 38,81
3ª Plateia € 45,75 · Cartão Amigo € 34,31
–
Desconto 25%
Ver página 370

Terças Fim de Tarde

As terças-feiras vivem-se em pleno na Sala 2,
com concertos mais intimistas de géneros muito
diversos. Os jovens intérpretes estão aqui
em grande evidência, com uma selecção de
músicos nacionais das áreas do jazz, do fado
e da guitarra portuguesa. A música clássica
de várias épocas predomina nos recitais de
música de câmara e de solistas, destacando-se
a presença do Quarteto de Cordas de
Matosinhos que assinala a Abertura do Ano
Áustria com um programa centrado na Primeira
Escola de Viena, com obras de Haydn, Mozart
e Schubert. O agrupamento laureado com o
Prémio Jovens Músicos 2017 apresenta uma
das encomendas da Casa da Música a Gonçalo
Gato, Jovem Compositor em Residência.
Faça a sua própria Assinatura de 6 concertos,
que pode escolher entre quase duas dezenas
de propostas ao fim da tarde de terça-feira. E
pode participar no reconhecimento destes
músicos jovens, votando em cada concerto e
contribuindo assim para a atribuição do Prémio
Novos Talentos AGEAS. No fim de cada um,
aproveite a hora do jantar e suba ao sétimo
andar para provar as iguarias do Restaurante
Casa da Música, com o preço especial
de 17,50 euros.

ASSINATURA TERÇAS FIM DE TARDE
06 concertos (à escolha)
–
€ 42,00 · Cartão Amigo € 31,50
–
Desconto 30%
Ver página 371

Banda Sinfónica
Portuguesa
A Banda Sinfónica Portuguesa traz sempre
à Casa da Música as composições mais
desafiantes e inovadoras para este formato
indissociável das nossas antigas tradições
musicais – as bandas filarmónicas –, mas
estendendo o efectivo à dimensão de concerto
e voltando as atenções para os ventos da
contemporaneidade. Estreias nacionais de
obras assinadas por compositores de prestígio
internacional, novas peças encomendadas a
compositores portugueses, um concurso que
incentiva os novos valores da composição…
estes são apenas alguns dos atractivos para
uma aliciante temporada. Os solistas e os
maestros convidados abrilhantam sempre
os concertos que esta formação dinâmica,
constituída por valores seguros da nova
geração de músicos portugueses, traz à Casa
da Música. São quatro concertos ao meio-dia de domingo a que se somam ainda dois
concertos especiais: o Concerto de São João,
de entrada livre, e o Concerto de Natal da BSP,
sempre recheado de fantasia com temáticas
alusivas à quadra.

Mecenas Prémio Novos
Talentos Ageas
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ASSINATURA BANDA SINFÓNICA PORTUGUESA
06 concertos
–
1ª Plateia € 43,50 · Cartão Amigo € 32,62
2ª Plateia € 40,50 · Cartão Amigo € 30,37
3ª Plateia € 37,50 · Cartão Amigo € 28,12
–
Desconto 25%
Ver página 371

Fundadores Gold
Amorim Investimentos e Participações
Bial
Cerealis
Continental Mabor
El Corte Inglés
Família Oliveira
Grupo Media Capital
III – Investimentos Industriais e Imobiliários
Lactogal
Metro do Porto
RAR
Solverde

Residências Artísticas

A ambição e a dimensão actual do projecto da Casa da Música só
tem condições de prosseguir com uma intensa ligação à Sociedade
Civil, com o envolvimento dos Fundadores Privados e dos Mecenas,
em parceria com o Estado Português e os Municípios do Porto e de
Matosinhos, bem como a Área Metropolitana do Porto.
O contributo dos Fundadores Privados é e tem sido determinante
para a Fundação Casa da Música cumprir a sua Missão de serviço
público, para atingir os níveis de actividade e de qualidade artística
da programação, de envolvimento da comunidade e de intervenção
social que lhe são reconhecidos.
Como forma de reconhecimento aos Fundadores Privados disponíveis para apoiar a Fundação Casa da Música regularmente
com um donativo mecenático anual de carácter voluntário foi
criado o estatuto de Fundador Gold. O apoio dos Fundadores Gold
é fundamental para que a Casa da Música possa continuar a apresentar de forma acessível um programa musical de qualidade e
apelativo para os mais diversos públicos.
A Fundação Casa da Música agradece aos Fundadores Gold que
generosamente já confirmaram o seu donativo para o ano de 2018.
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Georg Friedrich Haas

Compositor em Residência

Compositor ousado de imaginação rica,
um homo politicus consciente das suas
responsabilidades como cidadão, Georg
Friedrich Haas é um dos artistas europeus mais
conceituados da actualidade. Recebeu o Prémio
de Composição da Orquestra Sinfónica SWR
2010, o Prémio de Música da Cidade de Viena
2012 e o Prémio de Música de Salzburgo 2013.
O Ano Áustria na Casa da Música é o pretexto
para um mergulho na música de Haas. A
retrospectiva da sua obra tem início logo em
Janeiro, com a estreia portuguesa de uma obra
com apenas cinco anos, Dark Dreams, pela
Orquestra Sinfónica. A “atracção dos sons” que
caracteriza a sua música está aqui presente:
o foco no desenvolvimento do próprio som,
resultando em fabulosos ambientes pictóricos.
No dia seguinte poderá ouvir-se o Remix
Ensemble a interpretar In Vain, considerada
um marco no novo milénio. Será o arranque
para uma retrospectiva da obra de Haas
que se materializa na interpretação de nove
composições por Orquestra Sinfónica, Remix
Ensemble e Coro Casa da Música, incluindo uma
estreia mundial e várias nacionais. Além disso, o
prestigiado compositor virá ao Porto leccionar
dois seminários para estudantes de composição.
Haas é um pesquisador sensível e imaginativo do
mundo interior do som. A maior parte das suas
obras faz uso da microtonalidade, uma técnica
que transporta o ouvinte para insondados
planos de percepção sonora. Mas a sua música
tem raízes firmes na tradição: a admiração por
Schubert encontrou expressão na obra Torso,
uma orquestração da inacabada Sonata para
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piano em Dó maior, D. 840, que será apresentada
pela Orquestra Sinfónica em Maio. Duas obras
bastante recentes são os dois Concertos
Grossos, que se revelarão dois acontecimentos
inéditos: o primeiro tem como solista um quarteto
de trompas alpinas, que dificilmente passam
despercebidas à frente da orquestra; no segundo,
o ensemble solista é o Remix, que assim se junta
pela primeira vez em palco com a Orquestra
Sinfónica. Também o Coro se deixa atravessar
pelo universo de Haas numa das suas obras
que faz uso dos contrastes entre luz e escuridão
– Wohin bist du gegangen? Completam este
retrato o concerto para violino Natures Mortes,
pela aclamada solista Miranda Cuckson, e a
estreia mundial de uma nova obra.
Georg Friedrich Haas nasceu em 1953 em Graz,
Áustria. Estudou música com Gösta Neuwirth e
Ivan Eröd, e mais tarde em Viena com Friedrich
Cerha – decano dos compositores austríacos
que em 2007 proporia o nome do seu ex-aluno
para o Grande Prémio do Estado Austríaco,
concedido nesse ano a Haas. É professor de
composição na Universidade de Columbia em
Nova Iorque, cidade onde reside.
Portrait Georg Friedrich Haas
19 Jan – pág 93
20 Jan – pág 95
12 Mai – pág 187
30 Jun – pág 237
16 Out – pág 295
06 Nov – pág 313
10 Nov – pág 315
09 Dez – pág 333

Andreas Staier

Artista em Associação

A inegável mestria musical de Andreas Staier
revela-se na interpretação do repertório
barroco, clássico e romântico em instrumentos
de época. Presença regular na programação da
Casa da Música há vários anos, a sua primeira
colaboração com a Orquestra Barroca data de
2009 e deu origem a um disco com Concertos
de Haydn, gravados ao vivo na Sala Suggia.
Em 2018, a presença de Andreas Staier é um
dos grandes atractivos do festival À Volta
do Barroco, onde interpreta dois Concertos
para cravo de Carlos Seixas com a Orquestra
Barroca, como solista e maestro, além de
sonatas de Scarlatti, concertos de William
Corbett e Avison/Scarlatti e uma obra de Luigi
Boccherini. Mas a sua colaboração vai para
além dos concertos no Porto e estende-se
às digressões, apresentando este mesmo
programa na Ópera de Dijon, na BASF em
Ludwigshafen am Rhein, na Konzerthaus
de Viena e nas Noites de Queluz em Sintra.
Por outro lado, toca pela primeira vez como
solista ao lado do Remix Ensemble, numa
digressão pelo Norte da Europa que passa
pelo deSingel em Antuérpia e pela Kölner
Philharmonie em Colónia.
Andreas Staier nasceu em Göttingen, em
1955, e estudou piano moderno e cravo em
Hanôver e Amesterdão. Durante três anos, foi
cravista do Musica Antiqua Köln, com o qual
fez numerosas gravações e digressões. Como
solista, toca por toda a Europa, EUA e Ásia com
orquestras como Concerto Köln, Freiburger
Barockorchester, Akademie für Alte Musik
Berlin e Orchestre des Champs-Elysées em
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Paris. Em 2017 fez uma série de concertos no
Brasil com a Orquestra Sinfónica do Estado de
São Paulo. É frequentemente solista convidado
da BBC. A sua parceria com o tenor Christoph
Prégardien deu origem a numerosas gravações
de Lieder, todas aclamadas pela crítica
internacional. É Artista Associado da Ópera
de Dijon desde Setembro de 2011 e prossegue
com a sua colaboração com o compositor
Brice Pauset, que inclui a estreia mundial da
obra Kontra-Sonate (gravada para a AEON)
e a interpretação do Kontra-Concert com a
Freiburger Barockorchester.
A sua extensa discografia para as editoras
BMG, Teldec Classics e harmonia mundi France
conquistou os prémios mais importantes da
crítica internacional, incluindo o Diapason
d’or, o Preis der Deutschen Schallplattenkritik
e o Gramophone Award. O disco de obras
alemãs e francesas do século XVII para cravo,
...pour passer la mélancolie, deu-lhe o segundo
Gramophone Award em 2013. O seu disco mais
recente é dedicado a música de Schubert para
quatro mãos com o pianista Alexander Melnikov.
Andreas Staier é residente no Wissenschaftskolleg
de Berlim entre Setembro de 2017 e Julho de 2018.

Concertos
04 Nov – Pág. 311
06 Nov – Pág. 333

Benjamin Schmid

Artista em Associação

Benjamin Schmid é um dos violinistas mais
versáteis da actualidade, com um repertório
excepcionalmente vasto e um estilo muito
pessoal. A sua carreira centra-se fortemente em
obras de compositores austríacos como Berg,
Goldmark, Korngold, Kreisler, Mozart, Muthspiel,
Schoenberg e Webern. É precisamente o maior
dos ícones austríacos que está no centro desta
residência de Benjamin Schmid na Casa da
Música. A Integral dos Concertos para violino
de Mozart é um dos pilares da programação
da temporada, e o virtuoso violinista vienense
– que, por coincidência, cresceu precisamente
em Salzburgo, a cidade natal de Mozart – será
protagonista em quatro destes concertos, com
o seu violino Stradivarius “ex Viotti” de 1718
cedido pelo Banco Nacional Austríaco.
O foco de Schmid na obra de Mozart é
particularmente notório no duo que forma com
a pianista Ariane Haering; desde 2011, editaram
várias sonatas deste compositor e fragmentos
inéditos de Henle Verlag. Schmid desenvolve
também uma bem-sucedida carreira no jazz
e apresenta o seu programa Hommage à
Grappelli tanto em palcos dedicados ao jazz
como em salas de concerto de música clássica.
A sua agenda preenchida inclui colaborações
regulares com grandes orquestras europeias,
norte-americanas e asiáticas.
Desenvolve uma relação especial com
a Filarmónica de Viena, com a qual fez o
concerto de abertura do Festival de Salzburgo
2004 e interpretou a versão de Fritz Kreisler
do Concerto para violino de Paganini, sob a
direcção de Valery Gergiev, em 2001 – um
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concerto transmitido para mais de 60 países
e editado em CD e DVD pela Deutsche
Grammophon. É também convidado habitual
dos principais festivais de música de
câmara da Europa.
A impressionante discografia de Schmid, com
cerca de 50 CD, inclui vários títulos premiados
pela crítica – Prémio da Crítica Discográfica
Alemã (várias vezes no âmbito do jazz e da
música clássica), ECHO Klassik , Escolha
do Editor da Gramophone e Strad Selection.
Apresenta-se em cerca de 80 concertos por
ano em todo o mundo. Ganhou vários prémios
em concursos internacionais, incluindo os
Prémios Mozart, Beethoven e do Público no
Concurso Flesch 1992. Ensina no Mozarteum
de Salzburgo e orienta masterclasses na
Hochschule de Berna.
Concertos para violino de Mozart
10 Mar – pág. 133
08 Jun – pág. 223
20 Out – pág. 297
10 Nov – pág. 315

Gonçalo Gato

Jovem Compositor
em Residência
Pelo 11º ano consecutivo, a Casa da Música
escolhe um compositor português para dar
a conhecer ao seu público, encomendando-lhe três obras que serão estreadas pelos
agrupamentos da Casa e pelo grupo de
câmara vencedor do Prémio Jovens Músicos
no ano anterior. Em 2018 a escolha recai
sobre Gonçalo Gato, compositor de Lisboa
nascido em 1979 que se tem destacado pelas
colaborações com alguns dos agrupamentos
mais relevantes da Europa.
As peças de Gonçalo Gato têm sido
apresentadas em Portugal, Reino Unido,
Alemanha, França e Brasil. Tem trabalhado
com as principais orquestras inglesas tais
como a Sinfónica da BBC, que apresentou o
seu octeto Vacuum Instability (2013); a Britten
Sinfonia, com a qual desenvolveu a peça Colour
Matters (2016); e a Sinfónica de Londres, para
a qual escreveu Fantasia (2017). Trabalhou
também com importantes ensembles como
o Ensemble Recherche (Alemanha), que lhe
encomendou a peça A Walk in the Countryside
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(2016); o Chroma Ensemble (Reino Unido);
para o qual escreveu Dégradé (2012); e o
Sond’Ar-te Electric Ensemble (Portugal), para
o qual escreveu Configurazioni (2010). Antes
de rumar a Londres, ganhou por duas vezes
o primeiro prémio no Concurso Internacional
de Composição da Póvoa de Varzim: primeiro
com a sua obra Derivação (2008), para piano,
e depois com Vectorial-modular (2011), para
orquestra. Já em Londres, completou o
doutoramento na Guildhall School of Music
and Drama sob orientação de Julian Anderson.
A pesquisa subjacente levou à publicação de
um artigo no OM Composer’s Book 3 (2016),
editado pelo IRCAM / Centre Pompidou (Paris),
instituição onde obteve formação especializada
e onde apresentou o seu trabalho.
Concertos
09 Out – pág. 291
04 Nov – pág 311
09 Dez – pág. 333

Casa da Música
Obras Encomendadas*
JANEIRO

OUTUBRO

Isabel Soveral Concerto para violoncelo
e orquestra
(estreia mundial; encomenda Casa da Música e
Câmara Municipal de Matosinhos)

Gonçalo Gato nova obra para trio com piano
(estreia mundial; encomenda Casa da Música)

FEVEREIRO

Gonçalo Gato nova obra para ensemble
(estreia mundial; encomenda Casa da Música)
Georg Friedrich Haas nova obra
para ensemble
(estreia mundial; encomenda Casa da Música,
ACHT BRÜCKEN | Musik für Köln e œnm .
österreichisches ensemble für neue musik)

Wolfgang Mitterer música para o filme
O Gabinete do Dr. Caligari
(estreia em Portugal; encomenda Casa da
Música e Philharmonie du Luxembourg)

SETEMBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

Johannes Schöllhorn Bach Fantasia
BWV 922
(estreia mundial; encomenda Casa da Música)
Daniel Moreira Beethoven quasi una fantasia,
op.27 nº 2
(estreia mundial; encomenda Casa da Música
e Kölnmusik/Kölner Philharmonie)

Georg Friedrich Haas Concerto para violino
e orquestra
(estreia em Portugal; encomenda Casa da
Música, Suntory Hall Tokyo e Staatstheater
Stuttgart)
Gonçalo Gato nova obra para orquestra
(estreia mundial; encomenda Casa da Música)

A Casa da Música é
Membro da ECHO
A Organização das Salas de Concerto Europeias (ECHO) é uma
rede activa que reúne as principais salas de concerto na Europa
com o objectivo de promover troca de experiência profissional
entre os seus membros, partilha de reflexão e estabelecimento
de parcerias estratégicas.

MEMBROS DA ECHO
Barbican Centre London
BOZAR Brussels
Casa da Música Porto
Festspielhaus Baden-Baden
Fundação Calouste Gulbenkian Lisboa
Het Concertgebouw Amsterdam
Kölner Philharmonie

Konzerthaus Dortmund
Laeiszhalle Elbphilharmonie Hamburg
L'Auditori Barcelona
Megaron - The Athens Concert Hall
Musikverein Wien
Palace of Arts - Budapest
Palau de la Música Catalana

*a estrear em 2018
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Todos os anos a ECHO nomeia um grupo de jovens artistas
excepcionais que integram as suas Rising Stars. Aos artistas
seleccionados é oferecida a oportunidade de se apresentarem
em concerto nas principais salas da ECHO, com um programa
da sua escolha.
A ECHO organiza regularmente reuniões e seminários abertos
a colegas de vários sectores profissionais europeus e de outras
regiões do mundo.
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Philharmonie Luxembourg
Philharmonie de Paris
Sage Gateshead
Stockholms Konserthus
Théâtre des Champs-Elysées Paris
Town Hall & Symphony Hall Birmingham
Wiener Konzerthaus

JANEIRO
SE CHEGAR O FIM
DO MUNDO EU QUERO
ESTAR EM VIENA;
LÁ TUDO ACONTECE
25 ANOS MAIS TARDE
— GUSTAV MAHLER

Daniel Cunha
FIM DE TARDE

Sinfónica

Concerto de Ano Novo
FORA DE SÉRIE

Ter
02.01
19:30 Sala 2
–
€ 10
–
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Daniel Cunha piano
Alfredo Napoleão Prelúdio e Fuga, op.41; Suspiros do Tejo, op.38; Lenda da
Beira, op.39; Rondó, op.47; Andante et Polonaise, op.27 (versão para piano solo)

O pianista portuense Daniel Cunha é discípulo de Sequeira Costa, com
quem estudou na Universidade do Kansas, onde concluiu o doutoramento
em Artes Musicais/Piano. Venceu o primeiro prémio do Concurso Helena
Sá e Costa em 2004 e foi considerado o melhor português no Concurso
Internacional de Piano Vianna da Motta, em 2007. Tem-se dedicado à
pesquisa e recuperação da pouco conhecida obra de Alfredo Napoleão,
compositor nascido no Porto em 1852. Napoleão participou nos históricos
concertos organizados pelo Orpheon Portuense e levou uma vida itinerante
apresentando-se como pianista entre o Brasil e a Argentina, mas também
em Londres e Paris. A influência dos românticos Chopin e Liszt, mas
também do bel canto, é uma marca da sua música.
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Sex+
Sáb
05+
06.01
Sex 05.01
21:00 Sala Suggia
Sáb 06.01
18:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 28
L-U € 25
UU-Z € 22
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Takuo Yuasa direcção musical
Obras de Suppé, Strauss I e Strauss II

As mais célebres valsas, polcas e marchas da dinastia Strauss dão as boas
‑vindas a 2018 no Concerto de Ano Novo da Casa da Música. Há no ar um
toque de exotismo vindo da Pérsia, de Espanha e da Rússia, a sensação de
mistério e aventura vinda do Oriente, a graciosidade e elegância de peças
tão famosas quanto a Polca Pizzicato ou o Danúbio Azul. A sofisticação
das orquestrações e o rodopio imparável das valsas completam os
condimentos de um concerto imperdível sob a direcção do maestro
japonês Takuo Yuasa.
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Dom
07.01
18:00 Sala Suggia
–
€7

Concerto Escolar

João Casimiro Almeida

ACADEMIA DE MÚSICA DE COSTA CABRAL

CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

Concerto de Reis
1ª Parte
Orquestra de Sopros do Secundário
Avelino Ramos direcção musical
Julie Giroux Hymn for the Innocent
Benoît Chantry Clovis
Franco Cesarini Variações sobre uma canção popular francesa
2ª Parte
Orquestra Sinfónica e Coro
Hélder Tavares direcção musical
Patrícia Silva direcção coral
Edward Elgar Pompa e Circunstância nº 1
Georges Bizet Suite nº 1 de Carmen
Ruth Kenward Babushka
Restante programa a anunciar

Ter
09.01
21:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 14
L-U € 12
UU-Z € 10
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Franz Liszt Gôndola fúnebre nº 1
Wagner-Liszt Morte de amor de Isolda
Johannes Brahms Quatro Baladas, op.10
–
Filipe Pires Figurações II
Franz Liszt Sonata

Obras-primas do Romantismo, verdadeiros marcos do virtuosismo
pianístico do século XIX, marcam o recital de estreia do jovem pianista
português João Casimiro Almeida na Sala Suggia da Casa da Música.
Formado pela ESMAE, concluiu em 2017 o Mestrado em piano no
prestigiado Conservatório Nacional Superior de Música e Dança de Paris,
na classe dos professores Michel Dalberto e Claire-Marie Le Guay.
Laureado em vários Concursos Nacionais e Internacionais de Piano,
João Casimiro Almeida conquistou recentemente o primeiro prémio
nos Concursos da Póvoa de Varzim e do Fundão e o Prémio David
Russell em Espanha.

As orquestras da Academia de Música de Costa Cabral dão as boas
‑vindas ao novo ano associando algumas obras sinfónicas célebres a peças
menos conhecidas. O concerto assinala a quadra festiva com um musical
encantador baseado no conto Babushka, arranjado pelo compositor Daniel
Martinho, com a participação do coro infantil e muitos papéis interpretados
pelas crianças da Academia.
Promotor: A.M.C.C.

Mecenas Ciclo Piano Fundação EDP

78

79

MÚSICA
N
O CORAÇÃO
ABERTURA OFICIAL ANO ÁUSTRIA
12-21 Janeiro

S

e um dia alguém fixou uma série de instantâneos da música
austríaca, uma espécie de time lapse ao longo de duzentos
e poucos anos passando pelos seus momentos-chave, o
resultado há-de ter sido algo como o que apresentamos em Música no
Coração – a Abertura Oficial do País-Tema na Casa da Música. Haydn,
que já foi apelidado de “revolucionário discreto”, é conhecido como o
pai da sinfonia e do quarteto de cordas, e sem ele a história da música
ocidental teria tido um rumo bem diferente. É precisamente com a
sinfonia e o quarteto que celebramos o seu legado, crucial para uma
nova era que se iniciou no Classicismo vienense. Mozart, é claro, não
podia estar ausente desta celebração. Poderemos ouvi-lo com obras
corais predilectas nas vozes do Coro Casa da Música, mas não só! A
Integral dos seus cinco Concertos para violino e orquestra será aqui
iniciada numa perspectiva historicamente informada, num concerto
da Orquestra Barroca dirigido pelo conceituado maestro inglês Paul
McCreesh. Mestre absoluto do Lied romântico, Schubert é também
presença obrigatória na Abertura do Ano Áustria, com o seu célebre
ciclo de canções A Viagem de Inverno interpretado pelo tenor João
Terleira. São estes os três compositores que o Quarteto de Cordas de
Matosinhos reúne num recital dedicado aos clássicos vienenses. Outro
compositor que marca a temporada é Bruckner: a Orquestra Sinfónica
lança a Integral das suas magníficas sinfonias com aquela que tem sido
considerada a sua maior obra-prima, a Sétima Sinfonia.
As obras corais da Segunda Escola de Viena trazem-nos até ao século
XX, e chegamos ao nosso tempo com a música do Compositor em
Residência, Georg Friedrich Haas, viagens entre a luz e a escuridão
apresentadas pelo Remix Ensemble e a Orquestra Sinfónica.

MÚSICA
N
O CORAÇÃO

Sinfónica

O Triunfo de Bruckner
SÉRIE CLÁSSICA · INTEGRAL DAS SINFONIAS DE BRUCKNER
ABERTURA OFICIAL ANO ÁUSTRIA

Sex
12.01
21:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 23
L-U € 21
UU-Z € 19
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Michael Sanderling direcção musical
Anton Bruckner Sinfonia nº 7

A Sétima Sinfonia é considerada por muitos autores como a grande obra
‑prima de Bruckner. O Adagio, escrito quando o compositor recebeu a
notícia da morte de Wagner, é mesmo tido como o ponto culminante de toda
a sua obra e um dos elogios fúnebres mais fabulosos de todo o repertório
orquestral. Diz a lenda que o tema do trompete do Scherzo foi cantado para
Bruckner por um galo que o acordava todas as manhãs em Saint-Florian. A
música tradicional austríaca soa nos ritmos de landler e a sinfonia termina
com uma coda triunfante. O concerto é dirigido por um dos maestros mais
aclamados da actualidade internacional, Michael Sanderling. Abre assim,
com chave-de-ouro, a Integral das Sinfonias de Bruckner que a Orquestra
Sinfónica do Porto Casa da Música apresenta ao longo do ano.

Mecenas da Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
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Flauta Mágica
Vista da Lua
SERVIÇO EDUCATIVO · ABERTURA OFICIAL ANO ÁUSTRIA

Sáb
13.01
16:00 Sala 2
–
€ 7,5 · € 5 < 18 anos
–
> 6 anos

Mário João Alves concepção e direcção artística
Ópera Isto co-produção

É a partir da Lua, sem ângulos escondidos, que se redescobre a famosa
ópera de Mozart. Vista de cima, mais perto das estrelas, à luz de uma nova
abordagem nada fica na sombra, com Flauta Mágica a surgir brilhante e
surpreendente, como sempre foi. De lá, da Lua, ouve-se o som a cobrir a
Terra redonda, sem paredes que o interrompam, e entra-se nos domínios da
Rainha da Noite para se contar uma história do bem contra o mal.

Coro

Ecos de Viena
Sáb
13.01
18:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 14
L-U € 12
UU-Z € 10
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

CORO CASA DA MÚSICA

Paul Hillier direcção musical
Franz Schubert obra a anunciar
Arnold Schoenberg Drei Volkslieder
Anton Webern Entflieht auf leichten Känhnen, op.2
Alban Berg Es ist ein Reis entsprungen
Arnold Schoenberg De profundis
Anton Bruckner Motetes

O Coro Casa da Música dá as boas-vindas ao Ano Áustria com uma
colectânea das mais belas canções corais da autoria de Schubert, Bruckner
e dos mestres da Segunda Escola de Viena. Da influência do folclore à mais
profunda religiosidade, o programa percorre ambientes
contrastantes e de grande beleza. Conhecido como
um dos maiores sinfonistas de toda a história da
música, Bruckner tem uma das mais importantes
obras corais de todos os tempos. Schoenberg
tem os seus mais notáveis exemplos
da fase tonal na música coral. Sob a
direcção de Paul Hillier, titular do Coro
Casa da Música e o mais premiado
maestro coral a nível mundial, este
é um concerto imperdível para os
amantes da música vocal.

Seguros
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Empresas Amigas
A Fundação Casa da Música
agradece às Empresas Amigas

MÚSICA
N
O CORAÇÃO

Sinfónica

A Sétima de Bruckner
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE
ABERTURA OFICIAL ANO ÁUSTRIA

Deloitte
Externato Ribadouro
Grupo Douro Azul
Manvia
Safira Facility Services
Strong

Dom
14.01
12:00 Sala Suggia
–
€ 12
Cartão Continente:
na compra de um
bilhete para adulto
oferta de duas
entradas (< 18 anos)

Outros Apoios
Fundação Adelman
Lucios
NewCoffee
Pathena/I2S
Primavera bss
ThyssenKrupp

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Michael Sanderling direcção musical
Concerto comentado por Daniel Moreira
Anton Bruckner Sinfonia nº 7 (excertos)

Assistir a um concerto comentado com a Sétima Sinfonia de Bruckner
é um pouco como fazer uma visita guiada a um museu com as maiores
obras-primas da história. Podemos olhar para os quadros sozinhos, mas
após a explicação de um especialista, para quem a história da arte não tem
segredos, vemo-los de uma forma completamente diferente. O compositor
Daniel Moreira guia-nos ao longo de excertos desta célebre e monumental
sinfonia para que a ouçamos sem perder nenhum detalhe.

As Empresas Amigas são verdadeiros parceiros da Fundação, assumindo a missão
da Casa da Música no âmbito das suas próprias responsabilidades sociais.
Como contrapartida pelo apoio financeiro concedido, a Casa da Música
disponibiliza‑se para estar presente na vida das empresas contribuindo para a
concretização de cada uma das suas missões empresariais, como por exemplo,
acolhendo eventos corporativos, participando em projectos ou promovendo a
participação dos seus clientes, colaboradores ou outros parceiros de negócios na
programação artística e do serviço educativo.
Existem várias modalidade de adesão ao Programa “Empresa Amiga”. Escolha a
que melhor se ajusta ao perfil da sua empresa e faça parte deste grande projecto.

Patrocinador Sinfónica
ao Domingo CONTINENTE

info: www.casadamúsica.com/empresaamiga
empresaamiga@casadamusica.com
+351 220 120 201
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A Viagem de Inverno
PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS · ABERTURA OFICIAL ANO ÁUSTRIA

Quarteto de Cordas
de Matosinhos
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA · ABERTURA OFICIAL ANO ÁUSTRIA

Dom
14.01
18:00 Sala Suggia
–
€ 10
–
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Ter
16.01

João Terleira tenor
Luís Duarte piano
Franz Schubert Winterreise

Escrito originalmente para a voz de tenor e composto por 24 canções,
A Viagem de Inverno é possivelmente o mais célebre ciclo de canções de
Schubert e de toda a história da música. O ambiente é sombrio, retratando
uma viagem ensombrada por um amor rejeitado, e sugere uma reflexão
sobre a vida às portas da morte e sobre o lugar do homem perante a
natureza. O percurso dramático é absolutamente consistente e envolvente,
constituindo o maior desafio aos grandes intérpretes do Lied, a canção
alemã. Interpretada por uma das grandes vozes emergentes do canto lírico
em Portugal, A Viagem de Inverno é inserida no ciclo Música no Coração, a
Abertura Oficial do Ano Áustria.

19:30 Sala 2
–
€ 10
–
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

QUARTETO DE CORDAS DE MATOSINHOS

Joseph Haydn Quarteto em Ré maior, op.50 nº 6, “A rã”
W. A. Mozart Quarteto nº 14 em Sol maior, K.387
Franz Schubert Quarteto nº 12 em Dó menor, D.703

A Áustria não poderia ser representada musicalmente sem o quarteto de
cordas, formato desenvolvido por Haydn e que desde então representou
um desafio expressivo a inúmeras gerações de compositores. O quarteto
personificou a consistência dos processos criativos e a solidez estilística
e formal do Classicismo Vienense. Mas a invenção e o humor nunca lhe
estiveram distantes – será esse um dos seus desafios? Isso mesmo se pode
ouvir no quarteto “A rã” de Haydn, onde o compositor não hesita em brincar
com efeitos sonoros que o epíteto deixa adivinhar. Figuras cruciais no
desenvolvimento do quarteto de cordas foram também Mozart e Schubert.
O primeiro dedicou o Quarteto nº 14 precisamente a Haydn, que após a
audição declarou ao pai Leopold Mozart: “Perante Deus, e com honestidade,
digo-lhe que o seu filho é o maior compositor que já conheci em pessoa
ou de nome.” O recital fica completo com uma obra que Schubert deixou
inacabada, mas que representa um passo em frente para a criação dos
importantes quartetos da fase criativa final do compositor.

Apoio

Mecenas Prémio Novos
Talentos Ageas
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Casa Aberta
ABERTURA OFICIAL ANO ÁUSTRIA

QuiDom
1821.01

Esta foi sempre uma Casa de portas abertas, mote consolidado ao longo de
mais de uma década de intensa actividade artística e educativa. Há, porém,
momentos em que isso se sente de forma especial, como será o caso da
Abertura Oficial do País Tema 2018, com várias iniciativas preparadas para
o receber e lhe mostrar como se faz uma Casa da Música. Poderá assistir a
ensaios, participar em workshops, visitar palcos e bastidores de um edifício
onde se respira música e se cultiva a partilha de experiências musicais.

Entrada Livre
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Sinfónica
Te Deum

FORA DE SÉRIE · ABERTURA OFICIAL ANO ÁUSTRIA

Sex
19.01
21:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 28
L-U € 25
UU-Z € 22
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA

Baldur Brönnimann direcção musical
Eduarda Melo soprano
Elisabeth Kulman meio-soprano
Robert Murray tenor
Frode Olsen barítono
Franz Schubert Ständchen, de Schwanengesang
Franz Schreker Abertura Die Gezeichneten
Georg Friedrich Haas Dark Dreams
(estreia em Portugal)
–
Gustav Mahler Blumine
Anton Bruckner Te Deum

A Orquestra Sinfónica junta‑se ao Coro Casa da Música e a um elenco
internacional de solistas para a interpretação do Te Deum de Bruckner. O
compositor considerava-o o orgulho da sua vida e Mahler chamava-lhe
“Te Deum para as vozes dos anjos, abençoado pelo céu, para corações
castigados e almas purificadas no fogo.” O concerto tem início com a
versão orquestral do Canto do Cisne, a belíssima canção de Schubert
mundialmente conhecida, e conta com a estreia em Portugal de uma obra
de Georg Friedrich Haas, Compositor em Residência 2018: Dark Dreams.
A paisagem sonora que Haas cria através dos recursos orquestrais é
verdadeiramente surpreendente e remete o ouvinte para ambientes
cinematográficos e pictóricos fantásticos.
PORTRAIT GEORG FRIEDRICH HAAS I
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Remix
In Vain

SÉRIE DESCOBERTAS · ABERTURA OFICIAL ANO ÁUSTRIA

Sáb
20.01
18:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 15
L-U € 13
UU-Z € 11
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA

Peter Rundel direcção musical
Georg Friedrich Haas In Vain

O New York Times descreveu In Vain como “ondas de sons lindos
e opulentamente estranhos que parecem o resultado de forças
sobrenaturais”, acrescentando que era difícil acreditar que todos aqueles
sons provinham de instrumentos acústicos e não de electrónica e
classificando como uma obra-prima a composição de Georg Friedrich
Haas – Compositor em Residência 2018. A reacção da crítica internacional
foi unânime em declarar esta grandiosa e ambiciosa peça, com duração
superior a uma hora e efeitos de luz em estreita ligação com a música, como
uma das grandes criações do novo milénio. O aclamado maestro Simon
Rattle afirmou que não existe nenhuma outra obra que se compare, fazendo
de In Vain um extraordinário exemplo de inovação em música e uma peça
que, apesar da sua novidade, é já um objecto de culto.
PORTRAIT GEORG FRIEDRICH HAAS II

“Uma das
primeiras
grandes
obras-primas
do século XXI.”
– Sir Simon Rattle
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Barroca & Coro
Mozart no Coração

Luísa Tender
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA

INTEGRAL DOS CONCERTOS PARA VIOLINO DE MOZART
ABERTURA OFICIAL ANO ÁUSTRIA

Dom
21.01

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA

Paul McCreesh direcção musical
Huw Daniel violino

18:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 20
L-U € 18
UU-Z € 16
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

W. A. Mozart Te Deum laudamus
W. A. Mozart Concerto para violino nº 1
–
Joseph Haydn Sinfonia nº 49, La passione
W. A. Mozart Ave Verum Corpus

Mozart e Haydn não podiam deixar de estar em destaque na Abertura
Oficial do Ano Áustria, num concerto que assinala a estreia na Casa da
Música do prestigiado maestro britânico Paul McCreesh, fundador e director
artístico do Gabrieli Consort & Players. Num programa repleto de obras
‑primas e que reúne em palco a Orquestra Barroca e o Coro Casa da Música
para a interpretação do Te Deum e do Ave Verum de Mozart, o violinista
britânico Huw Daniel dá início à Integral dos Concertos para Violino de
Mozart que decorre ao longo de 2018. Mozart escreveu os cinco concertos
para violino antes de completar vinte anos de idade. O primeiro constitui
um exemplo notável do estilo galante, recorrendo a efeitos brilhantes para o
solista e a um lirismo melódico imediatamente cativante.
A Sinfonia La passione, de Haydn, remete-nos para o ambiente da Paixão
de Cristo, sendo um exemplo notável da estrutura da sonata da chiesa no
repertório sinfónico e uma peça que se insere perfeitamente no contexto
da música sacra em programa.

Ter
23.01
19:30 Sala 2
–
€ 10
–
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Luísa Tender piano
João Domingos Bomtempo Sonata op.1; Variações sobre God Save The King;
Variações sobre um tema de Mozart; Sonata op.20

João Domingos Bomtempo foi o maior compositor português da sua era e
um virtuoso do piano reconhecido à escala europeia, continente onde a sua
obra foi sobejamente conhecida. Num recital monográfico inteiramente
dedicado à sua música para piano, Luísa Tender regressa à Casa da Música
para dar a conhecer sonatas e variações de Bomtempo, dois dos géneros
mais significativos da música para piano no Classicismo e Romantismo,
estilos em que a própria escrita do virtuoso português estabelece um
modelo de transição.

Mecenas Integral
Concertos para Violino de Mozart
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Sinfónica
Portugal XXI
SÉRIE DESCOBERTAS

Sáb
27.01
18:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 18
L-U € 16
UU-Z € 14
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%
–
17:00 Café
Mesa redonda com
os compositores
moderada por
Jorge Alexandre
Costa

Apoio

98

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
QUARTETO DE CORDAS DE MATOSINHOS

Pablo Rus Broseta direcção musical
Romain Garioud violoncelo
Digitópia Collective electrónica
Clotilde Rosa Paisagem Interior
Carlos Caires All-in-one expanded, para orquestra e banda magnética
(encomenda Casa da Música)
Isabel Soveral Anamorfoses, para violoncelo e orquestra
(estreia mundial: encomenda Casa da Música
e Câmara Municipal de Matosinhos)
–
Pedro Amaral Deux portraits imaginaires
(versão para orquestra; encomenda Casa da Música)
António Pinho Vargas Tríptico, para quarteto de cordas e orquestra
(encomenda Câmara Municipal de Matosinhos)

Cinco dos compositores mais significativos das últimas décadas em
Portugal num concerto inteiramente dedicado à música portuguesa e onde
sobressaem encomendas da Casa da Música e da Câmara Municipal de
Matosinhos. O programa conta com a direcção do jovem maestro espanhol
Pablo Rus Broseta, recentemente nomeado para associado de Gustavo
Dudamel na Filarmónica de Los Angeles, com o violoncelista francês
Romain Garioud, premiado do Concurso Tchaikovski que faz a estreia
mundial de uma obra de Isabel Soveral, e ainda com o Quarteto de Cordas
de Matosinhos que desempenha o papel de solista no Tríptico de António
Pinho Vargas. Esta obra estreada pela Sinfónica Casa da Música em 2009
foi alvo de uma recente revisão por parte do compositor e será apresentada
na nova versão. O concerto é antecedido por uma mesa redonda onde o
público poderá falar com os compositores.
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Ricardo Coelho –
The Foundation

Ana Bacalhau

“Nome Próprio”

FIM DE TARDE · NOVOS VALORES DO JAZZ
PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

Ter
30.01
19:30 Sala 2
–
€ 10
–
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Ricardo Coelho vibrafone, composição
Mané Fernandes guitarra
André Rosinha contrabaixo
Marcos Cavaleiro bateria

Natural do Porto e formado em vibrafone jazz pela ESMAE, Ricardo
Coelho é reconhecido com um dos músicos mais versáteis da sua geração.
Tendo o gospel como alicerce, desenvolve uma intensa actividade como
instrumentista (vibrafone, bateria e percussões) em diversos contextos
musicais, do jazz/música improvisada à world music e ao hip-hop,
colaborando em projectos musicais tão diversos como MINA, Capicua,
Diana Martínez & The Crib, Edu Mundo e muitos outros. Contando com
o acompanhamento de referências do jazz nacional, The Foundation é o
grupo onde o vibrafonista explora as suas composições originais.

100

Qua
31.01
21:30 Sala Suggia
–
€ 25
–
Cartão Amigo 25%

“Tenho bichos-carapinteiros. Também são carpinteiros, claro, mas,
sobretudo, carapinteiros.” Esta é a estreia a solo de Ana Bacalhau, após
uma década a dar voz às canções da Deolinda. “Quando era miúda,
ouvia os graúdos a apontar-me o excesso de energia e inquietação
e, sem perceber nada de carpintaria, convenci-me de que o que me
diagnosticavam era um caso bicudo de bichos que cara-pintavam. (...)
Houve um dia que pediram um palco para si”, diz Ana Bacalhau sobre
o chamamento de se lançar em novas direcções, de dar voz a novos
autores e às suas próprias composições. Nome Próprio é o título do muito
aguardado álbum, editado em Outubro de 2017. Ana Bacalhau transporta
agora as novas canções para o palco, com a energia e a entrega que
se lhe conhecem.
Promotor: Sons em Trânsito
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FEVEREIRO
EU NÃO SEI PORQUE
ESTAMOS AQUI MAS
TENHO A CERTEZA DE
QUE NÃO É PARA NOS
DIVERTIRMOS
— LUDWIG WITTGENSTEIN

Sinfónica

Sinfonia Romântica
SÉRIE CLÁSSICA · INTEGRAL DAS SINFONIAS DE BRUCKNER

Sex
02.02
21:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 23
L-U € 21
UU-Z € 19
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Eliahu Inbal direcção musical
Anton Bruckner Sinfonia nº 4

Desde que venceu o Concurso de Direcção de Orquestra Cantelli, aos 26
anos, Eliahu Inbal tem desenvolvido uma carreira internacional à frente
das grandes orquestras mundiais. Foi titular da Orquestra Sinfónica da
Rádio de Frankfurt, da Orquestra da Konzerthaus de Berlim, da Orquestra
do Teatro La Fenice, da Filarmónica Checa e da Metropolitana de Tóquio.
O maestro israelita, residente em Paris, foi aclamado internacionalmente
pelas interpretações de Chostakovitch, Mahler e Bruckner, de quem fez as
primeiras gravações das sinfonias nas versões originais. No seu regresso à
Casa da Música, Inbal dirige repertório da sua especialidade e pelo qual é
reconhecido pela crítica internacional. Plena de contrastes, a Sinfonia nº 4
de Bruckner é conhecida como a Sinfonia Romântica e continua a gozar da
mesma popularidade que alcançou desde a sua estreia pela Filarmónica de
Viena, sob a direcção do lendário Hans Richter.

“Eliahu Inbal
é eficaz na
criação de
ambientes de
tranquilidade,
paixão
desenfreada
e efeitos
dramáticos.”
— Die Welt
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Pedro Burmester
& Mário Laginha

Prémio Jovens Músicos/
Antena 2
RECITAL DOS VENCEDORES DO NÍVEL SUPERIOR DA EDIÇÃO 2017
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

Sáb
03.02
18:00 Sala Suggia
–
€ 20
–
Cartão Amigo 25%

Mário Laginha Concerto para dois pianos
(estreia mundial)
Fryderyk Chopin Balada nº 1
Astor Piazzolla Grande Tango
Claude Debussy Prelúdio à sesta de umfauno
Maurice Ravel La Valse

Unidos por uma formação musical clássica, Mário Laginha e Pedro
Burmester enveredaram por carreiras diferentes – Laginha mais próximo do
jazz e cultor da fusão e recriação de múltiplas músicas do mundo, Burmester
mais orientado para a interpretação de um repertório clássico nos seus
vários formatos, do concerto a solo até actuações com grande suporte
orquestral. Há pouco mais de 20 anos, os dois pianistas iniciaram uma
colaboração cimentada pela amizade que resultou num disco e em muitos
concertos por todo o mundo.
Promotor: ONC Produções
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Ter
06.02
19:30 Sala 2
–
€ 10
–
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Miguel Canada tuba
Luís Duarte Moreira trompa
Anton Rössler-Rosseti Concerto para trompa em Ré menor
(1º e 2º andamentos)
Paul Hindemith Sonata para trompa em Mi bemol maior
Esa-Pekka Salonen Estudo de concerto para trompa
Restante programa a anunciar

Todos os anos o Prémio Jovens Músicos/Antena 2 distingue os mais
promissores jovens músicos portugueses ou residentes em Portugal.
Os laureados do nível superior de 2017 apresentam-se agora na Casa
da Música, demonstrando as possibilidades técnicas e expressivas dos
seus instrumentos. Natural da Madeira, o tubista Miguel Canada estudou
com Fabien Filipe e frequenta actualmente a Escola Superior de Música
de Lisboa na classe de Adélio Carneiro. Tem sido premiado em diversos
concursos nacionais e foi seleccionado durante cinco anos consecutivos
para integrar a OJ.COM. A realizar o Mestrado em Performance na
Hochschule für Musik H. Eisler em Berlim, com M. L. Neunecker, Luís Duarte
Moreira diplomou-se na ESMAE com a classificação máxima e colabora
regularmente com agrupamentos profissionais como a Orquestra Sinfónica
Casa da Música, a Orquestra Gulbenkian ou a Sinfónica da Galiza.
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Jantar com Debussy

Glenn Miller
Orchestra

2018, 100 ANOS DA MORTE DE CLAUDE DEBUSSY

Sex+
Sáb
09+
10.02
20:00 Restaurante
–
€ 47,5

Sáb
10.02

TRIO GARRETT

Ângela Carneiro violoncelo
João Andrade violino
Melissa Fontoura piano
Helena Silva narração

21:30 Sala Suggia

Na passagem de 100 anos da morte do marcante compositor francês, o
Restaurante da Casa da Música recebe um concerto intitulado “Azul”.
Debussy, impulsionador da abordagem impressionista na música
francesa, influenciou vários compositores um pouco por todo o mundo,
sem excepção para os portugueses. A paleta de cores e narrativas que
conseguiu implementar na sua música é inesgotável. Em obras como a
Sonata para violoncelo, a Sonata para violino ou o Trio em Sol maior reinam
as sonoridades musicais descritivas e as referências a vários universos
imaginários. A leitura de poemas de Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé,
Charles Baudelaire e Alfred de Musset transporta-nos para o contexto
artístico musical e literário em que Debussy interveio.
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–
€ 35
–
Cartão Amigo 25%

Fundada em 1937 por Glenn Miller, esta célebre big band faz-nos recuar
aos tempos do swing contagiante das pistas de dança americanas dos
anos trinta, continuando a encantar com os grandes sucessos Moonlight
Serenade, In The Mood, Tuxedo Junction ou Chattanooga Choo Choo. Ray
McVay dirige os cerca de 20 talentosos músicos e cantores que esgotam
sempre as salas por onde passam.
Promotor: Incubadora d’Artes
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Sinfónica

Concerto de Carnaval

XV Curso Internacional de
Música Antiga da ESMAE
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA

FORA DE SÉRIE

Dom
11.02
18:00 Sala Suggia
–
€ 20
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Jan Wierzba direcção musical
Johann Strauss Orpheus Quadrille
Johann Strauss II L’enfantillage Polka
Joseph Hellmesberger II Danse Diabolique
Franz von Suppé Abertura de Cavalleria Leggera
Franz Schmidt Introdução, Intermezzo e Música de Carnaval de Notre Dame
Johann Strauss In Krapfenwald
Johann Strauss Elen a Magyar Polka
Erich Wolfgang Korngold Der Schneeman Overture
Johann Strauss II Kaiser Franz Josef Rettungs Jubel March
Johann Strauss II Sturmschtritt Polka

Qua
14.02
19:30 Sala 2
–
€ 10
–
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

O Curso de Música Antiga da ESMAE é o principal centro de música antiga
em Portugal, atraindo alunos de diversos países europeus e da América
Latina e contando com um corpo docente de sólida formação académica
e larga experiência performativa. Anterior mesmo ao início da Licenciatura
mas também criado pela ESMAE, o Curso Internacional de Música Antiga
realiza‑se desde 2003 e promove masterclasses, conferências, concertos
e outras actividades centradas na música anterior ao século XIX.

Como seria um baile de máscaras na Viena Oitocentista? Polcas, quadrilhas
e valsas, essas danças diabólicas que punham a cabeça a rodopiar até se
perder o equilíbrio, preenchiam o repertório. Vestidos compridos, laços e
máscaras completavam o cenário dos salões adornados com espelhos
e candelabros de cristal. O Concerto de Carnaval de 2018 desperta o
nosso imaginário para inúmeros disfarces, como o do lendário Corcunda
de Notre-Dame, figura central do romance de Victor Hugo que esteve na
origem da ópera de Franz Schmidt, ou os Hussardos com as suas fardas da
Cavalaria Ligeira. Grandes sucessos da dinastia Strauss completam este
baile de Carnaval.
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INVICTA.MÚSICA.
FILMES
17-20 Fevereiro

N

inguém esquece a experiência de assistir a um filme projectado
no grande ecrã e acompanhado por música tocada ao vivo.
Tempos houve em que essa era a premissa de qualquer boa
exibição de cinema mudo, uma prática que o Invicta.Música.Filmes
procura actualizar trazendo para o palco de concerto as películas
que ficaram na história. É precisamente ao cinema mudo que o Remix
Ensemble regressa, interpretando nova música encomendada a
Wolfgang Mitterer para um filme-chave do movimento expressionista
alemão – O Gabinete do Dr. Caligari. Realizado por Robert Wiene,
este filme de 1920 é um clássico do terror que revolucionou a estética
cinematográfica e influenciou em grande medida o cinema norteamericano, do terror ao film noir. Numa outra sessão, é também um
clássico que dá lugar a mais um cine-concerto, desta vez com a música
a cargo da Orquestra Sinfónica. Estamos já nos anos 50 e um conjunto
de talentos lendários brilha em On The Waterfront (Há Lodo no Cais)
de Elia Kazan. Leonard Bernstein compôs para este filme a sua única
banda sonora original não adaptada de uma produção cénica, que
apoia uma prestação memorável de Marlon Brando. Evocando a
Revolução Industrial e a transformação das pessoas em máquinas
ao serviço do mercado, o projecto Factory 365 apresenta filmes
de animação originais sonorizados pelo gamelão, a exótica família
de percussões que veio de Java e vive no Porto. Bandas sonoras
célebres e obras inspiradas no cinema são o mote do concerto que
completa o Invicta.Música.Filmes 2018, protagonizado pela Banda
Sinfónica Portuguesa.

INVICTA.MÚSICA.
FILMES

Factory 365
CINE-CONCERTO · SERVIÇO EDUCATIVO

Sáb
17.02
16:00 Sala 2
–
€ 7,5 · € 5 < 18 anos
–
> 6 anos

ENSEMBLE DE GAMELÃO CASA DA MÚSICA

Jorge Queijo e Maria Mónica direcção musical
Associação de Ludotecas do Porto /Anilupa orientação e produção
dos filmes de animação
Alunos da Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do Porto
realização dos filmes de animação

Onde desejamos chegar? A reflexão impõe‑se num concerto que
contrapõe sons milenares, reclamando essencialidade, ao ritmo copioso
da era maquinal. Voracidade, padronização de vivências e transformação
da paisagem são acusadas em cenas fílmicas a preto e branco que
se interpretam no gamelão. Num exercício quase existencial, pensa
‑se a Humanidade e o indivíduo apanhado na própria teia. Infiltra‑se o
desejo de mudança.

Apoio Institucional
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INVICTA.MÚSICA.
FILMES

Sinfónica

Há Lodo no Cais
CINE-CONCERTO · FORA DE SÉRIE

Sáb
17.02
18:00 Sala Suggia
–
€ 25
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Olari Elts direcção musical
Elia Kazan filme
com Marlon Brando, Eva Marie-Saint, Karl Malden,
Lee J. Cobb e Rod Steiger
Leonard Bernstein música

Uma experiência arrebatadora com um dos filmes mais icónicos da
história do cinema, vencedor de oito Óscares da Academia incluindo
o de Melhor Filme. A Orquestra Sinfónica toca ao vivo a electrizante
partitura de Leonard Bernstein, acompanhando a projecção do filme no
grande ecrã, numa nova masterização em alta definição com os diálogos
originais intactos. A tragédia romântica On The Waterfront (Há Lodo no
Cais), um clássico intemporal realizado por Elia Kazan com argumento de
Budd Schulberg e produção de Sam Spiegel, conta com as participações
memoráveis de Marlon Brando, Karl Malden, Lee J. Cobb, Rod Steiger,
Pat Henning e Eva Marie Saint – naquele que foi o seu primeiro papel
cinematográfico – e uma magnífica banda sonora que permanece no
repertório das orquestras sinfónicas de todo o mundo.

On The Waterfront © 1954,
renewed 1982 Columbia Pictures
Industries, Inc. All rights reserved.
© A.M.P.A.S.
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INVICTA.MÚSICA.
FILMES

Banda Sinfónica
Portuguesa
Dom
18.02
12:00 Sala Suggia
–
€ 10
–
Cartão Amigo 25%

Johan de Meij direcção musical
Henk van Twillert saxofone
John Barry (arr. Johan de Meij) Out of Africa
John Williams (arr. Johan de Meij) Star Wars Saga
Johan de Meij Via Claudia
Johan de Meij Fellini

Realizado por Sydney Pollack, África Minha é um clássico do cinema que
nos fez apaixonar irremediavelmente por África e por toda a sua natureza
selvagem. Composta pelo inglês John Barry, a nostálgica música do
filme acompanha de forma brilhante toda a narrativa, ora homenageando
a imponente paisagem ora anunciando a tragédia. Considerada uma
das bandas sonoras mais memoráveis de todos os tempos, a música
de John Williams para Guerra das Estrelas terá sido escrita sem que o
compositor tivesse sequer visto a saga. Num programa centrado em
arranjos e composições de Johan de Meij, Via Claudia leva-nos em viagem
pelos Alpes, começando numa noite de nevoeiro perto de Veneza até ao
vislumbre do Sol no cume da montanha. Este concerto dedicado ao cinema
encerra com uma homenagem ao lendário Federico Fellini, captando a
atmosfera surrealista e sonhadora dos filmes do realizador italiano.
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INVICTA.MÚSICA.
FILMES

Remix

O Gabinete do Dr. Caligari
CINE-CONCERTO

Ter
20.02
19:30 Sala Suggia
–
€ 15
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%
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REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA

Brad Lubman direcção musical
Digitópia Collective electrónica
Robert Wiene filme
com Werner Kraus, Conrad Veidt, Friedrich Fehér, Lil Dagover
e Hans Twardowski
Wolfgang Mitterer música
(estreia em Portugal; encomenda Casa da Música e Philharmonie Luxembourg)

O grande clássico do expressionismo alemão, O Gabinete do Dr. Caligari,
é projectado na grande tela da Sala Suggia e acompanhado ao vivo pelo
Remix Ensemble. O filme, um ícone do cinema de terror, conta a história de
um hipnotizador louco que usa um paciente para cometer assassinatos. A
estética do filme, recorrendo a cenários e imagens deformadas, constitui
uma metáfora perfeita do sonho e é uma referência no cinema. Resultado
de uma encomenda conjunta da Casa da Música e da Philharmonie do
Luxemburgo ao compositor austríaco Wolfgang Mitterer, para os seus
festivais de música e cinema, O Gabinete do Dr. Caligari é apresentado
nesta versão em estreia nacional. Como em todos os filmes mudos, a banda
sonora constitui um elemento dramático fundamental.
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Sinfónica
Gurre-Lieder
FORA DE SÉRIE

Sáb
24.02
18:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 26
L-U € 24
UU-Z € 22
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%
–
17:15 Cibermúsica
Palestra pré
‑concerto por
João Silva
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“Blunier interpretou
Gurre-Lieder de modo
intensamente belo e
comunicativo.”
— Mundoclasico.com

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA
ESTÁGIO DE CORO DA ESMAE

Stefan Blunier direcção musical
Magdalena Anna Hofmann Tove/soprano
Christina Daletska Waldtaube/meio-soprano
Robert Dean Smith Waldemar/tenor
Jeff Martin Klaus-Narr/tenor
André Baleiro Bauer/barítono
Salome Kammer narradora
Arnold Schoenberg Gurre-Lieder (versão Erwin Stein)

Era uma vez um rei dinamarquês, chamado Valdemar, cuja mulher
assassinou a sua amante no Castelo de Gurre. Esta lenda, cuja suposta
veracidade remonta ao século XII, deu origem às Canções de Gurre com
base em poemas de Jacobsen e que Schoenberg conheceu na tradução
alemã. O resultado foi uma grande cantata para orquestra, coro, narrador
e cinco solistas que personificam as personagens da história de amor.
Estreada na celebérrima Musikverein de Viena em 1913, a cantata gozou de
um sucesso estrondoso e é considerada uma das grandes obras-primas
da música ocidental. Nesta interpretação, sob a direcção do maestro suíço
Stefan Blunier, Gurre-Lieder conta com um elenco internacional de solistas
do mais alto gabarito e no qual se inclui o jovem barítono português André
Baleiro, o mais recente vencedor do prestigiado Concurso Internacional
Robert Schumann de Zwickau.
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Trio Pangea
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA

Ter
27.02
19:30 Sala 2
–
€ 10
–
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Adolfo Carbajal violino
Teresa Valente-Pereira violoncelo
Bruno Belthoise piano
Luiz Costa Trio com piano, op.15
Alexandre Delgado Trio com piano, Camoniano (estreia mundial)
Robert Schumann Trio com piano nº 1

O projecto do Trio Pangea intitulado Portuguese Piano Trios, editado
em CD pela Naxos, inclui em cada volume a estreia de um trio do século
XXI: Alexandre Delgado dedica o seu Trio com piano ao Trio Pangea, que
interpreta a obra em estreia na Casa da Música. O programa inclui também
um dos mais belos trios do repertório português do século XX, composto
por Luiz Costa em 1937. A linguagem romântica e altamente expressiva
do Trio nº 1 de Robert Schumann é um incontornável exemplo da evolução
deste género ao longo do século XIX; os timbres dos três instrumentos vão
‑se fundindo, alcançando uma textura quase orquestral.
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MARÇO
NINGUÉM ACREDITA
NA SUA PRÓPRIA MORTE.
NO INCONSCIENTE
TODOS ESTAMOS
CONVENCIDOS DA
NOSSA IMORTALIDADE
— SIGMUND FREUD

Lady & Macbeth
CONCERTO ENCENADO

Sinfónica

A Quinta de Chostakovitch
SÉRIE CLÁSSICA

Qui
01.03
22:00 Sala 2
–
€ 10
–
Cartão Amigo 25%

Ana Luena dramaturgia e encenação
(a partir de Macbeth de William Shakespeare)
Pedro Cardoso (Peixe), Rui Lima e Sérgio Martins
direcção e composição musical
Daniel Jonas textos originais
Pedro Correia desenho de luz
Micaela Cardoso, Pedro Cardoso (Peixe), Sérgio Martins
e Rui Lima intérpretes
Paulo Cunha Martins fotografia e vídeo

A teia dramatúrgica e musical deste concerto constrói-se a partir da relação
nefasta entre Lady Macbeth e Macbeth e afasta-se deliberadamente da
narrativa de Shakespeare. Procura-se subtrair da peça uma certa ganga
de estrutura, bem como alguma cosmética espírita, e privilegiar um diálogo
crescente e consistente do casal, fundindo-o mas também dissociando-o,
antevendo a possibilidade de estarmos perante um compósito, uma
espécie de Jano de duas faces que reúne Macbeth a Lady Macbeth. Este
casamento é, assim, identitário, servindo como demonstração de uma
dissociação. A proposta de trabalhar uma peça amaldiçoada visa assumir
como parte integrante do processo a questão da superstição à volta da
sua realização. O espectáculo, através da sua construção dramatúrgica e
musical, é traumático precisamente porque procura esvaziar o confronto
com as entidades malignas que se perfilam na peça de Shakespeare e as
canaliza para o diálogo entre Lady e Macbeth.

Sex
02.03
21:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 23
L-U € 21
UU-Z € 19
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Vassily Sinaisky direcção musical
P. I. Tchaikovski Serenata para cordas, op.48
–
Dmitri Chostakovitch Sinfonia nº 5

Vassily Sinaisky é internacionalmente reconhecido como um dos grandes
maestros russos da actualidade e um especialista no vasto repertório do
seu país. Em 1973 ganhou a Medalha de Ouro do Concurso Karajan e iniciou
uma carreira de grande sucesso que o levou ao lugar de Maestro Titular e
Maestro Convidado Principal de grandes orquestras mundiais. A Quinta
Sinfonia de Chostakovitch permanece na história da música como uma
das obras mais aplaudidas de sempre. Na sua estreia, recebeu uma ovação
superior a meia hora e críticas extremamente elogiosas. Foi escrita num
estilo fácil e directo com o propósito de agradar ao público, resultado das
duras críticas que as obras anteriores de Chostakovitch tinham recebido.

Promotor: Ana Luena
Produção: Delegada Binomialsphere Associação
Parceiros: ESAD, Casa da Música, Teatro do Bolhão, Passos Manuel,
STCP, Fnac, Sonoscopia, Associação Moradores da Lomba
Com o apoio da Câmara Municipal do Porto
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Andreia Alferes
FIM DE TARDE · NOVOS VALORES DO FADO
PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

Ter
06.03

Andreia Alferes voz
Miguel Amaral guitarra portuguesa
André Teixeira viola
Filipe Teixeira contrabaixo

19:30 Sala2
–
€ 10
–
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%
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Natural de Ílhavo, Andreia Alferes leva a sério a sua paixão pelas palavras
e pela sua identidade. Editou recentemente o disco Vida, que conta com a
colaboração de músicos de excelência e dá vida a uma viagem onde muitos
poemas da sua autoria se fundem com as melodias da guitarra portuguesa.
A fadista transporta-nos numa viagem imensa desde os primórdios da
canção nacional até aos dias de hoje, lembrando o melhor do antigo e
acrescentando-lhe a modernidade. Ao longo dos últimos anos, Andreia
Alferes tem actuado em palcos e casas de fado um pouco por todo o país,
destacando-se a sua passagem pelo Teatro Aveirense, o Cine-Teatro Alba,
o Centro Cultural de Ílhavo, o Casino da Figueira da Foz e a Rádio Amália.
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Sinfónica

Simbolismo Sinfónico
SÉRIE DESCOBERTAS · INTEGRAL DOS CONCERTOS PARA VIOLINO DE MOZART

Sáb
10.03
18:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 18
L-U € 16
UU-Z € 14
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%
–
17:15 Cibermúsica
Palestra pré
‑concerto por
João Silva

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Baldur Brönnimann direcção musical
Benjamin Schmid violino
W. A. Mozart Concerto para violino e orquestra nº 2
–
Arnold Schoenberg Pelleas und Melisande

A Integral dos Concertos para Violino de Mozart prossegue com um dos
maiores solistas da actualidade. Conhecido como “o violinista completo”
pela vastidão do seu repertório que inclui os mais variados estilos, Benjamin
Schmid tem mais de 50 discos gravados e inúmeros prémios da crítica
internacional. Basta ouvir os primeiros segundos do Segundo Concerto
para Violino de Mozart para reconhecer a inspiração divina do jovem
prodígio de Salzburgo. A sua escrita é luminosa e extremamente brilhante,
sendo aqui entregue às mãos de um reconhecido especialista. Tido como
um ícone do Simbolismo, o poema sinfónico Pelleas und Melisande foi
inspirado num poema de Maeterlinck e pertence ao período tonal de
Schoenberg, retratando os ambientes psicológicos descritos no poema
com uma mestria de orquestração insuperável.

“Benjamin Schmid
é um representante
maravilhosamente
eloquente do Concerto,
evocando a aura intensa
e romântica do vínculo
entre compositor
e violinista.”
— Gramophone
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Richard Goode
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

Dom
11.03
18:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 24
L-U € 22
UU-Z € 20
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

William Byrd 2 Pavanas e Galhardas de My Lady Nevills Booke
J. S. Bach Suite Inglesa nº 6 em Ré menor
L. van Beethoven Sonata nº 28, em Lá maior, op.101
–
Claude Debussy Prelúdios, 2º caderno

O pianista Richard Goode goza de um estatuto lendário nas principais
salas de concerto do mundo, tendo sido apelidado pela crítica como “a
resposta norte-americana a Alfred Brendel”. Após vencer o Concurso
Internacional Clara Haskil, em 1973, lançou‑se numa carreira internacional
que foi especialmente reconhecida pela sua discografia que inclui integrais
das sonatas e concertos de Beethoven e dos concertos de Mozart. Bach
está igualmente entre os seus compositores de eleição e Brahms valeu-lhe
o prestigiado Grammy Award. No seu recital de estreia na Casa da Música,
Richard Goode apresenta peças incluídas na sua discografia premiada
e celebra o centenário da morte de Debussy interpretando o segundo
caderno dos Prelúdios.

“Richard Goode é um
dos pianistas mais
requintados do mundo.
Poucos igualam o seu
som infalivelmente
belo, o domínio técnico,
a profundidade
interpretativa e o total
envolvimento emocional
com a música que toca.”
— The Washington Post
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Concurso Internacional
de Harpa do Porto
RECITAL DO 1º PRÉMIO · FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA

Ter
13.03
19:30 Sala 2
–
€ 10
–
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Programa a anunciar

Organizado pela Associação Portuguesa de Harpa e pelo Conservatório de
Música do Porto, o Concurso Internacional de Harpa – Cidade do Porto teve
a sua primeira edição em Novembro de 2017, no âmbito das comemorações
do Centenário do Conservatório de Música do Porto. Este será o recital
protagonizado pelo vencedor do concurso, oportunamente anunciado.

136

Terence Blanchard feat.
“The E-Collective”
CICLO JAZZ

Qua
14.03
21:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 20
L-U € 18
UU-Z € 16
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Terence Blanchard trompete
Charles Altura guitarra
Fabian Almazan piano
David “DJ” Ginyard Jr. baixo
Oscar Seaton bateria

Foi na altura em que gravava a música para os
filmes Inside Man de Spike Lee e Talk to Me
de Kasi Lemmons que Terence Blanchard
imaginou, com Oscar Seaton, uma banda que
sobrepusesse grooves carregados de funk,
R&B e sonoridades blues. Alguns anos depois,
esse conceito deu origem ao som que define o
E-Collective, com muita electricidade distribuída
pelo baixo, a guitarra e os processadores de
efeitos, num efectivo bem diferente daquele
que o trompetista explora no seu quinteto
de jazz. Com este projecto, Blanchard
aproveita para se fazer ouvir a
respeito dos acontecimentos
que têm atingido a comunidade
negra nos EUA. O primeiro
álbum intitulou-se Breathless e
foi dedicado a Eric Garner, um
cidadão negro morto pela polícia,
e o álbum de 2018 foi gravado ao
vivo em várias cidades que têm
sido atingidas por tensões raciais.
“A música e a arte têm o poder de
mudar corações e almas”, diz o
compositor – uma convicção
que ganha vida através da
música contagiante e dançável
do seu E-Collective.
137

da
de Blanchard e

Sinfónica

Apocalipse Bruckner
SÉRIE CLÁSSICA · INTEGRAL DAS SINFONIAS DE BRUCKNER

Sex
16.03
21:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 23
L-U € 21
UU-Z € 19
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

John Storgårds direcção musical
Anton Bruckner Sinfonia nº 8

Bruckner referia-se à Oitava Sinfonia como o seu Mysterium e muitos
autores apelidaram-na de “Sinfonia apocalíptica”, não sendo de excluir que
tenha algum programa interior misterioso, constituindo mais um enigma
para a compreensão da personalidade artística de Anton Bruckner. É uma
obra monumental, começando pela dimensão colossal da orquestra: três
flautas, três oboés, três clarinetes, três fagotes, oito trompas (quatro delas
tocando também tubas wagnerianas), três trompetes, três trombones, tuba,
percussão, três harpas e cordas. Monumental é também a sua duração
aproximada a uma hora e vinte, a maior após a Nona de Beethoven.

“Com Storgårds,
instinto e
requinte
fundem-se, o
que na verdade
é um dom raro.”
— The Telegraph
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À Mesa

Banda Sinfónica
Portuguesa

SERVIÇO EDUCATIVO

Sáb
17.03
16:00 Sala 2
–
€ 7,5 · € 5 < 18 anos
–
> 6 anos

Artur Carvalho, Bruno Estima, Joaquim Alves e Tiago Oliveira
direcção musical e interpretação

Após o sucesso da estreia em 2016, repete‑se no “menu” da Casa um
combinado de percussão e teatro físico. Quatro turistas, quatro estranhos
de passagem, encontram‑se num restaurante e começam a comunicar
de forma puramente musical, usando instrumentos de bolso, objectos do
quotidiano e linguagem corporal. Num cenário minimalista, sem aditivos,
ritmos com bom humor são servidos em doses generosas.

Dom
18.03
12:00 Sala Suggia
–
€ 10
–
Cartão Amigo 25%

Pedro Neves direcção musical
Obras finalistas do VI Concurso Nacional de Composição BSP
Jorge Salgueiro nova obra
(encomenda BSP)

Com o objectivo de estimular a criação de repertório original para banda,
o Concurso Nacional da Composição BSP tem-se afirmado como um
importante veículo de divulgação dos novos talentos da composição
contemporânea. A Sala Suggia recebe a final da sexta edição do concurso,
o concerto onde se decide a obra vencedora. Ao programa junta-se a
estreia de uma obra encomendada pela BSP ao compositor Jorge Salgueiro.

Parceiro Serviço Educativo

fundação
energia
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CONCERTOS
D
E PÁSCOA
20 + 28 Março

O

que é a vida? Qual o sentido de existir? Por que motivo
sofremos? O que virá depois? Haverá uma vida depois da
morte? Estas são as questões que Mahler obsessivamente
coloca na sua Segunda Sinfonia, e para as quais apresenta uma
resposta convicta no último andamento: a Ressurreição. Assim se
assinala a Páscoa na Casa da Música, com o Remix Ensemble e o Coro
ao lado das vozes aclamadas de Sarah Wegener e Louise Callinan.
Num segundo momento, a Orquestra Barroca apresenta cantatas
de Bach centradas nos temas do arrependimento e da gratidão a
Deus, afirmando a confiança na morte e redenção que esta festa
cristã simboliza. Esta é também a ocasião para ouvir, pela primeira
vez na Casa da Música, a soprano Marie Lys que será solista tanto nas
cantatas de Bach como no Salve Regina de Händel.

CONCERTOS
D
E PÁSCOA

Remix & Coro
Ressurreição
Ter
20.03
19:30 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 18
L-U € 16
UU-Z € 14
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

144

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA
ESTÁGIOS DE ORQUESTRA E CORO DA ESMAE

Peter Rundel direcção musical
Sarah Wegener soprano
Louise Callinan meio-soprano
Gustav Mahler (arr. Gilbert Kaplan/Rob Mathes) Sinfonia nº 2, Ressurreição

Gustav Mahler não era exactamente um compositor devoto, pelo que a sua
Sinfonia Ressurreição não nasce a partir dos dogmas cristãos, mas sim de
um desejo de redenção existencial e de imortalidade espiritual. É uma obra
com inúmeras associações e referências filosóficas, literárias, artísticas e
religiosas, fascinante nas alusões ao mistério da morte, ao julgamento final e
ao sentido da vida: “Ó acredita, não nasceste em vão!”, canta uma das vozes
solistas. A partitura inclui uma orquestra gigantesca, mas a versão aqui
interpretada será um arranjo para um ensemble mais compacto. Contando
com as solistas convidadas Sarah Wegener e Louise Callinan, o Remix
Ensemble e o Coro Casa da Música juntam-se neste concerto a estudantes
do ensino superior de música.
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Harmos Festival

Sinfónica

Grande Beethoven
SÉRIE CLÁSSICA

Qua–
Sáb
21–
24.03
€5
–
Jovem 50%
Sénior 20%

O HARMOS é um conceito único em todo o espaço europeu que reúne os
melhores alunos de algumas das mais conceituadas escolas superiores de
música do mundo. Totalmente dedicado à música de câmara, o HARMOS
Festival celebra em 2018 o seu 12º aniversário com recitais na Casa da
Música, na Câmara Municipal do Porto e nas cidades HARMOS, além
de masterclasses, concertos comentados e outras iniciativas. Este ano
destaca-se também o acolhimento da conferência ICMuC 2018 – Música de
Câmara no séc. XXI: Novas perspectivas e desafios, que pretende estimular
a discussão e a reflexão sobre a prática da música de câmara em contextos
educacionais, passando por temas como a criação de agrupamentos de
câmara, as dinâmicas de grupo e a liderança, a avaliação e o repertório,
além de práticas de composição para música de câmara.

21+22.03
Cibermúsica
Conferência
ICMuC 2018
“Música de Câmara
no séc. XXI: Novas
perspectivas e
desafios”
24.03
Sala 2
Recitais às 12:00,
17:00, 19:00 e 21:00
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Sex
23.03
21:30 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 23
L-U € 21
UU-Z € 19
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

Joseph Swensen direcção musical e violino
L. van Beethoven Abertura Leonora nº 1; Romance nº 1 em Sol maior
para violino e orquestra, op.40; Sinfonia nº 5

Um programa inteiramente dedicado
a Beethoven percorre as diferentes
faces da sua obra. A música de
cena está representada pela
Abertura Leonora nº 1, uma das
quatro aberturas que o compositor
escreveu para a ópera Fidélio, o
grande símbolo da sua ideologia
libertária. O Romance para violino
e orquestra mostra a vertente mais
lírica da escrita concertante de
Beethoven, com Joseph Swensen na
dupla qualidade de solista e maestro.
Por fim, a sinfonia mais célebre de
todo o repertório encerra o concerto
reafirmando o génio incomparável do
compositor de Bona.
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Sinfónica

A Quinta de Beethoven

Spectrum
SERVIÇO EDUCATIVO · AO ALCANCE DE TODOS

SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

Dom
25.03

Joseph Swensen direcção musical
Concerto comentado por Gabriela Canavilhas

12:00 Sala Suggia

L. van Beethoven Sinfonia nº 5

–
€ 12
–
Cartão Continente:
na compra de um
bilhete para adulto
oferta de duas
entradas (< 18 anos)

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

É o motivo mais célebre de toda a música clássica e deu origem à Sinfonia
mais conhecida do mundo, a 5ª de Beethoven. O compositor chamou
‑lhe “o destino a bater à porta” pelo carácter fortemente rítmico das suas
quatro notas. A partir deste pequeno motivo, Beethoven construiu uma
verdadeira catedral, uma dramaturgia imparável e inquietante que deixa os
ouvintes presos da primeira à última nota. Gabriela Canavilhas apresenta os
momentos fulcrais desta sinfonia empolgante, desde o seu motivo inicial até
ao triunfante final.
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Ter+
Qua
27+
28.03
19:30 Sala 2
–
€ 7,5 · € 5 < 18 anos
–
> 6 anos

Duncan Chapman e Sam Mason direcção musical
XIII Curso de Formação de Animadores Musicais, APPDA interpretação

O encontro é deste lado, onde as barreiras vão caindo e as emoções
vêm à pele numa pulsação regular. Sai do labirinto a comunicação e,
tranquilamente, sem o imprevisível, o que a mente prende a música deslaça.
Estimulando a experiência de estar com o outro, chamando quem tende a
fechar‑se ao mundo, Spectrum é arte e terapia. Passa a ser bom estar aqui,
neste palco, onde os olhos se acham.
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Barroca

CONCERTOS
D
E PÁSCOA

Salve Regina
Qua
28.03
21:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 19
L-U € 17
UU-Z € 15
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA

Laurence Cummings cravo e direcção musical
Marie Lys soprano
J. S. Bach Sinfonia, BWV 42
J. S. Bach Ich bin vergnügt mit meinem Glücke, BWV 84
–
J. S. Bach Mein Herze schwimmt im Blut, BWV 199
G. F. Händel Concerto grosso op.3 nº 5
G. F. Händel Salve Regina

A soprano Marie Lys é sobejamente conhecida no domínio da música
antiga e um dos nomes emergentes no panorama europeu do canto lírico.
Premiada no Concurso Internacional de Canto Handel (Londres) em 2016
e vencedora da Göttinger Reihe Historischer em 2015, a soprano suíça
faz a sua estreia na Casa da Música com cantatas de Bach alusivas à
paixão de Cristo e o comovente Salve Regina de Händel. Demonstração
de plena sintonia entre o texto e a música, contraste perfeito entre o
lirismo expressivo e a mais virtuosa coloratura, o Stabat Mater de Händel
é uma das obras-primas do Barroco. Obras instrumentais dos mesmos
compositores completam este programa sob a direcção de Laurence
Cummings, uma referência internacional na interpretação de Händel.

“Que voz magnífica, que variedade criativa,
que expressividade – o público recusou-se
a deixar Marie Lys abandonar o palco.”
Mecenas Ciclo Barroco BPI
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— Kulturbüro Göttingen
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ABRIL
NÃO É O GÉNIO QUE ESTÁ
100 ANOS À FRENTE,
É O HOMEM COMUM QUE
ESTÁ 100 ANOS ATRÁS
— ROBERT MUSIL

Luís Bittencourt
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA

Ter
03.04
19:30 Sala 2
–
€ 10
–
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Luís Bittencourt percussão
Pedro Junqueira Maia Xcuse me while I kiss the sky
Luís Bittencourt Memórias Líquidas, para waterphone e live loops
Luís Bittencourt nova obra em estreia absoluta
Tan Dun Water Music (adaptação de Luís Bittencourt)

Este programa apresentado por Luís Bittencourt visa transcender a noção
de instrumento musical e propor ao espectador a ideia de instrumentalidade
– o potencial instrumental de um determinado objecto enquanto instrumento
musical. Neste concerto, objectos vulgares e invulgares são manipulados
através de uma variedade de técnicas e sonoridades que demonstram a
instrumentalidade percussiva destes materiais, em diferentes obras e estilos
composicionais. O programa inclui a espectacular Water Music de Tan Dun,
obra que resulta numa verdadeira revelação para os sentidos e cuja beleza
transcende largamente a simples audição.
Promotor: Q.Art
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Sinfónica

O Génio no Século XXI
SÉRIE DESCOBERTAS

Sáb
07.04
18:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 18
L-U € 16
UU-Z € 14
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%
–
17:15 Cibermúsica

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Baldur Brönnimann direcção musical
Philippe Manoury/Claude Debussy Rêve (da Primeira Suite para orquestra)
Unsuk Chin Mannequin
–
Magnus Lindberg Concerto para orquestra

Unsuk Chin e Magnus Lindberg são compositores multipremiados com
uma relação especial com a Casa da Música, onde foram Compositores em
Residência. Mannequin é a primeira incursão da compositora sul-coreana
no universo da dança, ainda que sob a forma de uma coreografia imaginária
“para ser dançada sem os pés” – uma homenagem aos grandes bailarinos
que fazem o impossível parecer possível. Poucos dominam a escrita para
orquestra como o finlandês Magnus Lindberg, um dos compositores
contemporâneos mais interpretados em todo o mundo. O seu Concerto
para orquestra é disso um excelente testemunho, explorando com
enorme mestria o potencial expressivo da orquestra. Um Debussy antes
Palestra pré
‑concerto por Daniel de Debussy – é assim que nos soa o autor, ainda estudante, de uma Suite
Moreira
para orquestra que só há poucos anos foi descoberta. Tendo sido perdida a
orquestração de um dos seus andamentos, Philippe Manoury assumiu essa
tarefa e apresentou-nos uma peça que prenuncia a sonoridade mais tardia
deste ícone do impressionismo musical.
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Seg
09.04
21:00 Sala Suggia
–
€ 7,5 · € 5 < 18 anos
–
> 6 anos

Montanha

Grigori Sokolov

SERVIÇO EDUCATIVO · AO ALCANCE DE TODOS

CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

Tim Yealland direcção artística
Balleteatro Escola Profissional, Escola Profissional de Música de Espinho
e comunidade de pessoas com necessidades especiais interpretação

Ter
10.04

Cair e levantar‑se. Quase desistir e insistir. Metáfora da vida, Montanha
é um trabalho fora da zona de conforto sobre resistência e superação.
Épico e poético, com drama e humor, convida à descentralização do Eu e
obriga a olhar o Outro para se chegar à verdade consciente: as escalas de
dificuldade não são iguais. Num sentido francamente positivo, não somos
todos iguais. Mas só quem não tenta morre no sopé da montanha.
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21:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 35
L-U € 32
UU-Z € 29
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Franz Joseph Haydn Sonatas nos 32, 47 e 49
–
Restante programa a anunciar

No ano em que a Casa da Música dedica a sua programação à Áustria, o
lendário pianista Grigory Sokolov regressa à Sala Suggia com sonatas
predilectas de Haydn. Enquanto as sonatas de Mozart são célebres pelo
seu lirismo e pendor teatral, as sonatas de Haydn são conhecidas pelas
suas sonoridades orquestrais.
O pianista russo que foi o mais jovem vencedor de sempre do prestigiado
Concurso Tchaikovski, certame que ganhou com apenas 16 anos de idade,
tem actuado todos os anos na Casa da Música
em recitais sempre esgotados. As suas
interpretações na busca incessante da
perfeição são mundialmente conhecidas
e as suas longas sessões de encores
fazem de cada recital uma
experiência inesquecível.

159

Sinfónica

Sinfónica

SÉRIE CLÁSSICA
CONCERTO SOLIDÁRIO DA ASSOCIAÇÃO ATACA – ASSOCIAÇÃO
DE TUTORES E AMIGOS DA CRIANÇA AFRICANA

SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

Fascínio da Escócia
Sex
13.04
21:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 23
L-U € 21
UU-Z € 19
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Martin André direcção musical
Pedro Emanuel Pereira piano
Gioachino Rossini Abertura Semiramide
Edvard Grieg Concerto para piano e orquestra
–
Felix Mendelssohn Sinfonia nº 3, Escocesa

Inspirada na tragédia sobre a rainha Semiramis da Babilónia, a
Abertura Semiramide de Rossini é considerada um exemplo
perfeito do nível de sofisticação que esta forma musical atingiu.
Do ambiente quente e solarengo das terras da Babilónia partimos
para terras distantes e frias, de fadas e duendes, de florestas
densas e lagos límpidos. No seu único concerto para piano, Grieg
transporta-nos até às montanhas e fiordes monumentais da
sua amada Noruega, com as danças e timbres populares soando
um pouco por toda a obra. O solista é o jovem pianista português
Pedro Emanuel Pereira, vencedor do Prémio Internacional Santa
Cecília 2017. Segundo Wagner, Mendelssohn demonstrou ser um
“paisagista de primeira ordem” na sua Terceira Sinfonia, aludindo
assim à sua capacidade de pintar musicalmente as paisagens
das Terras Altas, no norte da Escócia, pejadas de montanhas
separadas por lagos de azul celeste que contrastam com o verde
puro da vegetação.

Sinfonia Escocesa
Dom
15.04
12:00 Sala Suggia
–
€ 12
–
Cartão Continente:
na compra de um
bilhete para adulto
oferta de duas
entradas (< 18 anos)

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Martin André direcção musical
Concerto comentado por Rui Pereira
Felix Mendelssohn Sinfonia nº 3, Escocesa

“Fomos hoje, no profundo crepúsculo, ao palácio onde a rainha Mary viveu
e amou. A capela já não tem telhado. Heras e ervas cobrem agora o altar
quebrado onde Mary foi coroada rainha da Escócia. Está tudo em ruínas,
deteriorado à luz do céu claro. Acho que encontrei ali o início da minha
sinfonia escocesa.” É este um excerto da carta que Mendelssohn escreveu
à família quando visitou Edimburgo na companhia de um amigo. A par
desta descrição, o compositor anotou os compassos iniciais da sinfonia,
captando a inspiração no local. É com esta carta e a partir desse esboço
que partimos à descoberta da Sinfonia Escocesa de Mendelssohn.

VENCEDOR DO PRÉMIO
INTERNACIONAL SANTA CECÍLIA
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Ter
17.04
19:30 Sala 2
–
€ 10
–
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Joana Gama

Tito Andrónico

FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA

SERVIÇO EDUCATIVO · AO ALCANCE DE TODOS

Joana Gama piano
Vasco Mendonça Homem na Cidade
João Madureira Barco Negro (e uma homenagem a Ligeti)
Pedro Faria Gomes Talvez se chame saudade
Fernando Lapa Variações sobre o Coro da Primavera
Eurico Carrapatoso L’aire deI campo
Carlos Marecos Terras por detrás dos montes
João Godinho Fogo Posto

Neste recital de piano evoca‑se o espírito livre e errante do Romantismo
através de peças portuguesas do nosso tempo. Temas como a liberdade
e o destino encontram‑se nas transcrições de fados célebres por Vasco
Mendonça, João Madureira e Pedro Faria Gomes. Acerca da transcrição, em
forma de variação, da canção “Coro da Primavera” de Zeca Afonso, Fernando
Lapa afirma: “Para as presentes variações é essencial a ideia de percurso,
de viagem”, viagem essa que é o mote para a alusão da imagem romântica
do viandante que nos impele a percorrer o território português afastado do
barulho e da agitação dos grandes centros urbanos. Por fim, ouve‑se Fogo
Posto de João Godinho, “uma alucinação musical narrada a partir da mente
de um pirómano”, inspirada naquele que é um drama do nosso país.

Sex
20.04
19:30 Sala 2
–
€ 7,5 · € 5 < 18 anos
–
> 12 anos

Marco Paiva encenação
Mickael de Oliveira texto (a partir de
Tito Andrónico de William Shakespeare)
Crinabel Teatro e Albano Jerónimo interpretação
Digitópia Collective música

Aqui ninguém quer o poder. Pergunta‑se então porquê a escolha
de Tito Andrónico, uma das mais sangrentas tragédias de William
Shakespeare, crivada de ímpeto dominador. Porque a crueza do texto,
apropriado livremente, permite a um grupo de artistas contar a sua
história, e sem pretensões de mandar, muito menos moralizar, colocar
‑se como espectador do poder alheio. É desconcertante. Mas sabe
terrivelmente bem.

Promotor: Q.Art
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MÚSICA &
REVOLUÇÃO
ANTON WEBERN: IMERSÃO TOTAL
20-29 Abril

O

Música & Revolução deixa-se imergir na música de um
expoente do século XX, um compositor que integrou a
chamada Segunda Escola de Viena e marcou as principais
tendências da composição europeia nos anos que se seguiram à II
Guerra Mundial e à sua própria morte: Anton Webern. São quatro os
concertos que percorrem vários períodos da vida criativa e diversas
formas abordadas por aquele que foi um dos mais destacados
discípulos de Arnold Schoenberg e um dos primeiros cultores do
dodecafonismo como técnica de composição. Enquanto o prestigiado
Arditti Quartet abrilhanta a programação com trios e quartetos de
cordas, a aclamada soprano Christina Daletska interpreta vários
ciclos de canções ao lado da Orquestra Sinfónica e do Remix
Ensemble. Além de apresentarem obras instrumentais tão relevantes
como a romântica Passacaglia ou, no outro extremo do catálogo
do compositor, a sensibilidade e a fúria contida das Variações para
orquestra, obra marcante do período dodecafónico, os agrupamentos
residentes juntam-se ao Coro Casa da Música e a Daletska para
revelarem também as duas emblemáticas Cantatas, que estão entre
as últimas obras escritas pelo compositor. O Coro traz ainda à Sala
Suggia uma selecção de motetes de Heinrich Isaac, compositor
renascentista que exerceu grande influência em Webern. Quatro
concertos que são grandes oportunidades para ouvir música emotiva,
desafiante e revolucionária de um compositor-chave para a música
do século passado.

Sinfónica,
Remix & Coro

MÚSICA &
REVOLUÇÃO

Cantatas de Webern
FORA DE SÉRIE

Sex
20.04
21:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 23
L-U € 21
UU-Z € 19
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

1ª Parte
REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA

Peter Rundel direcção musical
Christina Daletska soprano
Anton Webern Concerto, op.24; Sinfonia, op.21; Duas canções, op.19;
Cantata nº 1, op.29
2ª Parte
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA

Baldur Brönnimann direcção musical
Christina Daletska soprano
Ivan Ludlow barítono
Anton Webern Seis peças para orquestra, op.6; Das Augenlicht, op.26;
Cantata nº 2, op.31

Obras raramente apresentadas em concerto, as duas cantatas de Webern
foram escritas em plena II Guerra Mundial, numa Áustria ainda ocupada
pelo exército nazi, e são manifestamente religiosas, celebrando o amor a
Deus e à sua criação apesar de terem sido escritas em ambiente de conflito
apocalíptico. Resultam da colaboração que o compositor desenvolveu
nos seus últimos anos com a poetisa Hildegard Jone, autora também do
texto de Das Augenlicht e uma das suas principais parcerias artísticas.
Neste concerto duplo, em que os agrupamentos residentes da Casa
da Música apresentam a totalidade das obras de Webern para coro e
conjuntos instrumentais, são ainda interpretadas as Duas canções, op.19,
com poemas de Goethe, o último autor musicado por Webern antes de se
dedicar em exclusivo aos textos de Jone. Do período pré-dodecafónico do
compositor, o programa inclui apenas as Seis peças para orquestra, op.6,
uma obra programática que descreve episódios ligados à morte da sua mãe.
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MÚSICA &
REVOLUÇÃO

Remix & Sinfónica
Canções e Variações
FORA DE SÉRIE

Sáb
21.04
18:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 18
L-U € 16
UU-Z € 14
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

1ª Parte
REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA

Peter Rundel direcção musical
Christina Daletska soprano
Anton Webern Duas canções, op.8; Quatro canções, op.13; Cinco peças para
orquestra, op.10; Seis canções, op.14; Cinco canções sacras, op.15
2ª Parte
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Baldur Brönnimann direcção musical
Anton Webern Variações para orquestra, op.30; Im Sommerwind;
Passacaglia, op.1

Mais de metade da produção musical de Webern são canções, escritas ao
longo de grande parte da sua vida criativa. A aclamada soprano ucraniana
Christina Daletska interpreta neste concerto vários conjuntos de canções
que são exemplares da linguagem que o compositor vienense desenvolveu
durante e após o período em que estudou com Schoenberg – melodias
expressivas e atonais, suportadas por orquestrações imaginativas
desenhando uma estética que fez ressoar a sua influência através de
muitos dos compositores mais relevantes do século XX. Miniaturas que,
tal como as Cinco peças para orquestra, se tornaram paradigmáticas
na música de Webern – “um romance num único gesto, júbilo num único
suspiro”, nas palavras de Schoenberg. A segunda parte deste concerto
dá-nos a ouvir uma outra dimensão criativa do compositor: as obras mais
extensas de um criador de objectos compactos e profundos. As Variações
para orquestra, op.30 foram uma das suas derradeiras criações e a
única obra dodecafónica para grande orquestra, e abrem um programa
sinfónico que inclui duas obras de juventude com raízes no Romantismo
tardio: a famosa Passacaglia e o idílio para orquestra Im Sommerwind, obra
descoberta já após a morte do compositor.
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MÚSICA &
REVOLUÇÃO

Arditti Quartet
MÚSICA & REVOLUÇÃO

Dom
22.04
18:00 Sala 2
–
€ 12
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Orquestra Bamba Social
& Tiago Nacarato
Qui
26.04

Irvine Arditti violino
Ashot Sarkissjan violino
Ralf Ehlers viola
Lucas Fels violoncelo
Anton Webern Langsamer Satz; Trio, op.20; Quarteto, op.28; 5 Peças, op.5;
Bagatelas, op.9

As obras para trio e quarteto de cordas de Webern atravessam vários
dos seus períodos criativos, desde os reflexos do Romantismo tardio à
intensidade do Expressionismo e ao refinamento do dodecafonismo. A
sensibilidade de articulação e de colorido na música do compositor de
Viena deixam transparecer um artista emotivo e apaixonado, com um
fascínio pela natureza e bem distante da frieza que muitas vezes se associa
às técnicas de composição altamente teorizadas que nasceram a partir do
seu exemplo. Na interpretação do reputadíssimo Arditti Quartet, quarteto
de cordas preferido de uma longa lista de figuras-chave da composição
moderna, toda esta sensibilidade virá ao de cima num recital integralmente
dedicado a uma das figuras mais influentes da música do século XX.
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21:30 Sala Suggia
–
1ª Plateia € 15
2ª Plateia € 12

A paixão pelo samba juntou este colectivo de músicos luso-brasileiros que
revisita os clássicos da música brasileira desde os anos 30 até aos dias
de hoje, acrescentando-lhes novas sonoridades. Bamba Social é acima
de tudo um conceito que revive os anos dourados da boémia carioca,
onde a música, a dança e o convívio se fundiam em alegres bailes. Este
espectáculo único marca a estreia do projecto na Casa da Música, num
novo formato, com a apresentação de canções originais para além dos
temas mais badalados. A este concerto juntam-se vários convidados, entre
os quais o cantor Tiago Nacarato, parceiro habitual da Orquestra Bamba
Social que vem fazendo também um percurso musical a solo em grandes
salas nacionais e no programa televisivo The Voice.
Promotor: 1ª Linha
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MÚSICA &
REVOLUÇÃO

Coro

Os Motetes de Isaac
Dom
29.04
18:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 14
L-U € 12
UU-Z € 10
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

CORO CASA DA MÚSICA

Paul Hillier direcção musical
Obras de Heinrich Isaac editadas por Anton Webern

A influência da música renascentista atravessa a obra de Anton Webern,
marcando especialmente as peças que escreveu na sua maturidade. Entre
os compositores que exerceram essa influência destaca‑se Heinrich Isaac,
flamengo que viveu entre 1450 e 1517. A tese de doutoramento de Webern
foi dedicada precisamente a Isaac e incluiu a edição do segundo livro do
monumental Choralis Constantinus, um ciclo de motetes para o próprio
da missa de todo o ano eclesiástico. O Coro Casa da Música apresenta
neste concerto uma selecção desses motetes efectuada pelo seu maestro
titular, Paul Hillier.

“Tudo aquilo
em que Paul
Hillier toca
transforma-se
em ouro coral.”
— The New York Times
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MAIO

MAIO
AQUELE QUE VIVE
NO PRESENTE VIVE
NA ETERNIDADE
— L. WITTGENSTEIN

A Nossa Guitarra
FIM DE TARDE · NOVOS VALORES DA GUITARRA PORTUGUESA
PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

Ter
01.05
19:30 Sala 2
–
€ 10
–
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

176

Henrique Fraga guitarra de Coimbra
Marco Matos guitarra clássica

A Nossa Guitarra é um projecto de divulgação da guitarra de Coimbra e
da sua música, sempre acompanhada pela guitarra clássica como uma
parte de si. Traz a palco alguns dos temas mais desafiantes alguma vez
compostos para esta combinação de instrumentos – dos clássicos de
Carlos Paredes, como Verdes Anos e Divertimento ou as desafiantes
Danças Portuguesas e Variações em Ré menor, até às composições
originais como Ao Fundo do Túnel, Pequeno Nada, Máquina do Tempo e
Além do Rio. O primeiro disco de originais do duo parte da música inspirada
nas influências tradicionais mais relevantes para estes instrumentos e
estende-se a um inesperado universo de outros estilos musicais.
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RITO
D
A PRIMAVERA
04-20 Maio

A

fertilidade, a juventude, o despontar de novas ideias; tudo
isto é simbolizado pela Primavera, que na Casa da Música se
traduz numa aposta forte nos jovens talentos e nos projectos
inovadores. O ciclo de recitais ECHO Rising Stars apresenta cinco
solistas e um quarteto de cordas seleccionados pelos directores
artísticos das principais salas de concerto da Europa, revelando em
primeira mão aqueles que poderão ser as estrelas dos palcos da
música clássica num futuro próximo. Voltando as atenções para o jazz,
é no fim-de-semana Spring ON! que se dá a conhecer um conjunto de
propostas estimulantes também de origem europeia, valorizando a
vitalidade do género sem qualquer imposição de fronteiras estilísticas.
As obras de juventude de compositores que vieram mais tarde a
consagrar-se dão origem a um recital do Quarteto de Cordas de
Matosinhos centrado apenas em música portuguesa do século XX.
A alusão à Primavera é igualmente o mote para um programa da Banda
Sinfónica Portuguesa onde se destaca a interpretação da Sagração da
Primavera de Stravinski, uma obra seminal que evoca precisamente os
ritos de passagem para a idade adulta.

RITO
D
A PRIMAVERA

Spring ON!/Novas
Tendências do Jazz
Sex–
Dom
04–
06.05

Na sua sétima edição, o Spring ON! volta a reunir algumas das
propostas mais desafiantes do jazz actual, privilegiando os projectos
de jovens músicos europeus. As referências podem distanciar-se
mais ou menos da tradição do jazz, para se atravessarem sem
qualquer pudor pelas sonoridades do rock, da electrónica, das
músicas tradicionais ou das novas tendências urbanas, sempre
com um foco intenso sobre a improvisação. Um fim-de-semana
marcado pela frescura criativa e uma oportunidade para ouvir
os projectos e os solistas que estão a deixar a sua marca no jazz
europeu contemporâneo.
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RITO
D
A PRIMAVERA

Prémio Novos Talentos
Ageas 2017
CONCERTO DOS FINALISTAS

Sáb
05.05
18:00 Sala Suggia
–
€ 10
–
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

182

Ao longo de 2017, o público da Casa da Música pôde votar nos seus
músicos e projectos preferidos, em cerca de duas dezenas de concertos
de terça-feira ao fim da tarde. Com o objectivo de premiar o trabalho de
jovens músicos com idade até 35 anos e de nacionalidade portuguesa ou
residência em Portugal, de todos os géneros musicais, o Prémio Novos
Talentos Ageas, uma parceria da seguradora com a Casa da Música,
chega agora ao seu ponto culminante com a final disputada entre os três
candidatos que obtiveram melhor classificação.
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D
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Banda Sinfónica
Portuguesa

Quarteto de Cordas
de Matosinhos
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA

Dom
06.05
12:00 Sala Suggia
–
€ 10
–
Cartão Amigo 25%

José Rafael Pascual Vilaplana direcção musical
Johan de Meij Spring
Jorge Salgueiro Primavera
Igor Stravinski Sagração da Primavera

Desde sempre inspiração para artistas de todo o mundo, a Primavera
representa o impulso da vida, a força que faz brotar a energia vital da terra.
A Banda Sinfónica Portuguesa apresenta um programa inteiramente
preenchido por obras nela inspiradas. A abertura do holandês Johan de
Meij recorre a duas melodias do folclore tradicional sueco e capta o mágico
despertar da Primavera na Suécia. Na Primavera de Jorge Salgueiro
podemos escutar o renascer de mais um ciclo, os elementos que brotam
da terra e os animais que saem das tocas ansiosos por saudar a vida.
Com génese na música tradicional russa, a Sagração da Primavera
permanece como um marco da história da música do século XX,
representando uma ruptura com cânones anteriores da composição e
assumindo-se como símbolo dos novos caminhos.

Mecenas Rito da Primavera

Ter
08.05
19:30 Sala 2
–
€ 10
–
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

José Vianna da Motta Quarteto em Mi bemol maior
Luís de Freitas Branco Quarteto de cordas
Joly Braga Santos Quarteto de cordas nº 2 em Lá menor

O Quarteto de Cordas de Matosinhos apresenta um programa centrado em
quartetos de juventude de três figuras cruciais da composição em Portugal
e celebra os 150 anos do nascimento de Vianna da Motta, o primeiro
compositor a procurar uma identidade nacional na sua música. O Quarteto
em Mi bemol foi escrito em Berlim, em 1888, quando o célebre pianista e
pedagogo contava apenas 20 anos de idade. Sensivelmente a mesma
idade tinha Freitas Branco quando compôs o seu quarteto, já depois do
abalo que sentira ao contactar com a música de Debussy e com o próprio
compositor. A obra é, por isso, fortemente inspirada no impressionismo
musical e no simbolismo, com um uso livre da dissonância. A terceira
geração deste programa é representada por Joly Braga Santos, que tinha
sido aluno de Freitas Branco e contava já quatro sinfonias no seu catálogo
quando escreveu este quarteto de cordas, aos 33 anos. Cultivando os ideais
neoclássicos e “não desdenhando as conquistas do século XX”, procurava
compor de modo a falar “ao homem comum com simplicidade e clareza”.

Apoio
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Sinfónica

Áustria: Tradição
e Actualidade
SÉRIE DESCOBERTAS
CONCERTO APRE! – ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E REFORMADOS

Sáb
12.05
18:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 18
L-U € 16
UU-Z € 14
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%
–
17:15 Cibermúsica
Palestra pré
‑concerto por
Daniel Moreira

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Brad Lubman direcção musical
Franz Schubert/Georg Friedrich Haas Torso
–
Georg Friedrich Haas Natures Mortes
Alban Berg Três peças para orquestra, op.6

Num período de crise pessoal, o compositor austríaco Georg Friedrich
Haas teve a sensação de que os mesmos acontecimentos se sucediam de
forma recorrente na sua vida. Natures Mortes é um reflexo dessa sensação
e divide-se em três fases, cada uma caminhando em espiral novamente
para o início. Procurando sempre territórios inexplorados a cada nova
obra, as criações do Compositor em Residência na Casa da Música têm,
ainda assim, raízes firmes na tradição. A profunda admiração que tem por
Schubert levou-o a escrever Torso, uma orquestração da inacabada Sonata
para piano em Dó maior, D. 840. Também as Três peças para orquestra
de Alban Berg são uma homenagem, neste caso ao seu professor Arnold
Schoenberg. Obra marcante da Segunda Escola de Viena, concilia o
atonalismo com a arquitectura das grandes formas tardo-românticas sob
inspiração de Mahler.
PORTRAIT GEORG FRIEDRICH HAAS III

“Brad Lubman extraiu o melhor do ensemble
e de cada músico e soube como fazer a obra
cantar e respirar.”
— musicologie.org
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John Scofield

“Country for Old Men”
CICLO JAZZ

Dom
13.05
21:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 20
L-U € 18
UU-Z € 16
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Victor Pereira
e Vítor Pinho
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA

Ter
15.05

John Scofield guitarra
Gerald Clayton órgão e piano
Vicente Archer baixo
Bill Stewart bateria

Quando John Scofield decide gravar um novo disco, nunca se sabe bem o
que esperar a não ser música de extremo bom gosto e enorme criatividade.
Pioneiro do jazz-rock desde os tempos em que acompanhou Miles Davis,
já o ouvimos abordar o funk, o blues, o disco, o R&B e muito mais – embora
sempre com um enfoque no jazz. Em Country For Old Men, disco lançado
em 2016 e premiado com um Grammy Award na categoria de “melhor
disco de jazz instrumental”, Scofield dá asas à sua predilecção pela música
de autores icónicos como George Jones, Hank Williams, Merle Haggard,
Dolly Parton e Bob Wills. As sonoridades country encontram assim o
fraseado quente e pioneiro de John Scofield, sempre disposto a mergulhar
profundamente em novos universos e a arrastar consigo os ouvintes.
O regresso ao Ciclo de Jazz de uma das maiores referências da guitarra jazz
das últimas quatro décadas.
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19:30 Sala 2
–
€ 10
–
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Victor Pereira clarinete
Vítor Pinho piano
Obras de Alban Berg, Jonathan Harvey, Luís Carvalho, Jörg Widmann
e Paulo Perfeito

Victor Pereira e Vítor Pinho partilham regularmente o palco nas principais
salas portuguesas e também além-fronteiras, nomeadamente no âmbito
da sua colaboração com o Remix Ensemble. Foi, assim, com naturalidade
que surgiu a oportunidade para se apresentarem em duo, tendo entretanto
tocado no Encontro Nacional de Clarinetistas 2014 e na Academia Ibero-Americana do Clarinete 2016.
A formação de clarinete e piano despertou o interesse de grandes
compositores desde o Romantismo até aos nossos dias. A predilecção
destes dois músicos pelas criações contemporâneas leva-os a apresentar
neste recital obras de compositores consagrados do século XX e
actuais, com especial atenção à música portuguesa. O programa reflecte
justamente essa simbiose entre tradição e actualidade, englobando um
conjunto de obras de carácter lírico e virtuoso que permitem apreciar a
grande versatilidade desta formação.
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Sinfónica

De Mozart a Tchaikovski
SÉRIE CLÁSSICA

Sex
18.05
21:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 23
L-U € 21
UU-Z € 19
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Pedro Neves direcção musical
W. A. Mozart Seis danças alemãs, KV 509
Richard Strauss Don Juan
–
P. I. Tchaikovski Sinfonia nº 5

O desejo, a posse e o desespero são os ingredientes que fazem do poema
sinfónico Don Juan uma das partituras mais apreciadas do repertório
sinfónico. Richard Strauss escreveu a música como quem conta uma
história e a partitura tem momentos descritivos absolutamente fantásticos
que nos transportam para o mundo das imagens e dos sentidos.
Tchaikovski escreveu a Quinta Sinfonia a partir de um programa que nunca
desvendou, como se fosse igualmente um grande poema sinfónico unido
sob uma mesma ideia, a de um destino ao qual, tal como aconteceu a Don
Juan, não podemos escapar. O concerto tem início com as Seis danças
alemãs que Mozart escreveu no mesmo ano em que estreou a sua ópera
Don Giovanni e cuja alegria é absolutamente contagiante.

“Pedro Neves, um dos mais
consistentes maestros portugueses
da actualidade.”
— Público
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ECHO Rising Stars

Tamás Pálfalvi
e Marcell Szabó
ECHO RISING STARS

Sáb+
Dom
19+
20.05

Todos os anos a European Concert Hall Organisation (ECHO) apresenta o
programa Rising Stars, formado por uma selecção de artistas talentosos
nomeados pelos programadores e directores artísticos das mais
importantes salas de concerto da Europa. Estes músicos são apoiados no
seu desenvolvimento profissional e apresentam-se em digressão por várias
salas associadas. Desde 1995, o programa ajudou a construir as carreiras
musicais de muitos dos artistas mais destacados da actualidade. São cinco
solistas e um quarteto de cordas que vêm à Casa da Música, incluindo
nos programas dos recitais novas obras encomendadas a destacados
compositores contemporânos. Não perca as jovens promessas do circuito
internacional, nomes com provas dadas nos mais prestigiados concursos
internacionais e na mira das grandes editoras discográficas.
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Sáb
19.05
17:00 Sala 2
–
€ 10
–
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Müpa Budapest apresenta:
Tamás Pálfalvi trompete
Marcell Szabó piano
T. Albinoni Sonata em Lá maior (Adagio e Allegro)
P. Eötvös Sentimental
(encomenda Müpa Budapest e ECHO)
B. Bartók Duas danças romenas, op.8a
(arr. para trompete e piano)
G. Enesco Légende, para piano e trompete
C. Debussy Três Prelúdios para piano (La sérénade
interrompue; Voiles; Les collines d’Anacapri)
G. Gershwin Prelúdio nº 2, para trompete e piano
R. Erickson Kryl, para trompete

193

RITO
D
A PRIMAVERA

Sáb
19.05
19:00 Sala 2
–
€ 10
–
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Christopher Sietzen

Quarteto Van Kuijk

ECHO RISING STARS

ECHO RISING STARS

Philharmonie Luxembourg apresenta:
Christopher Sietzen percussão

Sáb
19.05

E. Séjourné Attraction, para marimba, vibrafone e fita
I. Xenakis Rebonds B, para percussão
J. S. Bach Chaconne da Partita BWV 1004
J. Psathas One Study One Summary, para marimba, junk percussion e fita
S. Copeland Sheriff of Luxembourg
(encomenda Philharmonie Luxembourg e ECHO)
I. Boumanns The Cloth
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21:00 Sala 2
–
€ 10
–
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Philharmonie de Paris e Festspielhaus Baden-Baden apresentam:
Quarteto Van Kuijk
Édith Canat de Chizy En noir et or
(encomenda Philharmonie de Paris, Festspielhaus Baden-Baden e ECHO)
Franz Schubert A morte e a donzela
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RITO
D
A PRIMAVERA

Sinfónica

Nora Fischer
e Daniël Kool

A Quinta de Tchaikovski

ECHO RISING STARS

SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

Dom
20.05
12:00 Sala Suggia
–
€ 12
–
Cartão Continente:
na compra de um
bilhete para adulto
oferta de duas
entradas (< 18 anos)

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Pedro Neves direcção musical
Concerto comentado por Mário Azevedo
P. I. Tchaikovski Sinfonia nº 5

Num pequeno livro de apontamentos de Tchaikovski, uma página com a
data de 15 de Abril de 1888 revela‑nos o seguinte: “Introdução – Resignação
total perante o destino, ou, o que é semelhante, os inescrutáveis desígnios
da Providência. Allegro. (i) Murmúrios de dúvida, queixas, reprovação em
relação a XXX. (2) Deverei entregar‑me sem reservas à fé??? Um programa
maravilhoso, consiga eu realizá‑lo.” As palavras foram escritas em relação à
Quinta Sinfonia e deram origem a diversas teorias, por vezes conspirativas,
em relação a estes “X”. Será o mistério resolvido neste concerto
comentado? Mário Azevedo guia‑nos ao longo de excertos da sinfonia,
antecipando a sua interpretação sob a direcção do maestro Pedro Neves.
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Dom
20.05
15:00 Sala 2
–
€ 10
–
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Het Concertgebouw Amesterdão e BOZAR Bruxelas apresentam:
Nora Fischer voz
Daniël Kool piano
Maurice Ravel Kaddish
Francis Poulenc La courte paille
Olivier Messiaen Trois mélodies
M. Kliphuis A Wine Flows Within Me
(encomenda Het Concertgebouw Amesterdão, BOZAR Bruxelas e ECHO)
Leonard Bernstein La Bonne Cuisine
Béla Bartók Cenas da aldeia, Sz.78
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RITO
D
A PRIMAVERA

Ellen Nisbeth
e Bengt Forsberg

Emmanuel Tjeknavorian
RITO DA PRIMAVERA · ECHO RISING STARS

RITO DA PRIMAVERA · ECHO RISING STARS

Dom
20.05
17:00 Sala 2
–
€ 10
–
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Konserthuset Stockholm apresenta:
Ellen Nisbeth viola
Bengt Forsberg piano
P. Grainger Duas peças da Suite Escandinávia (Canção de Vermeland;
Air & Finale segundo danças norueguesas)
K. Leyman Tales of Lost Times, para viola
(encomenda Konserthuset Stockholm e ECHO)
D. Ellington/B. Strayhorn Duas peças de Anatomy of a Murder
(Low Key Lightly; Flirtibird)
J. S. Bach Giga em Sol menor da Partita nº 2
P. Grainger Arrival Platform Humlet, para viola
P. Grainger To a Nordic Princess
E. Grieg Sonata em Dó menor, op. 45
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Dom
20.05
19:00 Sala 2
–
€ 10
–
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Wiener Konzerthaus e Musikverein Wien apresentam:
Emmanuel Tjeknavorian violino
E. Ysaÿe Sonata para violino solo nº 5, em Sol maior, op.27
J. S. Bach Chaconne da Partita nº 2 para violino solo, BWV 1004
B. Bartók Tempo di Ciaccona da Sonata para violino solo, Sz.117
C. Ehrenfellner Suite des Alpes, op.36
(encomenda Wiener Konzerthaus, Musikverein Wien e ECHO)
H. W. Ernst Tema e variações para violino solo sobre Die letzte Rose
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Reencontros XXI
TRIBUTO A D. HELENA

Seg–
Qua
21–
23.05
19:00 e 21:30 Sala 2
–
€ 10
–
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

A intensidade com que se vive o curso superior de piano na Escola Superior
de Música e das Artes do Espectáculo tem reflexos em toda a vida
profissional dos pianistas que por lá se têm formado desde a fundação da
instituição, em 1985. O resultado ouve-se na música, no ensino e na partilha
de experiências que dá forma a carreiras diversificadas e de sucesso. Ao
longo de três dias, são seis os recitais de piano a solo, duos de piano e
música de câmara que promovem reencontros artísticos entre antigos
alunos da ESMAE, reafirmando a grande qualidade dos músicos formados
na Rua da Alegria.

21 Seg

22 Ter

23 Qua

19:00
KontakteDuo
Patrícia Martins piano
Carlos Puga percussão
Jaime Reis sound projection

19:00
Prémio Novos Talentos Ageas
Bernardo Pinhal piano
Sérgio de A piano

19:00
Prémio Novos Talentos Ageas
Pedro Lopes piano
Pedro Costa piano
João M. Braga Simões percussão
Vítor Castro percussão

K. Stockhausen Nasenflügeltanz;
Natürliche Dauern nº 10; Kontakte

A. Schoenberg/A. Webern
Cinco peças, op.16
M. Ravel Rapsódia Espanhola
I. Stravinski A Sagração
da Primavera

21:30
Luisa Tender piano
J. S. Bach Variações Goldberg

21:30
Nuno Cernadas piano
J. S. Bach Partita nº 6 em Mi menor,
BWV 830
A. Scriabin Sonata nº 1 em
Fá menor, op.6
Almeida Prado Cartas Celestes

ESMAE

ESCOLA SUPERIOR
DE MÚSICA E ARTES
DO ESPETÁCULO

LOGO COR, OPACO, COM ÁREA DE PROTECÇÃO
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W. Lutosławski Variações sobre
um tema de Paganini
F. Lopes-Graça Paris 1937
J. Brahms Variações sobre
um tema de Haydn, op.56b
B. Bartók Sonata para dois
pianos e percussão

21:30
Lígia Madeira piano
F. Schubert Sonata em Dó menor,
D.958
M. Ravel Valses nobles
et sentimentales
R. Schumann Fantasia em Dó
menor, op.17

Cristina Branco

Loja
da Casa
Prolongue a memória
da sua visita à Casa

Qua
23.05
21:30 Sala Suggia
–
€ 20
–
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%

Cristina Branco é sinónimo de sofisticação. Num género de fortes raízes
conservadoras e tradicionalistas como é o caso do fado, apresenta sempre
uma alternativa alicerçada em poetas eternos-clássicos, compositores
requintados e músicos de excelência. São perto de uma dezena de discos
que, juntamente com centenas de espectáculos um pouco por todo o
mundo, atribuem a Cristina Branco e ao seu trabalho um significado muito
particular, num trilho único traçado entre sofisticação, tradição e inovação.
Em Setembro de 2016 lançou Menina, um disco de novas abordagens que
combina, com ousadia e elegância, os contributos de uma multiplicidade
de autores portugueses. Menina recebeu o Prémio Autores da Sociedade
Portuguesa de Autores para Melhor Disco 2016.
Promotor: Arruada

No foyer da Casa da Música, junto às bilheteiras, encontra-se
a Loja da Casa, onde pode adquirir artigos exclusivos inspirados
na arquitectura do edifício, no projecto artístico e cultural ou,
simplesmente, na música.
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Sinfónica

Um Maestro ao piano
SÉRIE CLÁSSICA · TRIBUTO A D. HELENA

Sex
25.05
21:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 23
L-U € 21
UU-Z € 19
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Christian Zacharias direcção musical e piano
Joseph Haydn Sinfonia nº 49, La passione
W. A. Mozart Concerto para piano e orquestra nº 14
–
Franz Schubert Sinfonia nº 2

O pianista e maestro alemão Christian Zacharias gravou todos os concertos
de Mozart, alcançando aquela que é uma das mais apreciadas integrais
da discografia mozartiana. Na sua brilhante carreira como maestro tem
dirigido as mais prestigiadas orquestras mundiais, dedicando a maior
parte dos seus programas aos clássicos da Primeira Escola de Viena. Na
sua estreia à frente da Orquestra Sinfónica Casa da Música, Zacharias
escolhe obras da sua predilecção pelas quais é mundialmente reconhecido
enquanto pianista e maestro.

“Se quiser
assistir a um
milagre basta
ouvir Christian
Zacharias
interpretar
Mozart no duplo
papel de pianista
e maestro.”
–The Berkshire Edge
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Sáb
26.05
16:00 Sala 2
–
€ 7,5 · € 5 < 18 anos
–
> 6 anos

Piano Caos

Maratona de Teclistas

SERVIÇO EDUCATIVO · TRIBUTO A D. HELENA

RECITAIS DE INSTRUMENTOS DE TECLA COM ALUNOS DE ESCOLAS VOCACIONAIS
SERVIÇO EDUCATIVO · TRIBUTO A D. HELENA

Duarte Cardoso e José Alberto Gomes direcção artística
Daniela Castro interpretação

Primeiro era o caos, a véspera do universo. Ou então o piano, que na
Babel de elementos se torna o centro da criação difusa. Com um cenário
concebido por alunos de Design de Produto da Universidade do Minho,
o vídeo e a coreografia participam numa produção avessa à catalogação
da música. De peças de repertório a outras quase desprovidas de partitura,
com vários instrumentos e por interacção tecnológica, vale tudo onde o
piano lança a (des)ordem.
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Dom
27.05
10:00-18:00
Vários Espaços

Em vez de um palco, a Casa toda. Em vez de uma hora, quase o dia inteiro.
É assim há cinco anos: a maratona musical criada pelo centenário do
nascimento de Helena Sá e Costa marca num domingo de Maio o encontro
com jovens de escolas vocacionais de todo o país. Em 2017, perto de 700
teclistas interpretaram cerca de mil obras. Nem eles se cansam, nem o
repertório se esvazia, contará a história da nova edição.

–
€ 1,5
–
> 6 anos
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Dom
27.05
18:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 24
L-U € 22
UU-Z € 20
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Christian Zacharias

Escola a Cantar

CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP · TRIBUTO A D. HELENA

SERVIÇO EDUCATIVO

Christian Zacharias piano
Joseph Haydn Sonata em Sol menor, Hob. XVI:44
J. S. Bach Suite francesa nº 5, em Sol maior, BWV 816
Joseph Haydn Sonata em Lá bemol maior, Hob. XVI:46
–
Franz Schubert Sonata em Lá menor, D.845

“Vale a pena
viajar do
cantinho
mais distante
do planeta
para o ouvir.”
–The Financial Times

Antes de se tornar um dos mais apreciados maestros do repertório clássico
a nível mundial, Christian Zacharias ganhou fama internacional como
pianista. Premiado nos concursos de Genebra, Van Cliburn e Ravel, o
pianista alemão conta com uma discografia de referência onde constam as
integrais dos Concertos para piano de Mozart e Beethoven e das Sonatas
de Mozart. No seu regresso à Casa da Música, interpreta Bach e Haydn,
abordando obras-primas do Barroco e do Classicismo, bem como uma das
sonatas predilectas de Schubert, repertório da sua especialidade. As obras
em programa têm um pendor orquestral muito vincado e despertam ainda
mais interesse dada a consagrada carreira de Zacharias como maestro.
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Seg
28.05
19:00 Sala Suggia
–
€ 7,5 · € 5 < 18 anos

Coros infantis das escolas da Lomba (Porto), Quatro Caminhos
(Matosinhos) e Quinta das Chãs (Gaia)
António Miguel Teixeira, Duarte Cardoso, Gonçalo Vasquez, Ivo Brandão,
Joana Castro e Raquel Couto direcção musical

Em Outubro de 2016, centenas de alunos de três escolas do 1.º ciclo
do Ensino Básico responderam ao nosso desafio e começaram a
cantar. É a eles, às suas vozes e vontade, que se deve a criação de três
coros independentes, com uma estrutura comum. Este concerto reúne
formações que transformam a vida de crianças, famílias e escolas. Vale
pelo conceito, mas sobretudo pela performance de pequenos coralistas
com a lição bem estudada.
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ESMAE Jazz Ensemble
FIM DE TARDE · NOVOS VALORES DO JAZZ
PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

Ter
29.05
19:30 Sala 2
–
€ 10
–
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

COMBO DE JAZZ DA ESMAE

Vera Morais voz
Pedro Jerónimo trompete
Filipe Dias guitarra
Miguel Meirinhos piano
Jóni Axel contrabaixo
Zé Stark bateria

Sexteto constituído por estudantes/músicos da Escola Superior de Música
e Artes do Espectáculo, o ESMAE Jazz Ensemble deixa-se influenciar por
músicos e compositores como Aaron Parks ou Ambrose Akinmusire. Nas
suas actuações, encarna uma energia que tem tanto de densa como de
etérea – energia essa que lhe valeu o reconhecimento da Antena 2, na
15ª edição da Festa do Jazz do S. Luiz (2017). Neste concerto, apresenta
um repertório constituído por arranjos e temas originais, com um foco na
contemporaneidade.
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JUNHO
ÀS VEZES UM CHARUTO
É APENAS UM CHARUTO
— SIGMUND FREUD

VERÃO NA CASA
01 Junho – 11 Setembro

O

Verão chega sempre um pouco mais cedo à Casa da Música,
com o Dia Mundial da Criança celebrado num concerto
especial para toda a família. A programação do Café, que ao
longo de todo o ano se tornou já um porto seguro para quem gosta de
ser surpreendido por boa música, projectos inovadores e uma grande
diversidade de estilos, abre-se às noites mais quentes e ao ambiente
descontraído da Esplanada. Lá dentro, a programação continua
atractiva como sempre. Já alguma vez ouviu uma trompa alpina ao vivo?
E um quarteto de trompas alpinas? Não seja por isso, são mesmo quatro
os solistas que se juntam à Orquestra Sinfónica com as sonoridades
insólitas deste instrumento tradicional dos Alpes. Surpreendente é
também a descoberta de uma obra de Stravinski submersa durante
cem anos no fundo de um arquivo, com o pó devidamente soprado e
pronta para nos conquistar com a sua beleza misteriosa.
O Ano Áustria convida-nos a apreciar a monumentalidade das
sinfonias de Bruckner, a criatividade contagiante de Mozart ou a
música actual de Friedrich Cerha, além do recital do pianista Ingolf
Wunder. Mas se vem para a plateia com vontade de participar na
música que se faz a partir do palco, o Remix Ensemble apresenta o
programa ideal para si, com nova música que pede a sua audição
atenta e a sua participação. Canções corais de Brahms, o jazz de
Joshua Redman, as canções de Manel Cruz transplantadas para uma
big band e ainda bandas filarmónicas – há música para todos os gostos
e todas as ocasiões.
O São João nunca é esquecido pela Casa da Música, e este ano
divide-se entre a noite de festa com a prestação da Banda Sinfónica
Portuguesa e uma tarde de vozes brancas com a actuação do
Coro Infantil Casa da Música. Música em festa é também o mote do
Sonópolis, a apresentação final dos projectos do Serviço Educativo
com várias comunidades, e do final deste Verão na Casa em dois
concertos na Avenida dos Aliados protagonizados pela Orquestra
Barroca e a Orquestra Sinfónica.

VERÃO NA CASA

Os Meus Direitos
SERVIÇO EDUCATIVO · DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

Sex
01.06
11:00 e 14:30
Esplanada
–
Entrada Livre

Artur Carvalho direcção artística

Aprovada em 1959 pelas Nações Unidas, a Declaração Universal dos
Direitos da Criança estabelece dez princípios que devem ser respeitados.
Mas será que todos os conhecem? Num concerto quase de intervenção,
o repertório de festa assume também carácter didáctico para rever com
crianças e adultos o que a Humanidade não pode negligenciar. Com um
largo sorriso, o Dia pede juízo ao mundo.

Aniversário na Casa
(crianças entre os 4 e 12 anos)
–
Contactos/ Reservas:
+351 220 120 210 / +939 030 108
aniversarios@casadamusica.com

Queres uma festa diferente? Surpreende os teus amigos e escolhe
tu o tipo de festa que gostarias de partilhar com eles.
A Casa da Música está à tua espera para te oferecer um percurso
cheio de surpresas, música e boa disposição. Traz os teus convidados e vem viver connosco a melhor aventura do teu aniversário
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VERÃO NA CASA

Sinfónica

O impulso de Bruckner
SÉRIE DESCOBERTAS · INTEGRAL DAS SINFONIAS DE BRUCKNER

Sáb
02.06
18:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 18
L-U € 16
UU-Z € 14
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%
–
17:15 Cibermúsica
Palestra pré
‑concerto por
Rui Pedro Alves
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ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Leopold Hager direcção musical
Friedrich Cerha Impulse
–
Anton Bruckner Sinfonia nº 6

Bruckner chamou à sua Sexta Sinfonia “a mais atrevida”. Na verdade,
ela é das suas sinfonias onde mais ideias proliferam e a orquestração tem
rasgos de génio que não deixam nenhum ouvinte indiferente. A sua estreia
decorreu em Viena, em 1883, com a célebre Filarmónica de Viena, a mesma
orquestra para que Friedrich Cerha escreveu a peça de celebração dos
150 anos da Orquestra, Impulse. Natural de Viena, Friedrich Cerha é dos
mais aclamados compositores da actualidade, tendo recebido os prémios
internacionais mais importantes no domínio da música, tais como o Leão de
Ouro da Bienal de Veneza em 2006, o Prémio de Composição de Salzburgo
em 2011 ou o Prémio Ernst von Siemens em 2012.
O concerto é dirigido por um dos mais reconhecidos maestros austríacos
do nosso tempo, Leopold Hager.
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VERÃO NA CASA

Coro

Vítor Guerreiro Trio

Sol e Tempestade
Dom
03.06
18:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 14
L-U € 12
UU-Z € 10
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

CORO CASA DA MÚSICA

Nicolas Fink direcção musical
Johannes Brahms Quartette, op.92; Cinco canções, op.104
Florent Schmitt La mort du rossignol, op.91 nº5; Pendant la tempête, op.40 nº 2
Lili Boulanger Hymne au soleil; Renouveau; La source; Les sirènes;
Pendant la tempête; Soir sur la plaine

As Cinco canções op.104 são um olhar nostálgico para os tempos de
juventude, no Outono da vida em que também Brahms se encontrava
na época em que as escreveu. Com o cair das folhas maravilhosamente
representado por acordes ao sabor da brisa, a obra encerra com a torrente
de emoção contida de um homem que antevê o fim. Imagens da natureza e
sonoridades impressionistas atravessam as obras corais de dois franceses
laureados com o célebre Prix de Rome. Lili Boulanger morreu muito jovem,
aos 25 anos, mas o seu enorme talento precoce deu origem a algumas
das mais belas e comoventes páginas da música francesa das primeiras
décadas do século XX. A música apaixonada e plena de contrastes de
Florent Schmitt completa este belíssimo programa dirigido pelo maestro
suíço Nicolas Fink, aclamado pelo seu trabalho no âmbito da música coral.
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FIM DE TARDE · NOVOS VALORES DO JAZZ
PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

Ter
05.06
19:30 Sala 2
–
€ 10
–
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

O guitarrista Vítor Guerreiro diplomou-se em Jazz na Universidade de Évora,
mas navega também pela soul, o funk e o pop-rock. Tem em seu nome
projectos de originais e standards, e é membro das bandas Class2Jazz,
Class4Jazz, Vinyl Rose Band (duo e quartetos de jazz tradicional) e das
orquestras de jazz The Big Small Band (Lisboa) e Orquestra de Jazz
Humanitária (Palmela). É guitarrista e director musical de Fernando Pardal
(pop-rock). Estudou e trabalha com músicos como Mário Delgado, André
Fernandes e Claus Nymark, entre outros.
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VERÃO NA CASA

Sinfónica

“Schmid
transforma
passagens
de extrema
dificuldade em
música muito
para além da
ostentação.”

Celebrar Sibelius
SÉRIE CLÁSSICA · INTEGRAL DOS CONCERTOS PARA VIOLINO DE MOZART

— The Daily Telegraph

Sex
08.06
21:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 23
L-U € 21
UU-Z € 19
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%
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ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Arvo Volmer direcção musical
Benjamin Schmid violino
Felix Mendelssohn Abertura Sonho de uma Noite de Verão
W. A. Mozart Concerto para violino e orquestra nº 3
–
Jean Sibelius Sinfonia nº 5

A obra mais popular de toda a produção de Mendelssohn é a Abertura
para a peça Sonho de uma Noite de Verão de Shakespeare, que escreveu
quando tinha apenas dezassete anos de idade. Nela são apresentados
musicalmente os mundos das fadas, dos nobres amantes e do povo, que se
interligam na comédia. O aclamado director musical da Orquestra Haydn,
Arvo Volmer, estreia-se à frente da Orquestra Sinfónica neste programa
que prossegue a Integral dos Concertos para Violino de Mozart, com o
multipremiado violinista Benjamin Schmid. Mozart tinha 19 anos quando
escreveu o célebre Concerto nº 3 em Sol maior, e relatou numa carta ao pai
como todos elogiaram a pureza do seu som quando o tocou numa ocasião
em Augsburg. Não são muitas as pessoas que vêem o seu dia de aniversário
declarado feriado nacional. Foi dessa forma que a Finlândia homenageou
Sibelius, ainda em vida, tendo-lhe encomendado a Quinta Sinfonia para as
celebrações do 50º aniversário do próprio compositor.
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Sinfónica

Manel Cruz &
Orquestra Jazz
de Matosinhos

Danças Sinfónicas
SÉRIE CLÁSSICA

CICLO JAZZ

Sáb
09.06
22:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 17
L-U € 15
UU-Z € 13
–
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior/Jovem 15%

Sex
15.06

Pedro Guedes direcção musical
Manel Cruz voz
Carlos Azevedo e Pedro Guedes arranjos

“No momento em que escrevo este texto não faço a mínima ideia de qual
vai ser o resultado desta parelha. Foi essa uma das coisas que me atraíram
neste convite. Reduzir as canções ao essencial e oferecê-las a uma outra
linguagem como sacrificando um animal a um qualquer deus da brincadeira.
As músicas não valem nada sem quem as toca, são como peúgas vazias
com olhos abotoados à espera de uma mão que as anime. Eu tenho umas
dúzias delas que espero elásticas, e se o não forem, que rompam.”
Manel Cruz

21:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 23
L-U € 21
UU-Z € 19
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Baldur Brönnimann direcção musical
Veriko Tchumburidze violino
Igor Stravinski Cântico Fúnebre
Aram Khatchaturian Concerto para violino e orquestra
–
Sergei Rachmaninoff Danças Sinfónicas

Com apenas 20 anos, Veriko Tchumburidze ganhou o 1º Prémio no prestigiado
Concurso de Violino Wienavski em 2016, atraindo de imediato a atenção dos
principais festivais e orquestras mundiais. Estreia‑se na Casa da Música para
interpretar uma das obras mais populares do compositor arménio Aram
Khatchaturian, o Concerto para violino e orquestra. Tocada pela primeira
vez em 1909, a partitura de Cântico Fúnebre esteve perdida mais de 100 anos,
tendo sido reencontradas as partes orquestrais em 2015 no Conservatório de
São Petersburgo. Desde a estreia moderna em 2016, a obra tem sido tocada
pelas principais orquestras do mundo, revelando aquela que o compositor
russo considerava a sua melhor composição anterior ao Pássaro de Fogo. O
programa completa‑se com o modernismo e lirismo presentes nas Danças
Sinfónicas, a última obra que Rachmaninoff escreveu.

Patrocinador Verão na Casa
Super Bock
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Ingolf Wunder
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

Sáb
16.06
18:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 18
L-U € 16
UU-Z € 14
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

W. A. Mozart Sonata para piano nº 12 em Fá maior, K.332
L. van Beethoven Sonata para piano nº 23, Appassionata
–
F. Chopin Três Nocturnos, op.9; Polonaise-Fantasie, op.61; Polonaise, op.53

O pianista austríaco mais reputado da nova geração está de regresso ao
Ciclo de Piano da Casa da Música, onde já impressionou o público com o
seu virtuosismo insuperável, uma técnica irrepreensível e um cantabile
extremamente expressivo. Figura regular nos palcos mais prestigiados
desde que foi premiado nos concursos Steinway de Hamburgo, Franz Liszt
de Budapeste e Chopin de Varsóvia, Ingolf Wunder lançou a sua carreira
internacional com um contrato para a prestigiada editora Deutsche
Grammophon. O programa é constituído por obras favoritas do repertório
pianístico, nomeadamente algumas das composições mais conhecidas de
Mozart, Beethoven e Chopin.

“Wunder é um
intérprete temerário
com pleno domínio
da técnica, que
nunca exibe
desnecessariamente,
e a inteligência
musical para lhe dar
bom uso.”
— The Guardian
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Sinfónica
Génio Russo
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

Dom
17.06
12:00 Sala Suggia
–
€ 12
–
Cartão Continente:
na compra de um
bilhete para adulto
oferta de duas
entradas (< 18 anos)
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ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Baldur Brönnimann direcção musical
Concerto comentado por Ana Liberal
Igor Stravinski Cântico Fúnebre
Sergei Rachmaninoff Danças Sinfónicas

Foi no fundo de um arquivo do Conservatório de São Petersburgo,
inacessível durante décadas, que surgiram as partes orquestrais de
uma obra perdida de Stravinski. Dedicado ao seu professor Rimski
‑Korsakoff, Cântico Fúnebre tinha sido tocado apenas uma vez, em 1909,
vindo a desaparecer com a Revolução Russa. 107 anos depois ocorreu
a estreia moderna desta peça-chave da obra de Stravinski, que permite
melhor conhecer o jovem compositor nos anos imediatamente anteriores
à fama internacional. Ana Liberal revela as histórias escondidas sob
esta descoberta espantosa e apresenta ainda as Danças Sinfónicas de
Rachmaninoff, a última obra que este assinou três anos antes de morrer.
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Remix

Ouve. Participa!
Ter
19.06

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
CORO COMUNITÁRIO

Pedro Neves direcção musical
Digitópia Collective electrónica

19:30 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 15
L-U € 13
UU-Z € 11
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Philip Venables The Gender Agenda, para ensemble, vídeo e coro comunitário
(estreia em Portugal; encomenda Art Mentor Foundation Lucern)
–
Oscar Bianchi nova obra para ensemble, vídeo e electrónica
(estreia em Portugal; encomenda Art Mentor Foundation Lucern)

As fronteiras entre o palco e a plateia esbatem-se neste concerto
especial em que o público não existe, e todos tomam parte na recriação
e interpretação de peças musicais compostas propositadamente para a
ocasião. O projecto “Connect” da Art Mentor Foundation Lucerne desafia
as convenções e tem dimensão europeia, contando com as colaborações
de prestigiados ensembles de música contemporânea – entre nós o
Remix Ensemble, noutros países a London Sinfonietta, o Asko|Schönberg
e o Ensemble Modern. As obras são encomendas a dois compositores
premiados: o italiano Oscar Bianchi, conhecido especialmente por obras
em grande escala que procuram constantemente a inovação e se inspiram
na música das mais diversas geografias; e Philip Vernables, compositor
britânico especialmente interessado nos cruzamentos entre música e
teatro e em temas socialmente relevantes que passam pela política, a
sexualidade e a violência.

Com o apoio da Art Mentor Foundation Lucern, em colaboração com
a London Sinfonietta, Ensemble Modern e Asko|Schönberg
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Banda Sinfónica
Portuguesa

Coro Infantil
SERVIÇO EDUCATIVO

CONCERTO DE SÃO JOÃO

Sáb
23.06
22:00 Sala Suggia
–
€ 10
–
Cartão Amigo 25%

Francisco Ferreira direcção musical
Programa a anunciar

Na noite mais longa do ano, a diversão contagia toda a cidade: alhos-porros
e ramos de cidreira, vasos de manjericos a perfumar as ruas, bailaricos com
música popular até às tantas, cascatas sanjoaninas a enfeitar os bairros
mais tradicionais e o cheiro a sardinhas assadas em cada esquina. Também
tradicional se tornou o Concerto de São João da Casa da Música com a
Banda Sinfónica Portuguesa, que promete apresentar um programa festivo
adequado a esta noite tão querida dos portuenses.

Mecenas Principal
Casa da Música

Dom
24.06
18:00 Sala Suggia
–
€ 10
–
Cartão Amigo 25%
–
> 6 anos

CORO INFANTIL CASA DA MÚSICA

Duarte Cardoso, Gonçalo Vasquez, Joana Araújo,
Joana Castro e Raquel Couto direcção musical

Quarenta crianças são também quarenta vozes extremamente
competentes a dar qualidade e consistência ao mais recente grupo
residente da Casa da Música. Escolhidos entre 350 alunos de três
escolas do 1º ciclo do Ensino Básico, os pequenos coralistas assumem um
compromisso sério com a Casa e com a Música. Conte-se, por isso, com
um concerto de qualidade superior. Para todos os efeitos, e sem sombra
de dúvida, são grandes cantores.

Patrocinador Verão na Casa
Super Bock

Seguros
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Buba Espinho
FIM DE TARDE · NOVOS VALORES DO FADO
PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

Ter
26.06
19:30 Sala 2
–
€ 10
–
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

234

Buba é um jovem cantor de 21 anos, natural de Beja, com um percurso que
passa pela relação estreita com os dois patrimónios musicais portugueses
reconhecidos pela UNESCO: as suas raízes estão no cante alentejano, que
procura cruzar com a estética do fado. Enquanto cantador alentejano,
Bernardo Espinho representou grupos como Adiafa, A Moda Mãe, Os
Bubedanas, Mestre Cante e Há Lobos Sem Ser na Serra. Participou
também como convidado especial em espectáculos de grandes nomes
da cena musical portuguesa, como Rui Veloso, Celina da Piedade, Júlio
Resende ou António Zambujo. Em 2016, já como fadista, venceu a Grande
Noite do Fado de Santa Maria Maior no Coliseu dos Recreios, tornando
‑se uma das promessas da nova geração fadista. Já passou pelas mais
icónicas casas de fado de Lisboa – O Faia, Casa de Linhares, Clube de
Fado, Adega Machado.
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Sinfónica

4 Trompas Alpinas
e uma Orquestra?
SÉRIE DESCOBERTAS · INTEGRAL DAS SINFONIAS DE BRUCKNER

Sáb
30.06
18:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 18
L-U € 16
UU-Z € 14
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%
–
20:15 Cibermúsica
Palestra pré
‑concerto por
Rui Pedro Alves

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
HORNROH MODERN ALPHORN QUARTET

Stefan Blunier direcção musical
Georg Friedrich Haas Concerto grosso nº 1, para quatro trompas
alpinas e orquestra
–
Anton Bruckner Sinfonia nº 1

Não é todos os dias que se vê a imagem insólita de quatro trompas
alpinas, instrumento tradicional dos Alpes com mais de três metros
de comprimento, à frente de uma orquestra sinfónica. O mesmo se
poderia dizer das sonoridades que Georg Friedrich Haas explora no seu
primeiro Concerto grosso – uma forma criada no período Barroco e que
se caracteriza pela oposição da orquestra a um grupo de solistas, neste
caso o Hornroh Modern Alphorn Quartet. A Primeira Sinfonia de Bruckner
está longe de ser uma obra de juventude – o compositor contava já 41
anos quando a terminou e estava no pleno domínio das suas capacidades
técnicas e criativas. Foi a única sinfonia que compôs em Linz, antes de se
mudar para Viena, e inaugura o conjunto que se tornará o grande legado
de Bruckner para a história da música: um conjunto de obras que funde
a envergadura arrebatadora das sinfonias de Beethoven com as mais
ousadas linguagens harmónicas do seu tempo.
PORTRAIT GEORG FRIEDRICH HAAS IV
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JULHO
SE É ARTE
NÃO É PARA TODOS
E SE É PARA TODOS
NÃO É ARTE
— ARNOLD SCHOENBERG

VERÃO NA CASA

Dom
01.07
18:00 Sala Suggia
–
€ 7,5 · € 5 < 18 anos

VERÃO NA CASA

Orquestra Energia
Fundação EDP

Marina Pacheco
e Tiago Matos

SERVIÇO EDUCATIVO

FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA

José Eduardo Gomes direcção musical

O entusiasmo de muitas crianças e jovens faz o som Energia, uma orquestra
com pólos activos por Amarante, Mirandela e Murça, mexendo com
comunidades alargadas. Num concerto que celebra o percurso feito ao
longo do ano lectivo, peças inéditas, escritas por compositores associados à
Casa da Música, indicam a diversidade e o poder integrador de um projecto
artístico com dimensão social.

Ter
03.07
19:30 Sala 2
–
€ 10
–
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Marina Pacheco soprano
Tiago Matos barítono
Pedro Costa piano
Claude Debussy Le promenoir de deux amants
Lili Boulanger Clarières dans le ciel
Federico Mompou Comptines
José Vianna da Motta Balada para piano solo op.16
Charles Gonoud Mab, la reine des mensonges,
da ópera Romeu e Julieta
Charles Gonoud Ah, je ris de me voir si belle, da ópera Fausto
Gioachino Rossini Dunque io son, da ópera O Barbeiro de Sevilha
Leonard Bernstein Medley de West Side Story

À la joie... é um projecto que celebra a genialidade de compositores
cujos aniversários de nascimento ou morte se assinalam em cada ano.
O centenário da morte de Debussy traz para o programa um ciclo de
três canções envolto em subtileza e elegância. Influenciados pela obra
deste ícone da música francesa foram o seu discípulo catalão Federico
Mompou e a francesa Lili Boulanger, que no seu ciclo de canções Clarières
dans le ciel retrata uma viagem da alegria à desolação, quase como um
presságio da sua morte prematura aos 24 anos. O centenário de Bernstein
é assinalado com um medley da sua partitura mais famosa, West Side
Story – uma versão nova-iorquina da tragédia Romeu e Julieta escrita para
a Broadway. Os 150 anos de Vianna da Motta celebram-se com música para
piano baseada em temas tradicionais portugueses, uma prática na qual o
compositor foi pioneiro.
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Joshua Redman special
guest Billy Hart Quartet
CICLO JAZZ

Qua
04.07
21:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 20
L-U € 18
UU-Z € 16
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

242

Joshua Redman saxofone
Billy Hart bateria
Ethan Iverson piano
Ben Street baixo

Desde que o seu nome surgiu no panorama nova-iorquino pelo início dos
anos 90, muito rapidamente o saxofonista Joshua Redman se tornou uma
das referências obrigatórias do jazz do nosso tempo. O seu som aveludado
conquistou definitivamente o público e a crítica, tendo a capacidade de
transmitir emoções fortes tanto nas baladas melancólicas como nos temas
mais virtuosos. Nomeado já por três vezes para o Grammy Award – a
primeira nomeação logo para o seu disco de estreia –, tem uma discografia
vasta e inúmeras colaborações com músicos tão diversos como Brad
Mehldau, Pat Metheny, Marcus Miller, Chick Corea, Dave Matthews Band,
Bill Frisell, DJ Logic, Rolling Stones, Yo Yo Ma ou Stevie Wonder. O quarteto
que traz à Casa da Música conta com o convidado Billy Hart, lendário
baterista que ao longo da sua carreira acompanhou artistas como Otis
Redding, Wes Montgomery, Wayne Shorter e McCoy Tyner, tendo gravado
inclusivamente com Miles Davis (On the Corner, 1972).
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Sinfónica

Maratona de Violoncelistas
SERVIÇO EDUCATIVO · SUGGIA
RECITAIS DE VIOLONCELO COM ALUNOS DE ESCOLAS VOCACIONAIS

Prémio Suggia
FORA DE SÉRIE · SUGGIA · VENCEDOR DO 5º PRÉMIO INTERNACIONAL
SUGGIA/FUNDAÇÃO CASA DA MÚSICA

Sex
06.07
21:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 23
L-U € 21
UU-Z € 19
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Sáb
07.07

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Christoph Altstaedt direcção musical
Jonas Palm violoncelo
Robert Schumann Concerto para violoncelo e orquestra
Restante programa a anunciar

O belíssimo Concerto para violoncelo de Schumann é a mais importante
obra do género escrita para violoncelo na primeira metade do século XIX.
Apesar de não ser um violoncelista exímio, Schumann sabia tocar o
instrumento pois foi a ele que se dedicou após a lesão numa mão que
arruinou a sua carreira de pianista. No entanto, esta não é uma obra de
virtuosismo e fogo-de-vista gratuito, sendo pela
densidade emocional e pelas bonitas sonoridades
que conquista os ouvintes e os próprios
intérpretes. É esta a escolha do violoncelista
alemão Jonas Palm, aluno de Clemens
Hagen (Quarteto Hagen) na Universidade
Mozarteum de Salzburgo, para o
concerto da sua consagração
enquanto vencedor do Prémio
Suggia/Casa da Música 2017.

10:00-18:00
Vários Espaços
–
€ 1,5

Entre a manhã e o entardecer, desenha-se o arco da música, das sinfonias
clássicas a temas da pop actual, em recitais pela Casa. Como quem
abraça Guilhermina Suggia, alunos de escolas vocacionais de todo o país
preenchem o espaço com a sonoridade grave, quase humana, do violoncelo.
Num registo ininterrupto, feito de futuro, cumpre-se a quinta edição de uma
maratona que chama sempre centenas de músicos e ouvintes.

Mecenas Principal
Casa da Música

Co-produção
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Sonópolis

Folefest

SERVIÇO EDUCATIVO

Dom
08.07
18:00 Sala Suggia
–
Entrada Livre

Paul Griffiths e Pete Letanka direcção musical
XIII Curso de Formação de Animadores Musicais, Outros interpretação

É gente que se acha, são grupos que se misturam. É uma ideia de cidade
a tomar o palco, capaz de assimilar registos diferenciados, contrastes
tamanhos, sem subtrair uma só identidade. Feito de fusões improváveis,
Sonópolis é um pot-pourri da diversidade urbana que integra comunidades
distintas, correntes artísticas, músicos profissionais e amadores. Juntos, tão
diferentes, mostram como é fácil o encontro.

Ter
17.07
19:30 Sala 2
–
€8

O Folefest tem um papel crucial na divulgação do acordeão erudito, através
de um concurso e de um festival que têm dado a conhecer instrumentistas
e repertório de qualidade excepcional. O Concerto de Laureados do
Folefest apresenta na Sala 2 os premiados da última edição do concurso,
dando mostra da diversidade de formações em que o acordeão participa
com um fascinante repertório.

Apoio
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Concurso Internacional
Santa Cecília
Dom
22.07
18:00 Sala Suggia
–
€ 10

3 Concertos para piano e orquestra
Provas finais com orquestra e entrega de prémios

Ao longo de uma semana, a Casa da Música acolhe as provas do 20º
Concurso Internacional Santa Cecília, transformando-se na capital do piano
para dezenas de pianistas de todo o mundo. Os três pianistas apurados
para a final interpretam uma obra do repertório concertante na Sala Suggia,
acompanhados por uma orquestra sinfónica. O concerto inclui a cerimónia
de atribuição de prémios, durante a qual será anunciado o vencedor.

Concerto Escolar
ACADEMIA DE MÚSICA DE COSTA CABRAL
CONCERTO DE ENCERRAMENTO DO VII ESTÁGIO NACIONAL
DE ORQUESTRA SINFÓNICA DE JOVENS

Qui
26.07
21:30 Sala Suggia
–
€7

Orquestra Sinfónica de Jovens da Academia de Música de Costa Cabral
José Eduardo Gomes direcção musical
Ricardo Matosinhos trompa
W. A. Mozart Abertura da ópera A Flauta Mágica
Kerry Turner Concerto for low horn
A. Dvořák Sinfonia nº 9 , Do Novo Mundo

A Academia de Música de Costa Cabral encerra mais um Estágio de
Orquestra com um programa sinfónico exigente, sob a orientação do
maestro convidado José Eduardo Gomes. Ricardo Matosinhos é o solista
no Concerto para trompa de Kerry Turner, um dos compositores mais
apreciados no repertório contemporâneo para trompa e metais. Escrita
em 1995, a obra de quatro andamentos pretende demonstrar todo o
virtuosismo e habilidade do trompista no registo mais grave do instrumento.
O concerto completa-se com duas das obras mais célebres de sempre, com
melodias inesquecíveis de Mozart e Dvořák.
Promotor: A.M.C.C.
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Encontro de Bandas
Filarmónicas
VERÃO NA CASA

Sáb+
Dom
28+
29.07
15:00 Sala Suggia
–
Entrada Livre

250

O Verão é tempo de arruadas e romarias, onde marcam presença
invariavelmente as inúmeras bandas que por todo o país mantêm
actividade, muitas delas já centenárias. É também altura para mais um
Encontro de Bandas na Casa da Música, onde a tradição não é esquecida
e se evoca em arruadas vespertinas no exterior do edifício. Num encontro
que se pretende enriquecedor para o público e para os participantes,
fomentando as trocas de experiências entre os “músicos filarmónicos”,
as bandas convidadas sobem depois ao palco da Sala Suggia para
se apresentarem em concerto, com programas que variam entre as
aberturas e rapsódias históricas e os novos e desafiantes repertórios
contemporâneos.
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Porto PianoFest

Eventos
na Casa
Faça eventos
Para
do seu evento
de natureza
corporativo
empresarial,
científica,
um
espectáculo
comercial, cultural ou social,
a Casa da Música oferece-lhe
a melhor solução.

Seg
30.07
19:30 Sala Suggia
–
Entrada Livre

A edição de 2018 do Porto PianoFest leva o piano ao encontro da dança
contemporânea. Partindo do centenário do nascimento do coreógrafo
norte-americano Jerome Robbins, fundador do New York City Ballet
(NYCB), o festival apresenta pela primeira vez em Portugal o ensemble
Stars of American Ballet, formado por alguns dos bailarinos principais
das companhias de dança NYCB e American Ballet Theater. Sob um novo
prisma, são revisitadas obras fundamentais do repertório pianístico de
compositores como Chopin, Schubert, Arvo Pärt ou Phillip Glass, juntando
o piano solo a combinações de um a oito bailarinos.

A Casa da Música, pela versatilidade que lhe é reconhecida,
A
Casa da Música
o local ideal
para acolher
seus eventos
adequa-se
às maisédistintas
necessidades
de os
empresas
e
empresariais.
As
características
arquitectónicas
ímpares
e ae
promotores externos. Dotados de equipamento de som, luz
capacidade
técnica
instalada
criam
as
melhores
condições
para
audiovisual, os vários espaços contam com uma equipa técnica
concretizar
as iniciativas
que deseja.
Equipamento
luz
para permanente
assistência
e uma sólida
estruturadedesom,
serviços
edeaudiovisual,
uma
equipa
técnica
e
de
acolhimento
preparaacolhimento e restauração.
da para responder às suas necessidades e o apoio dos nossos
serviços
de restauração são garantias que fazem a diferença.
Contactos/ Reservas:
+351 220 120 214 / +351 220 120 218
eventos@casadamusica.com
Contactos/ Reservas:
+351 220 120 214 / +351 220 120 218
eventos@casadamusica.com
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AGOSTO
A VIDA
É A CULPADA
DE TUDO
— ROBERT MUSIL
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SETEMBRO
O LOUCO
É UM SONHADOR
ACORDADO
— SIGMUND FREUD

VERÃO NA CASA

Concertos na Avenida

Sex
07.09
22:00 Avenida
dos Aliados
–
Entrada Livre

Co-produção

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA

Dmitry Sinkovsky violino e direcção musical
Antonio Vivaldi Concerto de violino em Ré menor, RV 242
Pedro António Avondano Sinfonia em Fá maior
Antonio Vivaldi As Quatro Estações

Dmitry Sinkovsky é um maestro e violinista largamente aclamado pela sua
capacidade para tocar com emoção mesmo quando interpreta música
de dificuldade transcendente. É com a sua interpretação de um concerto
de Vivaldi que se inicia a primeira participação da Orquestra Barroca
nos Concertos na Avenida, assinalando o final do Verão com música
inesquecível. A influência do Barroco italiano na cultura musical portuguesa
está bem patente na Sinfonia em Fá de Pedro António Avondano, 1º violino
da Real Câmara de D. José I. Os quatro concertos apelidados de As Quatro
Estações são os mais conhecidos concertos para violino de toda a música
barroca, com melodias contagiantes e ilustrações musicais de cada uma
das estações do ano. Os pássaros, a água da nascente de um rio, o sonho
bucólico de um pastor ou uma imitação brilhante de gaitas-de-foles são
alguns dos efeitos inesperados que se ouvem nesta obra bem conhecida
– nem que seja por ter anunciado durante anos o boletim meteorológico na
TV ao som sempre esperançoso da Primavera.

“A gravação das Quatro Estações
por Dmitry Sinkovsky é
provavelmente uma das mais
brilhantes e imaginativas deste
cavalo-de-batalha, com um
resultado electrizante e profundo.”
— Gramophone

260

261

VERÃO NA CASA

Concertos na Avenida

Sáb
08.09
22:00 Avenida
dos Aliados
–
Entrada Livre

Co-produção
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ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Baldur Brönnimann direcção musical
Johann Strauss II Abertura de O morcego
Georges Enesco Rapsódia Romena nº 1
Johannes Brahms Dança húngara nº 5
R. Vaughan Williams Fantasia sobre Greensleeves
Aaron Copland Hoe down (Rodeo)
Erich W. Korngold The Sea Hawk
Georges Bizet Suite nº 1 de Carmen
J. Strauss I Marcha Radetzky

A Orquestra Sinfónica desce à Avenida dos Aliados numa das noites mais
festivas da programação para brindar o público com música célebre
do repertório sinfónico, desde a melhor tradição vienense de Strauss,
passando pelo arranjo orquestral de Vaughan Williams sobre uma famosa
melodia tradicional inglesa até aos ambientes musicais associados
ao Oeste americano descritos por Copland. O programa inclui ainda
a emocionante banda sonora de Korngold para o filme The Sea Hawk,
reconhecida como um dos momentos altos da carreira do compositor
austríaco que se celebrizou em Hollywood. E porque festa poderá ser
sinónimo de dança, Brahms e Enesco trazem-nos obras sinfónicas
inspiradas nas canções e danças do Leste europeu. Quem também marca
presença é a sensual Carmen, a cigana espanhola amada por tantos e
imortalizada por compositores como Bizet.
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Concerto Escolar
ACADEMIA DE MÚSICA DE COSTA CABRAL
LAUREADOS DAS XII OLIMPÍADAS MUSICAIS

A FUNDAÇÃO CASA DA MÚSICA
AGRADECE AOS SEUS PATRONOS
—

O Colégio de Patronos reúne o conjunto de Pessoas que mais
reconhecem a importância da Casa da Música para o
desenvolvimento cultural da Região do Porto.
Os Patronos são conhecedores privilegiados da Casa da Música,
colaborando no dinamismo e na qualidade da programação artística
e do serviço educativo, concedendo um apoio financeiro de
carácter mecenático.

Qui
13.09
21:00 Sala Suggia
–
€7

A Casa da Música recebe os Laureados das XII Olimpíadas Musicais, o
Concurso Interno promovido pela Academia de Música de Costa Cabral
que anualmente destaca os seus melhores alunos. Após várias etapas, os
vencedores são seleccionados e têm a oportunidade de se apresentar a
solo ou em música de câmara na Sala 2 da Casa da Música.
Promotor: A.M.C.C.

Junte-se ao Colégio de Patronos da Fundação Casa da Música
e faça parte deste grande projecto.

patronos@casadamusica.com
+351 220 120 201/220 120 249
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A Fé de Bruckner
SÉRIE CLÁSSICA · INTEGRAL DAS SINFONIAS DE BRUCKNER

Sex
14.09
21:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 23
L-U € 21
UU-Z € 19
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%
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ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Vassily Sinaisky direcção musical
Anton Bruckner Sinfonia nº 5

A monumental Quinta Sinfonia foi descrita por Langevin como sendo
“a mais bela missa escrita por Bruckner”. O seu carácter contrapontístico,
os elementos corais e a narrativa cíclica confirmam o domínio completo
de todas as vertentes técnicas da composição. Apesar de toda a
religiosidade e misticismo que circundam a vida de Bruckner, esta é na
verdade uma das suas obras mais profundamente intelectuais. Com quatro
andamentos imponentes e um colossal Finale, é um autêntico marco na
obra do compositor austríaco. A Orquestra Sinfónica Casa da Música será
dirigida por Vassily Sinaisky, maestro russo com uma aclamada carreira
internacional lançada em 1973 após a conquista da Medalha de Ouro no
prestigiado Concurso Karajan em Berlim.
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FANTASIA
SINFÓNICA · REMIX · BARROCA · CORO
18-29 Setembro

O

termo Fantasia assume vários significados na música dos
últimos cinco séculos, manifestando sempre a abertura ao
espírito inventivo dos compositores. No Renascimento, era
mesmo o género dominante na música instrumental, o veículo ideal
para que o compositor, que era também improvisador e instrumentista,
desse largas à sua criatividade. Num dos cinco concertos incluídos
nesta narrativa, o Coro Casa da Música persegue estas origens
apresentando motetes vocais da escola franco-flamenga – apontados
como o modelo para o desenvolvimento da fantasia renascentista no
alaúde – e contrapondo-os a obras fascinantes do século XX, como é
o caso de três fantasias de Ligeti. Pedro Burmester toca obras-chave
como a Sonata quasi una fantasia de Beethoven, mais conhecida como
Sonata ao Luar, em que o compositor Daniel Moreira se inspira para
uma nova peça que será aqui estreada pelo Remix Ensemble. Outro
compositor que tem desenvolvido uma sólida relação com a Casa da
Música é o alemão Johannes Schöllhorn, o que dá também origem a
uma encomenda: uma obra construída sobre uma Fantasia de Bach
e que será apresentada em estreia mundial pela Orquestra Sinfónica.
Enquanto a Orquestra Barroca se foca no repertório do período que
é a sua especialidade, passando pela fantasia e fuga, pela suite de
danças mas também por escolhas mais bizarras imaginadas por
Telemann, o premiado pianista Artur Pizarro explora esta sensação
de capricho e de imprevisibilidade que caracteriza o termo Fantasia
em repertório muito variado que se estende do período Barroco a
Mendelssohn e Liszt.

FANTASIA

Remix

Para lá da Fantasia
Ter
18.09
19:30 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 15
L-U € 13
UU-Z € 11
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA

Peter Rundel direcção musical
Pedro Burmester piano
György Kurtag …quasi una fantasia…, op.27, nº 1
L. van Beethoven Sonata quasi una fantasia, op.27, nº 2
Daniel Moreira Beethoven quasi una fantasia, op.27, nº 2
(estreia mundial; encomenda Casa da Musica
e Kölnmusik/Kölner Philharmonie)
–
J. S. Bach Fantasia cromática e Fuga em Ré menor, BWV 903
Julian Anderson Alhambra Fantasy

“Um daqueles poemas que a linguagem humana não sabe como qualificar”,
segundo Berlioz, a Sonata ao Luar de Beethoven é uma das obras mais
célebres já escritas para o piano. O epíteto “quasi una fantasia” sugere
uma linguagem livre, próxima do improviso, de uma intensidade que Pedro
Burmester transmite de forma soberba. As duas Sonatas op.27 serviram de
inspiração para duas obras concertantes do compositor húngaro György
Kurtág. …quasi una fantasia…, op.27, nº 1, incluída neste programa, é uma
peça que faz uso da espacialização sonora e apresenta combinações
instrumentais tão originais quanto insólitas. Outra composição nascida
sob a inspiração de Beethoven é a nova encomenda a Daniel Moreira que
receberá aqui a sua estreia. A fluidez do termo “fantasia” na época de Bach
permite a sua aplicação tanto a obras de forma mais livre como a outras
baseadas numa escrita mais contrapontística. A Fantasia cromática e
Fuga em Ré menor é uma obra singular na produção deste compositor, que
revela como poucas a sua veia de improvisador numa tocata de enorme
expressividade. A terminar, o Remix apresenta uma obra do britânico Julian
Anderson escrita em celebração da arte e da arquitectura do Palácio de
Alhambra em Granada.
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FANTASIA

Sinfónica

Sinfonia Fantástica

Coro

Fantasias Corais

SÉRIE DESCOBERTAS

Sáb
22.09
18:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 18
L-U € 16
UU-Z € 14
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%
–
17:15 Cibermúsica
Palestra pré
‑concerto por
Rui Pereira

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Brad Lubman direcção musical
Johannes Schöllhorn Bach Fantasia BWV 922
(estreia mundial; encomenda Casa da Música)
Julian Anderson Fantasias
–
Hector Berlioz Sinfonia Fantástica

A Sinfonia Fantástica de Berlioz é, a todos os níveis, um feito extraordinário.
É a primeira sinfonia de um jovem estudante, ainda aluno do Conservatório,
mas demonstra uma audácia e capacidade de inovação surpreendentes,
a par de uma mestria de orquestração genial. Uma outra celebração
das sonoridades da orquestra sinfónica é aquela que o britânico Julian
Anderson escreveu bem mais recentemente, com a obra Fantasias.
Recheada de contrastes e com grande variedade de formas, explora
a sensação de capricho e de imprevisibilidade que caracteriza
historicamente o termo “fantasia”. Schöllhorn assinou já um conjunto
de orquestrações contemporâneas de vários
contrapontos da Arte da Fuga (gravadas em CD
pelo Remix Ensemble). A obra que inicia este
concerto é uma visita a outra faceta do grande
mestre do Barroco, recriando uma obra de
carácter tão imaginativo que, nas palavras de
Alfred Brendel, “nenhum compasso revela para
onde o próximo poderá ir”.

Dom
23.09
18:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 14
L-U € 12
UU-Z € 10
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

CORO CASA DA MÚSICA

Paul Hillier direcção musical
Johannes Ockeghem Alma redemptoris mater; Dois motetes
Ernst Křenek Lamentações do Profeta Jeremias (excerto)
György Ligeti Três Fantasias sobre Friedrich Hölderlin

A fantasia era o género dominante na música instrumental renascentista,
manifestação máxima da criatividade do compositor/improvisador/
instrumentista. Mas o modelo para o seu desenvolvimento foi o motete
vocal, com a sua clara disposição de vozes e a fluente escrita imitativa.
Os motetes de Johannes Ockeghem, grande mestre da polifonia franco
‑flamenga do século XV, são um claro exemplo da linguagem que influenciou
os improvisadores que o sucederam, com os seus ritmos assimétricos e a
independência das vozes que caminham em variação quase contínua. Já
no século XX, o austríaco Ernst Křenek estudou exaustivamente a obra
de Ockeghem, e foi sob a sua influência que compôs as Lamentações do
Profeta Jeremias, criando uma abordagem ao moderno dodecafonismo
que o aproxima do modalismo renascentista. A partir da poesia de uma
figura-chave do Romantismo alemão, Friedrich Hölderlin, Ligeti escreve
Três Fantasias de sonoridade densa, labiríntica e onomatopaica que são
um enorme desafio para qualquer formação coral.

“O excelente nível interpretativo que o Coro
Casa da Música manteve é demonstrativo da
experiência e maturidade actual do grupo.”
— Público
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FANTASIA

Barroca

Bizarrias e Fantasias
Ter
25.09
19:30 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 19
L-U € 17
UU-Z € 15
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Jantar+Concerto

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA

Laurence Cummings cravo e direcção musical
J. S. Bach Fantasia e Fuga em Sol menor
G. P. Telemann La Bizzare
J. B. Lully Suite de Armide
–
Johann J. Fux Abertura em Ré menor
Georg Muffat Laeta poësis

Um percurso por géneros característicos do período Barroco que
começa com um dos seus pares mais famosos: a fantasia e a fuga. O
génio inventivo de Johann Sebastian Bach leva ao limite a sua exploração,
com uma Fantasia de linguagem muita aberta e caminhos harmónicos
densos e inesperados. Uma branle onde cada parte tem anotada uma
métrica diferente, uma sarabanda com intervenções inesperadas, a
energia obstinada da fantasia, um segundo violino que parece gozar com
os restantes instrumentos: eis La Bizzare, um dos melhores exemplos
da capacidade engenhosa de Telemann para satirizar as convenções da
época. As obras de Lully, Fux e Muffat que completam o programa incluem
várias danças em voga nas cortes europeias do período Barroco.

O bilhete conjunto Jantar+Concerto permite-lhe, de forma cómoda e acessível,
jantar no Restaurante Casa da Música e assistir a um concerto.
Consulte no site da Casa da Música os diferentes menus associados a cada concerto.
Esperamos por si.
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Sinfónica

Todos os caminhos
vão dar a Viena
SÉRIE CLÁSSICA

Sex
28.09
21:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 23
L-U € 21
UU-Z € 19
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Thomas Zehetmair direcção musical
Franz Schubert Abertura Alfonso und Estrella
Antonio Salieri Vinte e seis variações sobre La Folia
–
L. van Beethoven Sinfonia nº 4

O violinista austríaco Thomas Zehetmair regressa à Sala Suggia, agora na
qualidade de maestro, para dirigir um programa com nomes incontornáveis
da vida musical vienense. A Abertura para Alfonso und Estrella foi
escrita para uma ópera que Schubert não veria estreada e ainda hoje
conta raríssimas encenações, mas é um excelente exemplo da enorme
inventividade melódica do compositor. De naturalidade italiana mas
compositor oficial da corte de José II, Arquiduque da Áustria, Antonio
Salieri escreveu 26 variações sobre La Folia, a dança que terá surgido em
Portugal no século XV e que figura entre os temas musicais mais antigos
da Europa. Das nove sinfonias de Beethoven, a quarta é provavelmente a
menos interpretada mas também nela conseguimos escutar os detalhes
característicos da sua linguagem.

“O uso sensível
que Zehetmair faz
do vibrato e a sua
variedade de fraseio
e cor é impressionante
e envolvente.”
— BBC Music Magazine
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FANTASIA

Artur Pizarro
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

Sáb
29.09
18:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 22
L-U € 20
UU-Z € 18
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%
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Georg Philipp Telemann Três Fantasias, TWV 33 (nos 1, 7 e 3)
Wilhelm Friedemann Bach Fantasia em Dó maior, F.14
Wilhelm Friedemann Bach Fantasia em Lá menor, F.23
Jan Václav Voříšek Fantasia, op.12
–
Franz Schubert Fantasia “Graz”,  D.605a
Felix Mendelssohn Fantasia, op.28
Beethoven/Liszt Fantasia sobre temas de As Ruínas de Atenas

A Fantasia no piano do Barroco ao Romantismo. Com raízes que recuam
um pouco mais até ao Renascimento e à música de carácter improvisado
tocada ao alaúde, a fantasia atravessou os séculos e foi assumindo
diferentes contornos. O prestigiado pianista Artur Pizarro – vencedor
do Concurso Vianna da Motta 1987, do Greater Palm Beach Invitational
Piano Competition 1989 e do Leeds International Piano Competition
1990 – apresenta um conjunto de perspectivas contrastantes sobre uma
das formas mais abertas à criatividade formal dos compositores. Desde
as aberturas francesas e as danças barrocas usadas por Telemann até
à linguagem livre de um lendário improvisador como foi o filho mais velho
de J. S. Bach, passando pela sensibilidade lírica de Schubert, o recital
culmina com uma fantasia de Mendelssohn inspirada em temas escoceses
e um autêntico cavalo-de-batalha que é a Fantasia de Liszt sobre
temas de Beethoven.
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Sinfónica

A Quarta de Beethoven
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

Dom
30.09
12:00 Sala Suggia
–
€ 12
–
Cartão Continente:
na compra de um
bilhete para adulto
oferta de duas
entradas (< 18 anos)
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Thomas Zehetmair direcção musical
Concerto comentado por Daniel Moreira
L. van Beethoven Sinfonia nº 4

Robert Schumann descreveu a Quarta Sinfonia de Beethoven, em relação
às sinfonias vizinhas, como uma “delicada donzela entre dois gigantes
nórdicos”. Já Hector Berlioz considerou que “o carácter geral da partitura
é animado, vivo, alegre e com uma doçura celestial”. O compositor Daniel
Moreira guia-nos através daquela que será provavelmente a sinfonia de
Beethoven menos escutada nas salas de concerto.
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OUTUBRO
A PSICANÁLISE É
AQUELA DOENÇA
MENTAL QUE SE
ACHA TERAPIA
— KARL KRAUS

OUTONO
E
M JAZZ
Outubro

N

o Outono em Jazz, os vários palcos da Casa da Música abrem-se a todas as tendências do jazz, sem um foco específico
em qualquer estilo e sem dogmas redutores. O cruzamento
de territórios, a absorção das mais variadas influências – tanto
as históricas como as contemporâneas – e a preferência pela
improvisação como meio de expressão por excelência são as facetas
mais características deste género. É dessa matéria que se faz este
festival, um ponto alto do Ciclo de Jazz 2018. A programação dos
anos anteriores é um sinal do que podemos esperar para este ano: as
figuras icónicas do jazz, o blues, a soul, o funk ou os cruzamentos com
o hip hop e a música popular brasileira, enfim, diferentes músicas para
todos os públicos.

Adriana Paquete

Sarah McKenzie

FIM DE TARDE · NOVOS VALORES DO FADO
PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

Ter
02.10
19:30 Sala 2
–
€ 10
–
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Adriana Paquete voz
Miguel Amaral guitarra portuguesa
André Teixeira viola
Sérgio Marques baixo

Jovem fadista natural de Vila do Conde, Adriana Paquete começou
cedo a apaixonar-se pelo fado. Participou no Caixa Ribeira 2015 e Caixa
Alfama 2016, e em 2015 integrou o elenco do espectáculo Amália – Não
sei porque te foste embora no Coliseu do Porto. Sobe agora ao palco da
Casa da Música num concerto que traça uma perspectiva singular do fado
tradicional, homenageando o legado daqueles com quem aprendeu: Amália
Rodrigues, Fernanda Maria, Lucília do Carmo, Hermínia Silva e Beatriz
da Conceição. Transpirando emoção a cada verso, a fadista dá corpo às
subtilezas de um género que é um turbilhão de sentimentos.
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Qui
04.10
21:30 Sala Suggia
–
€ 25
–
Cartão Amigo 25%

Sarah McKenzie apresenta na Sala Suggia Paris in The Rain, o seu álbum
mais recente lançado em 2017 pela Impulse!. Há cerca de quatro anos, a
cantora e pianista participou no concurso do Umbria Jazz Festival, tendo
como resultado uma bolsa completa no prestigiado Berklee College of
Music. Dezoito meses depois foi convidada pela Universal Publishing France
para gravar um disco para a Impulse!. Brian Bacchus (Norah Jones, Gregory
Porter) produziu o seu álbum de estreia, We Could Be Lovers (2015), que
contou com vários originais entre clássicos de Cole Porter, Gershwin,
Mancini, Ellington e Jerome Kern. Desde então, Sarah McKenzie tem tocado
em clubes de jazz de Nova Iorque, Paris, Londres, Viena, Munique e Sidney e
passou pelos festivais de Monterey, Juan-les-Pins, Marciac e Perugia.
Promotor: Incubadora d’Artes
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Jantar com Mozart
VIAJANDO (E RINDO) COM MOZART!

Sex+
Sáb
05+
06.10
20:30 Restaurante
–
€ 47,5
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QUARTETO DE CORDAS

Afonso Fesch violino
Ana Madalena Ribeiro violino
Trevor McTait viola
Filipe Quaresma violoncelo
Vanessa Pires direcção artística
Tiago Manuel da Hora narração

E que tal conhecer melhor o grande Mozart através das suas próprias
palavras? Pelas cartas que escreveu à irmã, ao pai, à mãe e, mais tarde, à
sua esposa Constanze, podemos tomar contacto com o seu sentido de
humor cómico, puro e muito revelador da sua natureza alegre e viva. E
ficamos ainda com mais vontade de ouvir a sua música pois é impossível
não identificarmos, de imediato, o perfil de alguém que tinha tanto de
humano como de divino. Esta será uma viagem com Mozart, mapeada
pelas suas cartas e percursos e ilustrada pela música que ele ora ia
compondo ora ia ouvindo um pouco por toda a Europa. Os anfitriões são o
quarteto de cordas, formação amplamente usada por Mozart, e o narrador
Tiago Manuel da Hora, que, entre andamentos das mais belas obras do
compositor, nos irá ler algumas das suas passagens mais hilariantes.
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Banda Sinfónica
Portuguesa

Prémio Jovens Músicos/
Antena 2
RECITAL DOS VENCEDORES DO NÍVEL SUPERIOR DA EDIÇÃO 2017
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

Dom
07.10
12:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 20
L-U € 18
UU-Z € 16
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Jan Cober direcção musical
Leonard Bernstein (arr. Clare Grundman) Abertura de Candide
Leonard Bernstein (arr. P. Lavender) Danças Sinfónicas de West Side Story
George Gershwin (arr. Jerry Brubaker) Um Americano em Paris
Restante programa a anunciar

A Banda Sinfónica Portuguesa celebra o centenário de Leonard Bernstein,
lendário compositor e maestro norte-americano, com excertos de duas das
suas obras mais famosas, escritas para a Broadway nos anos 50 do século
passado: a opereta Candide, baseada numa história sarcástica e absurda
criada por Voltaire, e o musical West Side Story, uma versão moderna do
clássico Romeu e Julieta. Num programa dominado por compositores que
combinaram como poucos a tradição da música popular e do jazz e
a escrita sinfónica, Gershwin é presença obrigatória. A célebre obra
Um Americano em Paris simula um percurso pela capital francesa em
que o visitante absorve a sua atmosfera e os seus ruídos, reconstruindo
as impressões do próprio Gershwin quando esteve em Paris com o intuito
de estudar com Ravel.

Ter
09.10
19:30 Sala 2
–
€ 10
–
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

TRIO ADAMASTOR

Francisco Henriques violino
Pedro Massarrão violoncelo
José Ribeiro piano
Gonçalo Gato nova obra para trio com piano
(estreia mundial; encomenda Casa da Música)
Franz Schubert Trio com piano nº 2 em Mi bemol maior, D.929

No final da vida, Schubert escreveu duas obras para aquela que é uma
das formações essenciais da música de câmara, o trio com piano. O
segundo trio é uma obra de grandes dimensões que inclui, no seu segundo
andamento, um tema baseado na canção sueca “Olha, o sol cai...” (Isaac
Berg), transportado recorrentemente para o cinema – caso do filme
Barry Lyndon (1975) de Stanley Kubrik. O Trio Adamastor, vencedor do
Prémio Jovens Músicos na categoria de Música e Câmara, estreia neste
recital uma obra do Jovem Compositor em Residência na Casa da
Música, Gonçalo Gato.

Mecenas Outono em Jazz
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Sinfónica

Sinfónica

SÉRIE CLÁSSICA · INTEGRAL DAS SINFONIAS DE BRUCKNER

SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

A Segunda de Bruckner
Sex
12.10
21:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 23
L-U € 21
UU-Z € 19
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Michael Sanderling direcção musical
Rui Lopes fagote
W. A. Mozart Concerto para fagote e orquestra em Si bemol
maior, K.191
–
Anton Bruckner Sinfonia nº 2

Primeira obra concertante escrita por Mozart para
um instrumento de sopro, o Concerto para fagote
está no topo das preferências no repertório
para este instrumento. O português Rui Lopes,
solista premiado com uma intensa carreira
internacional, gravou-o já num CD com a
English Chamber Orchestra que conquistou os
maiores elogios da crítica.
O aclamado maestro alemão Michael
Sanderling, apelidado como “desenhador
do som” pela crítica internacional, dirige a
Orquestra Sinfónica em mais um capítulo da
Integral das Sinfonias de Bruckner. Escrita num
período em que procurava desesperadamente
afirmar-se como compositor, a segunda
sinfonia conquistou os elogios da crítica
mas não a simpatia dos músicos, que
protestaram com as várias paragens que a
partitura impunha. Bruckner encerrou o caso
assim: “Sempre que tenho algo de novo ou
importante para dizer, preciso antes de parar
para tomar fôlego.”
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Bruckner explicado
Dom
14.10
12:00 Sala Suggia
–
€ 12
–
Cartão Continente:
na compra de um
bilhete para adulto
oferta de duas
entradas (< 18 anos)

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Michael Sanderling direcção musical
Concerto comentado por Helena Marinho
Anton Bruckner Sinfonia nº 2 (excertos)

“Sempre que tenho algo de novo ou importante para dizer, preciso antes
de parar para tomar fôlego.” Assim respondeu Bruckner aos comentários
maldosos dos músicos da Filarmónica de Viena que criticaram a partitura
da Segunda Sinfonia, “interrompida infinitamente” por pausas. Helena
Marinho desvenda os detalhes e as histórias por detrás
de uma monumental sinfonia que se
mantém entre as menos interpretadas
de Bruckner, mas que tem o hábito
de converter os ouvintes à sua
intensidade emocional após a
primeira audição.
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Remix & Coro
Sonhos de Outono
Ter
16.10
19:30 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 18
L-U € 16
UU-Z € 14
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA

Olari Elts direcção musical
Benjamin Appl barítono
Magnus Lindberg Souvenir
Georg Friedrich Haas Wohin bist du gegangen?, para coro e ensemble
–
Thomas Larcher Die Nacht der Verlorenen, para barítono e ensemble
(encomenda conjunta South Bank Centre, Casa da Música
e Festival Eclat, Stuttgart)

Conhecido especialmente pelas obras para grande orquestra, com
Souvenir Magnus Lindberg quis regressar a um efectivo mais contido,
com uma sonoridade de orquestra de câmara. Esta é uma homenagem ao
compositor francês Gérard Grisey, cujo título remete também para outro
dos mestres de Lindberg: Franco Donatoni. A partir dos textos do poeta
persa Attar of Nishapur (ca.1136 – ca.1220), o Compositor em Residência
Georg Friedrich Haas escreveu uma obra que faz uso da iluminação da sala
– ou da falta dela – como um elemento essencial para a sua dramaturgia.
O Ano Áustria ouve-se ainda numa obra de Thomas Larcher centrada na
poesia íntima e crua de Ingeborg Bachmann. Para a interpretar contamos
com Benjamin Appl, um barítono revelação que o público da Casa da
Música já pôde conhecer no âmbito do programa ECHO Rising Stars e
que, significativamente, foi o último aluno particular do célebre Dietrich
Fischer-Dieskau.
PORTRAIT GEORG FRIEDRICH HAAS V
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Sinfónica

De Mozart a Mahler
SÉRIE DESCOBERTAS · INTEGRAL DOS CONCERTOS PARA VIOLINO DE MOZART

Sáb
20.10
18:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 18
L-U € 16
UU-Z € 14
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%
–
17:15 Cibermúsica
Palestra pré
‑concerto por
João Silva
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ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Olari Elts direcção musical
Benjamin Schmid violino
Peter Eötvös Diálogo com Mozart
W. A. Mozart Concerto para violino e orquestra nº 4
–
Gustav Mahler Totenfeier
Gustav Mahler Sinfonia nº 10, Adagio

Não é novidade que a música de Mozart conquistou não apenas os públicos,
mas também gerações de compositores de todas as proveniências.
Num programa que prossegue a Integral dos Concertos para Violino, na
interpretação do multipremiado violinista vienense Benjamin Schmid, a
homenagem ao génio de Salzburgo é explícita numa obra de Peter Eötvös.
Diálogo com Mozart é uma transcrição para orquestra de Da capo, estreada
pelo Remix Ensemble em 2014, e que transforma fragmentos ou ideias
esboçadas por Mozart que não resultaram em composições finalizadas.
Também Mahler foi um confesso admirador do célebre compositor, e como
maestro foi um dos responsáveis pela inclusão das suas óperas no centro
do repertório. O poema sinfónico Totenfeier (Cerimónia Fúnebre) foi escrito
num período muito produtivo mas assombrado por um amor impossível.
A antevisão da morte e os triângulos amorosos, que tanto moldaram os
humores de Mahler, dominam também a época em que iniciou a sua 10ª
Sinfonia. A intensidade de sentimentos reflecte-se na própria intensidade
do Adagio, mas a reconciliação final prevista para o final da sinfonia
ficou por realizar.
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Alfred Brendel
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

Dom
21.10
18:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 24
L-U € 22
UU-Z € 20
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Palestra-Recital “On Playing Mozart”

Quem era Mozart? De que forma chamou a atenção dos seus
contemporâneos? Até que ponto a sua notação deve ser literalmente
interpretada? De que forma se comparam as suas poucas obras em
tons menores com as muitas em tons maiores? E os seus concertos
com as sonatas? Um célebre intérprete de Mozart dá os seus conselhos
nesta palestra-recital dedicada ao compositor genial que marcou o
Classicismo vienense. Dez anos depois de encerrar uma brilhante carreira
de concertista que se estendeu por seis décadas, Alfred Brendel regressa
ao palco onde inaugurou a primeira temporada de piano da Casa da
Música, em 2005. Recorrendo a exemplos tocados em palco e às suas
interpretações registadas em disco, o lendário pianista austríaco revela
alguns dos segredos que o tornaram uma referência mundial.
Legendado em português
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Quarteto de Cordas
de Matosinhos
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA

Sinfónica

O Mundo de Mahler
SÉRIE CLÁSSICA

Ter
23.10
19:30 Sala 2
–
€ 10
–
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Anton Webern Langsamer Satz, para quarteto de cordas
Franz Schubert Quarteto de cordas nº 15 em Sol maior, D.887

“Caminhar para sempre assim entre as flores, com a minha mais que tudo
ao meu lado, sentir-me tão inteiramente em unidade com o Universo, sem
preocupações, livre como a cotovia no céu.” O Andamento Lento para
quarteto de cordas é uma manifestação deste estado de felicidade que
dominava o espírito de Webern, aos 21 anos, apaixonado por aquela que
viria a ser a sua mulher. Ainda escrita segundo a linguagem tonal que
o compositor viria a abandonar por influência do seu professor Arnold
Schoenberg, esta obra manteve-se desconhecida durante mais de meio
século e é um convite ao universo sonoro de juventude de um ícone da
Segunda Escola de Viena. Também nesta cidade, Schubert foi uma das
figuras de referência de um outro período dourado da música austríaca. O
seu último quarteto de cordas é uma obra em grande escala com estrutura
sinfónica, e a sua recorrente alternância entre a luz e a escuridão dos modos
maior e menor desafiam constantemente as expectativas do ouvinte.

Sex
26.10
21:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 23
L-U € 21
UU-Z € 19
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Baldur Brönnimann direcção musical
Gustav Mahler Sinfonia nº 7

Cem anos após a estreia em Praga, a Sétima Sinfonia mantém‑se entre
as obras mais enigmáticas da história da música ocidental. Das nove
sinfonias escritas por Mahler, será provavelmente a mais arrojada no
uso das harmonias, nela abundando dissonâncias e modulações súbitas.
“Qual o andamento de que eu mais gosto? Todos eles!”, escreveu Arnold
Schoenberg ao compositor austríaco, numa carta que demonstra a sua
admiração pela sinfonia “com o ambiente certo do início até ao fim”. Sobre
o triunfante final em Dó maior que tantas controvérsias ainda hoje suscita,
Mahler esclareceu: “O mundo é meu!”.

Apoio
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João Costa Ferreira
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

Ter
30.10
19:30 Sala 2
–
€ 10
–
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15
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João Costa Ferreira piano
Vianna da Motta Pensée Poétique, Rêverie, op.36; Amor Filial, op.16; Volúvel,
op.19; Polaca, op.37; Três Romances sem palavras, op.51; O Acrobata, Fantasia,
op.25; Elegia, op.45; Les Inondations de Murcie, Scène caractéristique, op.28;
Fantasiestück, op.2; 1ª Rapsódia portuguesa, “Fados”

Vianna da Motta foi um dos grandes vultos da cultura e da música
portuguesa. Pianista, pedagogo, compositor e programador cultural, foi
um dos últimos pianistas a receber aconselhamento artístico de Franz
Liszt. No domínio da composição, mostrou preocupação em afirmar um
certo sentido de portugalidade na sua música. O pianista João Costa
Ferreira, detentor do prestigiado Diplôme Supérieur d’Exécution da École
Normale de Musique de Paris/Alfred Cortot, investiga actualmente a obra
de Vianna da Motta no âmbito do seu doutoramento na Universidade de
Paris-Sorbonne, pelo que o recital que traz à Casa da Música se baseia num
programa a ele inteiramente dedicado.
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NOVEMBRO
OS VIENENSES
ENCARAM
O PASSADO
COM GRANDE
CONFIANÇA
— KARL FARKAS

À VOLTA
D
O BARROCO
03-11 Novembro

O

regresso do prestigiadíssimo cravista e maestro Andreas
Staier ao festival À Volta do Barroco é o pretexto ideal para
explorarmos uma das formas mais férteis e duradouras
criadas neste período: o concerto, que ao longo da história deu origem
a tantos diálogos fabulosos entre uma orquestra e um instrumento
solista. Em programas da Orquestra Barroca que circulam à volta
de Carlos Seixas e Domenico Scarlatti, dois compositores teclistas
associados à Capela Real de Lisboa no século XVIII, Staier interpreta
concertos para cravo do primeiro e sonatas a solo do segundo. Os
reflexos do Barroco na música dos nossos dias são o pretexto para a
presença do Remix Ensemble, que nos revela um fascinante Concerto
para piano de Beat Furrer – fundador do prestigiado Klangforum Wien.
Aqui o foco já aponta para as criações de autores austríacos, ou não
fosse a Áustria o País-Tema 2018. Entre elas destaca-se a estreia
mundial de uma encomenda ao Compositor em Residência, Georg
Friedrich Haas. O nome de Scarlatti volta à baila para o programa
do Coro Casa da Música, uma curiosa selecção de obras sacras
de pai e filho, Alessandro e Domenico – dois compositores mais
conhecidos pela sua produção noutros géneros que não o religioso.
Entre o sagrado e o secular está mais uma das grandes invenções
do Barroco, a oratória, com magníficos exemplares ao longo desse
período e nos anos que se lhe seguiram. É o caso d’As Estações de
Haydn, uma obra emblemática sob a leitura de um reconhecido
especialista no Classicismo vienense, Leopold Hager, que dirige um
elenco internacional de solistas, a Orquestra Sinfónica e o Coro Casa
da Música na imperdível abertura do festival À Volta do Barroco 2018.

À VOLTA
D
O BARROCO

Sinfónica & Coro
As Estações
FORA DE SÉRIE

Sáb
03.11
18:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 28
L-U € 25
UU-Z € 22
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA

Leopold Hager direcção musical
Christina Landshamer soprano
Martin Mitterrutzner tenor
Tareq Namzi baixo
Joseph Haydn As Estações

Depois do êxito que foi A Criação, Haydn volta a trabalhar com o libretista
Van Swieten numa grande oratória e acaba por escrever aquela que se
revelaria uma das suas maiores obras-primas. Desenhada aparentemente
como uma reflexão sobre a Natureza, a oratória As Estações começa com
o lançamento das sementes na Primavera, descreve a aurora de um dia de
Verão e uma arrebatadora tempestade, assinala as colheitas de Outono e
sentencia um Inverno rigoroso que tudo apaga. Na verdade, é uma alegoria
da vida que se constrói sobre um manancial riquíssimo de ideias melódicas
nascidas da autenticidade das canções tradicionais, mas explorando
também uma linguagem erudita que sugere a real profundidade da obra
– a inexorável marcha da vida e a esperança numa nova existência, “livre
para sempre de sofrimento e morte”.

Mecenas Principal
Casa da Música
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À VOLTA
D
O BARROCO

Remix & Barroca
O Regresso de
Andreas Staier
Dom
04.11
18:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 18
L-U € 16
UU-Z € 14
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Mecenas Principal
Casa da Música

310

1ª Parte
REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA

Peter Rundel direcção musical
Gonçalo Gato nova obra para ensemble
(estreia mundial; encomenda Casa da Música)
Johannes Maria Staud Auf die Stimme der weißen Kreide (Specter I-III)
2ª Parte
ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA

Andreas Staier cravo e direcção musical
William Corbett Concerto “Alla Portugesa”, op.8 nº 7
Carlos Seixas Concerto para cravo em Sol menor
Domenico Scarlatti Três Sonatas para cravo (K.8, K.13 e K.173)
Carlos Seixas Concerto para cravo em Lá maior

Carlos Seixas foi um dos primeiros compositores europeus a escrever
concertos para cravo e orquestra de cordas, ainda antes de ter tido
possibilidade de ouvir outros exemplos do género. Foi portanto um inovador
no que respeita à escrita concertante para tecla. É com dois concertos de
Seixas que o prestigiado cravista Andreas Staier regressa à Casa da Música,
retomando uma fértil colaboração com a Orquestra Barroca. Quem cedo
reconheceu o talento de Seixas foi Domenico Scarlatti, quando serviu na
corte portuguesa. As suas sonatas permanecem como autênticas jóias do
período Barroco, e Staier é um dos seus intérpretes mais aclamados.
O percurso por pérolas da música setecentista é precedido, neste concerto
duplo, por música nova apresentada pelo Remix Ensemble. O austríaco
Johannes Maria Staud inspirou-se num monólogo surreal de Josef Winkler
para criar uma obra que traduz as flutuações do texto entre sentimentos
de raiva e ternura. Novidade absoluta é a obra que abre o concerto, uma
das encomendas feitas pela Casa da Música ao Jovem Compositor em
Residência, Gonçalo Gato.
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À VOLTA
D
O BARROCO

Barroca & Remix
Invenções Barrocas
Ter
06.11
19:30 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 18
L-U € 16
UU-Z € 14
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Mecenas Principal
Casa da Música

1ª Parte
ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA

Andreas Staier cravo e direcção musical
Charles Avison/Domenico Scarlatti Concerto nº 5 em Ré menor
Domenico Scarlatti Duas Sonatas para cravo (K.380 e K.381)
Luigi Boccherini Quintettino, op.30/6, La Musica Notturna delle strade
di Madrid em Dó maior (transcrição de Andreas Staier)
2ª Parte
REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA

Peter Rundel direcção musical
Jonathan Ayerst piano
Georg Friedrich Haas nova obra para ensemble
(estreia mundial; encomenda Casa da Música, ACHT BRÜCKEN
Musik für Köln e œnm . österreichisches ensemble für neue musik)
Beat Furrer Concerto para piano e ensemble

Domenico Scarlatti foi um verdadeiro mestre da escrita para tecla, com
uma colecção de 555 sonatas que são um tesouro do Barroco – e das
quais Andreas Staier é um dos intérpretes mais reconhecidos. Mas não se
lhe conhece um único concerto para solistas e orquestra. Numa altura de
enorme procura por este género, o inglês Charles Avison criou um conjunto
de concerti grossi a partir das sonatas do compositor italiano, já então muito
apreciadas nas Ilhas Britânicas. Prosseguindo essa tradição, o próprio Staier
adapta um quinteto de Boccherini que representa a música nocturna nas ruas
de Madrid. A forma concerto, promovendo o diálogo entre um ou mais solistas
e o conjunto orquestral, permaneceu até hoje como uma forma de expressão
musical fundamental. O Remix apresenta um exemplar saído da pena do
austríaco Beat Furrer que é uma fascinante exploração das sonoridades do
piano, das suas ressonâncias e da sua plasticidade. Destaque ainda para a
estreia mundial de uma encomenda ao Compositor em Residência 2018.
PORTRAIT GEORG FRIEDRICH HAAS VI
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À VOLTA
D
O BARROCO

Sinfónica

Contos de Viena
FORA DE SÉRIE · INTEGRAL DOS CONCERTOS PARA VIOLINO DE MOZART

Sáb
10.11
18:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 23
L-U € 21
UU-Z € 19
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%
–
17:15 Cibermúsica
Palestra pré
‑concerto por
Ana Liberal

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA

Peter Rundel direcção musical
Benjamin Schmid violino
Franz Schubert Rosamund (excertos)
W. A. Mozart Concerto para violino e orquestra nº 5
–
Georg Friedrich Haas Concerto grosso nº 2, para orquestra e ensemble
Johann Strauss II Contos dos Bosques de Viena

O Remix Ensemble partilha pela primeira vez o palco com a Orquestra
Sinfónica, actuando como ensemble de solistas para um Concerto grosso
contemporâneo do Compositor em Residência 2018. Partindo desta forma
característica do período Barroco, Haas explora os contrastes entre o
intimismo da música de câmara e o poder sonoro da orquestra sinfónica.
Neste programa inteiramente centrado no Ano Áustria, merece destaque
o regresso do violinista virtuoso Benjamin Schmid, que encerra a Integral
dos Concertos para Violino de Mozart com o célebre Concerto Turco,
onde podemos imaginar as percussões tradicionais através de efeitos
nos violoncelos e nos contrabaixos. Representação clássica da música
vienense são as famosas valsas, especialmente com as criações da família
Strauss. Contos dos Bosques de Viena é uma grande valsa em forma de
poema sinfónico, com tamanha força comunicativa que a tornou uma das
mais célebres de sempre.
PORTRAIT GEORG FRIEDRICH HAAS VII

Mecenas Principal
Casa da Música
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À VOLTA
D
O BARROCO

Coro

Scarlatti Sagrado

Sinfónica

Clássicos em Praga
SÉRIE CLÁSSICA

Dom
11.11
18:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 14
L-U € 12
UU-Z € 10
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

CORO CASA DA MÚSICA

Paul Hillier direcção musical
Alessandro Scarlatti Dixit Dominus; Magnificat
Domenico Scarlatti Missa Breve La Stella; Te Deum; Miserere; Te Gloriosus

Não é a música sacra o género que imediatamente associamos aos dois
membros mais famosos da família Scarlatti. Alessandro notabilizou-se
como compositor de ópera, alargando a sua influência aos principais
centros musicais italianos: principalmente Nápoles e Roma, mas também
Veneza e Florença. A música sacra, no entanto, acompanhou o compositor
nos seus cargos como Mestre Capela em várias igrejas. O Dixie Dominus
e o Magnificat são perfeitos exemplos da intensidade expressiva e do
domínio do contraponto por este mestre do Barroco. Já o filho Domenico
é conhecido antes de tudo pela sua impressionante e influente obra para
tecla, sendo autor de mais de 500 sonatas. O Te Deum terá sido composto
e interpretado quando o compositor estava em Lisboa ao serviço da Capela
Patriarcal. As restantes obras pertencem a diferentes períodos e contêm
exemplos da predilecção pela mistura entre o stile antico e o stile moderno,
desde o maior decoro polifónico da Missa La Stella e do Miserere ao
brilhante contraponto do motete Te Gloriosus.

Sex
16.11
21:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 23
L-U € 21
UU-Z € 19
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Joseph Swensen direcção musical
W. A. Mozart Abertura de Don Giovanni
W. A. Mozart Sinfonia nº 38, “Praga”
–
Antonín Dvořák Sinfonia nº 7

Segundo a lenda, a abertura de Don Giovanni terá sido escrita na noite
anterior à estreia da ópera, prenunciando a luz e as trevas que surgirão na
história do protagonista de Don Giovanni. O aprofundamento da linguagem
mozartiana é visível na Sinfonia nº 38, obra estreada em Praga, cidade que
apenas alguns dias antes tinha recebido com entusiasmo As Bodas de
Fígaro. Quase cem anos depois, o compositor checo Dvořák estreava a sua
Sétima Sinfonia em Londres. Nela combina a tradição sinfónica europeia
(especialmente de Beethoven e Brahms) com a influência da música
tradicional da Boémia.

Mecenas Principal
Casa da Música
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Yekwon Sunwoo
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

Sáb
17.11
18:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 18
L-U € 16
UU-Z € 14
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Strauss/Grainger Rapsódia sobre o último dueto de amor
de O Cavaleiro da Rosa
Johannes Brahms Sonata nº 2 em Fá sustenido menor
–
Franz Schubert Quatro improvisos, D.935
Marc-André Hamelin Toccata sobre o tema de “L’homme armé”
(estreia nacional)

Vencedor da última edição do Concurso Van Cliburn (2017), o sul-coreano
Yekwon Sunwoo juntou este prestigiado galardão aos primeiros prémios
obtidos nos Concursos Internacionais Piano Alemão (2015), Vendôme
do Festival Verbier (2014), Sendai (2013) e William Kapell (2012). Na sua
estreia em Portugal, o pianista apresenta a recente obra que o virtuoso
Marc-André Hamelin escreveu para o Van Cliburn e da qual o pianista fez
a melhor interpretação. O lirismo da escrita operática de Richard Strauss,
as sonoridades orquestrais da Sonata de Brahms e a clareza cristalina dos
improvisos de Schubert darão mostra das qualidades com que Yekwon
Sunwoo conquistou os mais prestigiados concursos e palcos internacionais
da actualidade.

“Com mãos poderosas
e esvoaçantes, Sunwoo
apresenta ideias musicais
reflectidas que transmite ao
ouvinte com vivacidade e
clareza expressiva.”
— Chicago Tribune
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Sinfónica

Sinfonia de Resistência

José Soares Quarteto
FIM DE TARDE · NOVOS VALORES DO JAZZ
PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

Dom
18.11
12:00 Sala Suggia
–
€ 12
–
Cartão Continente:
na compra de um
bilhete para adulto
oferta de duas
entradas (< 18 anos)

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Joseph Swensen direcção musical
Concerto comentado por Gabriela Canavilhas
Antonin Dvořák Sinfonia nº 7

Para o prestigiado musicólogo do século XIX Donald Francis Tovey, a Sétima
de Dvořák ocupava um lugar “entre os maiores e mais puros exemplos
de arte desde Beethoven”, ao lado da Sinfonia em Dó maior de Schubert
e das quatro sinfonias de Brahms. Dvořák colou no manuscrito uma
foto do maestro Hans von Büllow com o seguinte elogio: “Glória, tu deste
vida a esta obra!”. Guiados pelos comentários de Gabriela Canavilhas,
desvendamos aquela que é considerada uma das obras mais profundas e
maduras de Dvořák.
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Ter
20.11
19:30 Sala 2
–
€ 10
–
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

José Soares saxofone
Mané Fernandes guitarra
Francisco Brito contrabaixo
Marcos Cavaleiro bateria

Apesar de residir em Amesterdão, o saxofonista José Soares é
uma presença recorrente no panorama do jazz nacional, surgindo
frequentemente como sideman de vários grupos como Ensemble Super
Moderne, Jeffery Davis Quinteto, Mané Fernandes: The Mantra of The
Phat Lotus, Eduardo Cardinho Quinteto, Pedro Melo Alve’s Omniae
Ensemble, João Mortágua: AXES, Gonçalo Neto Quinteto, entre outros.
O quarteto que lidera apresenta composições criadas e pensadas para
o universo musical singular de cada membro integrante, dando lugar a
paisagens sonoras para a exploração individual e colectiva.
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Sinfónica

Bruckner na Despedida
SÉRIE DESCOBERTAS · INTEGRAL DAS SINFONIAS DE BRUCKNER

Sáb
24.11
18:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 18
L-U € 16
UU-Z € 14
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Michael Boder direcção musical
Arnold Schoenberg Sinfonia de Câmara nº 2
–
Anton Bruckner Sinfonia nº 9

“Um adeus à vida”, foi este o epíteto que o próprio Bruckner atribuiu ao
terceiro andamento da sua Nona Sinfonia. O compositor concluíra‑o
dois anos antes de morrer, mas o seu frágil estado de saúde não lhe
permitiu terminar o último andamento, dele restando múltiplos esboços
fragmentados. Contando com a direcção do maestro Michael Boder, um
dos grandes especialistas na música do século XX, o programa completa
‑se com a Sinfonia de Câmara nº 2 de Schoenberg, obra que o compositor
iniciou em 1906 mas só 33 anos mais tarde concluiria – representando
assim um raro regresso à linguagem tonal que há muito tinha sido
abandonada pelo criador do dodecafonismo.

“Michael Boder dirigiu com um domínio maravilhoso e
uma precisão cuidada, equilibrando com perfeição os
fluxos e refluxos da partitura.”
— Opera
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Peter Evans & Orquestra
Jazz de Matosinhos
CICLO JAZZ

Sinfónica
La Valse!
SÉRIE CLÁSSICA

Dom
25.11
18:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 17
L-U € 15
UU-Z € 13
–
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior/Jovem 15%

Pedro Guedes direcção musical
Peter Evans trompete

O trompetista Peter Evans é uma referência do jazz mais experimental.
Interessa-se especialmente pela improvisação livre como uma ferramenta
de composição, explorando as possibilidades simultâneas de afirmação
individual e de desenvolvimento colaborativo. Tem trabalhado com uma
infinidade de músicos e compositores e lidera vários projectos, com
destaque para o seu septeto. Participa ainda nos grupos Pulverize the
Sound (com Mike Pride e Tim Dahl), Rocket Science (com Evan Parker,
Craig Taborn e Sam Pluta) e Mostly Other People Do The Killing (com
Jon Irabagon, Matthew “Moppa” Elliott e Kevin Shea), entre muitas outras
configurações. Depois de partilhar o palco com artistas das mais diversas
proveniências, a Orquestra Jazz de Matosinhos continua a manifestar o
seu espírito aventureiro e encontra-se agora com esta grande referência da
improvisação livre.
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Sex
30.11
21:30 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 23
L-U € 21
UU-Z € 19
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Baldur Brönnimann direcção musical
Joly Braga Santos Sinfonia nº 4
Maurice Ravel La Valse

“Turbilhões de nuvens deixam adivinhar, por entre algumas abertas, pares
a valsarem. As nuvens desvanecem-se e revelam um salão onde uma
multidão rodopia. A luz dos lustres brilha no tecto. É uma corte imperial
por volta de 1855.” Assim descreveu Ravel a sua partitura La Valse, uma
homenagem à dança mais emblemática de Viena, a capital do País-Tema
2018 na Casa da Música. Joly Braga Santos foi o maior sinfonista português
de sempre, com um total de seis sinfonias para orquestra no seu catálogo.
Procurava recuperar o monumentalismo musical perdido nas gerações
que lhe precederam, e contribuir para a afirmação de um sinfonismo
latino. A Quarta Sinfonia é precisamente a mais grandiosa do conjunto,
com ecos de Bruckner, Sibelius ou Beethoven. A influência da Sinfonia
Coral deste último faz-se ouvir no último andamento, um Hino à Juventude
brilhante e contagiante.
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DEZEMBRO
A TRADIÇÃO
NÃO É A ADORAÇÃO
DAS CINZAS MAS
A PRESERVAÇÃO
DO FOGO
— GUSTAV MAHLER

ESMAE Big Band
FIM DE TARDE · NOVOS VALORES DO JAZZ
PRÉMO NOVOS TALENTOS AGEAS

Ter
04.12
19:30 Sala 2
–
€ 10
–
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

328

Ao longo dos anos, aquele que foi o primeiro curso superior de jazz do país
tem alimentado o circuito nacional com músicos criativos e projectos de
alto nível artístico. Este é o concerto em que os alunos do Curso de Jazz da
Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo mostram a sua escrita
para um formato exigente, a big band, apresentando-se num papel misto de
compositores, arranjadores e intérpretes. Sem espartilhos estilísticos, aqui
se poderá ouvir um esboço do futuro do jazz em Portugal.
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Lukáš Vondráček
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

Sáb
08.12
18:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 24
L-U € 22
UU-Z € 20
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%
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W. A. Mozart Sonata para piano nº 10 em Dó maior, K.330
Franz Liszt Estudo nº 9 em Lá bemol (Ricordanza), S.139
Bedřich Smetana Três danças checas
–
Frederick Chopin Nocturno em Dó menor, op.48 nº 1
Johannes Brahms Sonata nº 1 em Dó maior, op.1

Desde a última vez em que actuou na Casa da Música, num recital
memorável, Lukáš Vondráček juntou ao seu palmarés mais um
importantíssimo prémio internacional, com a vitória no Concurso de Piano
Rainha Isabel 2016 em Bruxelas – sucedendo a figuras como Emil Gilels e
Vladimir Ashkenazy. Mas já então o pianista checo era presença habitual
como solista junto das grandes orquestras europeias e americanas. O seu
regresso à Sala Suggia inicia-se com uma das sonatas mais célebres de
Mozart e faz uma leitura da “carta de amor desbotada” que é – segundo
Busoni – o Estudo Transcendental Ricordanza de Liszt. Num recital
marcado também pelo romantismo pianístico de Chopin e Brahms,
incluindo a primeira obra publicada pelo compositor alemão, merece
especial destaque a interpretação de três danças de Smetana imbuídas do
carácter da música popular do país de Vondráček e nascidas nas paisagens
idílicas de Jabkenice, na Boémia.
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Sinfónica

Bruckner e Haas
SÉRIE DESCOBERTAS · INTEGRAL DAS SINFONIAS DE BRUCKNER

Dom
09.12
18:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 18
L-U € 16
UU-Z € 14
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%
–
17:15 Cibermúsica
Palestra pré
‑concerto por
Gonçalo Gato

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Baldur Brönnimann direcção musical
Miranda Cuckson violino
Gonçalo Gato nova obra para orquestra
(estreia mundial; encomenda Casa da Música)
Georg Friedrich Haas Concerto para violino e orquestra
(estreia em Portugal; encomenda Casa da Música,
Suntory Hall Tokyo e Staatstheater Stuttgart)
–
Anton Bruckner Sinfonia nº 3

A violinista norte-americana Miranda Cuckson tem-se revelado uma
intérprete fundamental da nova música, favorita de inúmeros compositores.
É o caso de Georg Friedrich Haas, que lhe dedicou um Concerto marcado
pela sua linguagem inovadora, uma obra de grande profundidade
psicológica e com um impacto visceral. Bruckner foi um enorme devoto de
Wagner, cuja música conheceu apenas aos 40 anos, mas que poderá ter
sido o grande estímulo para o arranque da sua monumental obra sinfónica.
Essa predilecção foi também causa do envolvimento involuntário do
compositor austríaco na célebre querela entre os admiradores de Brahms
e os de Wagner, resultando numa resistência do mundo musical vienense à
sua obra. A Terceira Sinfonia é dedicada precisamente a Wagner, que ficou
impressionado com a sua audição e comentou, mais tarde, que Bruckner
era o único sinfonista que se aproximava de Beethoven.
PORTRAIT GEORG FRIEDRICH HAAS VIII
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Prémio Jovens
Músicos/Antena 2
RECITAL DOS VENCEDORES DO NÍVEL SUPERIOR DA EDIÇÃO 2017
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

Ter
11.12
19:30 Sala 2
–
€ 10
–
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

André Gaio Pereira violino
João Robim guitarra
J. S. Bach Sonata nº 2 em Lá menor para violino solo, BWV 1003
Hans Haug Prelúdio, Tiento e Tocata, para guitarra
Agustín Barrios Valsa, op.8 nº 4, para guitarra
Niccolò Paganini Rondeau da Sonata Concertata, para violino e guitarra

A Casa da Música volta a receber os laureados do nível superior do Prémio
Jovens Músicos/Antena 2, o mais importante concurso dedicado a jovens
músicos portugueses ou residentes em Portugal. André Gaio Pereira tem-se
destacado como um dos violinistas mais promissores da sua geração e
estuda actualmente na Royal Academy of Music com Levon Chilingirian.
Apresenta uma obra incontornável do repertório para violino solo,
demonstrando o poder expressivo de um dos instrumentos favoritos de
Bach. Aluno de Dejan Ivanovic na Licenciatura em Música da Universidade
de Évora, João Robim traz obras de compositores muito distintos que no
século XX se destacaram na escrita para guitarra clássica: o suíço Hans
Haug e o paraguaio Agustín Barrios. Os dois músicos juntam-se no final do
recital para interpretar um compositor que se dedicou com especial afinco
ao violino e à guitarra, o ícone do virtuosismo Niccolò Paganini.
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Sinfónica

Mahler Profético
SÉRIE CLÁSSICA

Sex
14.12
21:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 23
L-U € 21
UU-Z € 19
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Michael Sanderling direcção musical
Gustav Mahler Sinfonia nº 6

Depois de terminada a composição da Sinfonia nº 6, Gustav e Alma
Mahler passaram vários serões tocando passagens inteiras da sinfonia
e desfazendo‑se em lágrimas nos momentos de maior intensidade.
Conhecida como Sinfonia Trágica, revela uma mente ao mesmo tempo
desejosa de viver mas contemplando a morte olhos nos olhos. Apesar de ter
sido escrita num momento de felicidade familiar, esta é uma obra profética
que parece adivinhar as enormes perdas que o compositor enfrentará nos
anos seguintes. A direcção musical está a cargo de Michael Sanderling,
maestro titular da Filarmónica de Dresden.
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MÚSICA
PA
R A O NATAL
15-23 Dezembro

A

quadra natalícia assinala-se sempre com programas muito
especiais na Casa da Música. Um conto de fadas eterno
inspirou Tchaikovski a escrever algumas das páginas mais
célebres da música russa, dando forma a um bailado que continua
a ser encenado com grande sucesso. A Bela Adormecida desperta
um mundo de fantasia que não pode faltar em qualquer Natal, e
será apresentada em concerto pela Orquestra Sinfónica. Alusões a
tradições e melodias natalícias surgem também no programa que a
Banda Sinfónica Portuguesa traz à Casa da Música junto de um coro
convidado. Mesmo antes do Natal, é com uma das maiores obrasprimas de sempre que terminamos a temporada: a fabulosa Missa em
Si menor de Johann Sebastian Bach, numa interpretação da Orquestra
Barroca e do Coro a que se junta o Coro Infantil Casa da Música.
Uma oportunidade rara para ouvir uma obra que ultrapassa crenças
religiosas para se tornar o que alguém já descreveu como a mais
notável alegoria musical da existência humana.

MÚSICA
PA
R A O NATAL

Banda Sinfónica
Portuguesa
Sáb
15.12
18:00 Sala Suggia
–
€ 10
–
Cartão Amigo 25

Francisco Ferreira direcção musical
Coro da Academia de Música de Vilar do Paraíso
1ª Parte
Philip Sparke Jubilee Overture
Howard Hanson Chorale and Alleluia
Philip Sparke An English Christmas
2ª Parte
Oliver Waespi Divertimento
Allen Pote & Tom S. Long The Tale Of Three Trees

Era uma vez três pequenas árvores no cimo de uma montanha. Cada uma
dizia o que queria ser quando crescesse, mas só uma sonhava ser uma
grande árvore e ﬁcar na montanha, e não tornar-se madeira para uma arca
do tesouro ou um navio aventureiro. É este o ponto de partida para uma das
histórias deste concerto evocativo do Natal e das suas tradições. Um dos
destaques será Um Natal Inglês de Philip Sparke, construído com base em
melodias tradicionais inglesas nas vozes do Coro da Academia de Música
de Vilar do Paraíso, convidado da Banda Sinfónica Portuguesa para este
concerto especial.
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MÚSICA
PA
R A O NATAL

Sinfónica

Mahler explicado
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

Prémio Conservatório
de Música do Porto/
Casa da Música
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA

Dom
16.12
12:00 Sala Suggia
–
€ 12
–
Cartão Continente:
na compra de um
bilhete para adulto
oferta de duas
entradas (< 18 anos)

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Michael Sanderling direcção musical
Concerto comentado por Daniel Moreira
Gustav Mahler Sinfonia nº 6 (excertos)

Considerada por muitos a mais perfeita sinfonia de
Mahler, a Sexta Sinfonia é sem dúvida uma das favoritas
dos melómanos. De carácter premonitório por anteceder
o período mais trágico da vida de Mahler, encontra-se
rodeada de enigmas e mistérios. O que terá levado Mahler
a escrever uma obra tão dramática num período coroado
pelo sucesso profissional e pela felicidade conjugal?
Os comentários de Daniel Moreira guiam-nos através
de uma das obras mais enigmáticas e marcantes da
música ocidental.
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Ter
18.12
19:30 Sala 2
–
€ 10
–
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Após a realização do Concurso Interno do Conservatório de Música do
Porto, os vencedores das várias categorias apresentam-se num recital de
laureados, disputando entre si o Prémio Casa da Música. Os vencedores da
edição 2018 são anunciados no início do Verão e sobem depois ao palco da
Sala 2 da Casa da Música, num recital que comprova a grande qualidade
musical destes jovens intérpretes.
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MÚSICA
PA
R A O NATAL

Sinfónica

A Bela Adormecida
FORA DE SÉRIE

Sex+
Sáb
21+
22.12
Sex 21.12
21:00 Sala Suggia
Sáb 22.12
18:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 28
L-U € 25
UU-Z € 22
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Baldur Brönnimann direcção musical
Rui Pereira guião e narração
P. I. Tchaikovski A Bela Adormecida

Uma bela princesa é vítima de um feitiço terrível, mal acaba de nascer: aos
16 anos picar-se-á numa roca de fiar e permanecerá adormecida durante
100 anos. O que a irá salvar, claro, é o beijo de um príncipe aventureiro. O
mais clássico dos contos de fadas, assinado por Charles Perrault, inspirou
Tchaikovski a escrever um bailado que ganhou um lugar definitivo no
repertório clássico – ainda que o próprio compositor não tenha tido
oportunidade de assistir ao seu êxito internacional, que perdura até hoje. As
orquestrações brilhantes e as melodias arrebatadoras do compositor russo
continuam a emocionar e são a banda sonora perfeita para um Natal onde a
fantasia é sempre bem-vinda.

Mecenas Música para o Natal
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MÚSICA
PA
R A O NATAL

Barroca & Coro
Missa em Si menor
Dom
23.12
18:00 Sala Suggia
–
Filas
A-K € 20
L-U € 20
UU-Z € 18
–
Jovem 50%
Professores
e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA
CORO INFANTIL CASA DA MÚSICA

Laurence Cummings cravo e direcção musical
J. S. Bach Missa em Si menor

A Orquestra Barroca e o Coro Casa da Música celebram o Natal com
uma das maiores obras-primas da história da música, a monumental
Missa em Si menor de Bach, pela primeira vez apresentada na Casa da
Música. Completada pelo compositor alemão no ano que antecedeu a sua
morte, a obra resume a variedade de estilos e recursos composicionais
desenvolvidos por Bach, compilando secções de música cuja escrita foi
realizada ao longo de vários anos. Desde o arrebatador Kyrie inicial ao
conciliador Dona nobis pacem final, em que o coro assume o protagonismo,
a obra inclui árias e duetos, excertos para ensembles vocais e uma grande
diversidade de solos instrumentais, numa demonstração de mestria que a
coloca entre marcos absolutos do catálogo de Bach como A Arte da Fuga
e O Teclado Bem Temperado.

“A sonoridade da
Orquestra Barroca
Casa da Música
é ampla, com um
refinamento e uma
claridade sonora
de qualidade
inegável.”
— Revista Musical Catalana
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Serviço Educativo

Workshops e Formação

Parceiro Serviço Educativo

Apoio Institucional

Primeiros Concertos
ESPECTÁCULOS

DOMINGOS
10:00, 11:30 e 16:00
Sala 2
07 Jan
No Reino Waka
26 Fev
Musicália
29 Abr
Música de Bolso

Se puder, traga os pequenos a todos para experiências distintas de reacção
à música, que nunca anda sozinha. Teatro, cenografia, dança ou cinema são
artes que acompanham apresentações pensadas para um público especial.
Nos braços de programas com cor, mimo e animação, crianças dos 3 meses
aos 6 anos reagem aos estímulos de músicos que vestem personagens
e, brincando, servem fundamentos pedagógicos – em clima de grande
proximidade, criam-se as bases da compreensão e expressão musicais.
€ 10 criança+adulto · € 7,5 segundo acompanhante com mais de 6 anos

03 Jun
Bebé Grigri
01 Jul
Era Uma Vez
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DOMINGOS
10:30 (0–18 meses)
11:45 (18 meses
–3 anos)
15:00 (3–6 anos)
Sala de Ensaio 2
21 Jan • 11 Fev
25 Mar • 22 Abr
17 Jun
Novas Aventuras
de Waka
18 Fev • 11 Mar
08 Abr • 13 Mai
Tangerina

Primeiros Sons

Músico por um Dia

WORKSHOPS

WORKSHOPS

A música ajuda a crescer. Beneficia o desenvolvimento cognitivo e motor e
marca, indelevelmente, o repositório de afectos que merece o ser humano.
Destinadas a crianças até aos 6 anos, estas oficinas balizam-se, como
tal, por critérios exigentes – porque trabalhar com o futuro é uma enorme
responsabilidade. O que é complexo e sensível acontece com aparente
simplicidade: faz-se de mimos, pede para brincar. Através de pequenas
estórias e personagens de mundos doces, em cenários de cor e por formas
macias, decorrem sessões de viva exploração musical. Cada workshop tem
formatos diferenciados, com composição de grupos nas faixas etárias dos
0-18 meses, 18 meses-3 anos e 3-6 anos.

SÁBADOS
11:00-17:00
Apresentação às
17:00
03 Fev
Sala de Ensaio 1
Carnaval na Casa
05 Mai
Sala de Ensaio 2
Coro do Dia

Criar em declarada animação é o convite formulado em duas propostas
democráticas: admitem todos a partir dos 12 anos, com ou sem
conhecimentos musicais, e decorrem da vontade de fazer música em grupo,
através de processos alternativos, simples e gratificantes. Entusiasmo é
tudo o que se pede a cada participante, o resto fica por conta de todos. A
interacção torna-se a base de oficinas que deixam a criatividade correr livre
mas com critérios, permitindo a estruturação de um trabalho que começa
de manhã e tem-se gosto em apresentar ao público ao final da tarde.
€ 7,5 (€ 25 para um grupo de 4 pessoas)
Famílias (maiores de 12 anos) e Público Geral

€ 10 criança+adulto
€ 7,5 segundo acompanhante com mais de 12 anos

28 Jan • 04 Mar
15 Abr • 20 Mai
Mini Mozart
14 Jan • 04 Fev
18 Mar • 06 Mai
10 Jun
Era Outra Vez
Uma Vez…
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SÁBADOS
10:30–12:00
ou 14:30–16:00
Sala de Ensaio 2
27 Jan
Vamos Cantar
21 Abr
Tambores da Távola
Redonda

Música em Família

Formar na Digitópia

WORKSHOPS

FORMAÇÃO

Quem diz famílias, diz amigos. É para pessoas que se querem bem, aos pares
ou em grupo numeroso, que se concebem oficinas onde a realização musical se
entretece nos afectos. Intergeracionais, por abrangerem desde crianças com
mais de 6 anos a seniores, tornam três sábados do ano em dias criativos, com
a música a apresentar-se acessível a todos. Dar voz a um coro e percutir numa
sessão teatralizada ou no delicado gamelão são propostas que fazem correr 90
minutos de cumplicidade.
€ 4 (€ 15 para famílias de 4 pessoas)
Famílias (crianças a partir dos 6 anos) e Público Geral

19 Mai
Gamelão Animado

SÁBADOS
E DOMINGOS
11:00–18:00
20 Jan*
Cibermúsica
Primitive Complexity
– Aula Aberta
Por Zimoun
€3
27**+28 Jan
Cibermúsica e
Sala Renascença
Vídeo Tape-it
Por openfield-creativelab
€ 30
24+25 Fev
Sala de Ensaio 3
My Jazz Band
Música Automática
Por Rui Dias
€ 30

Ambiente físico e ciberespaço são o domínio lato das sessões propostas pela
Digitópia, a plataforma tecnológica e digital da Casa da Música. Seja em aula
aberta, workshops intensivos ou cursos de um fim-de-semana, formula-se
o convite à experimentação e à criação imediata, através de processos e
linguagens de programação criativa.
Equipa Digitópia, laboratórios, artistas e instituições que, como nós, gostam de
validar novos paradigmas, formadores portugueses e estrangeiros, respondem
por um programa receptivo à exploração de software, à performance
e à criação de instalações com estrutura musical. Tangível e imaterial,
interdisciplinar e consistente, o resultado destas sessões poderá, depois,
deixar o seu registo pela Casa, em hot spots temporários.
Pela sua amplitude, as sessões destinam-se a músicos, artistas digitais,
programadores, professores e outros profissionais ou estudantes para quem a
música electrónica e a arte digital são campos de expressão com tudo em aberto.

Músicos, programadores, professores e outros
profissionais interessados na música electrónica
e na arte digital

19**+20 Mai
Sala de Ensaio 3
Robótica Musical
Por Sonoscopia
Associação Cultural
€ 30
*11:00-12:30
**14:00-20:00
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Saber Ouvir:
9º Curso Livre de História
da Música
FORMAÇÃO

JANEIRO A
OUTUBRO 2018
SEGUNDAS
17:30–19.15
Auditório
Fundação EDP

A 9ª Edição dos Cursos Livres de História da Música está centrada na figura
de grandes compositores. Haydn, Mozart, Beethoven e Schubert abrem o
curso com um módulo dedicado à chamada Primeira Escola de Viena e ao
período Clássico. Num ano em que poderá ouvir muitas obras-primas destes
compositores na Casa da Música, este é um tema imprescindível.
A tríade formada por Arnold Schoenberg, Alban Berg e Anton Webern deu
origem à Segunda Escola de Viena, módulo que decorre em estreita ligação
à programação do festival Música & Revolução. A Orquestra Sinfónica irá
apresentar a Integral das Sinfonias de Bruckner mas o compositor austríaco
tem uma obra vastíssima e de grande mérito em outros domínios, como a
música sacra e a coral, assuntos a desenvolver num módulo consagrado à sua
vida e obra. Carlos de Seixas é possivelmente o maior compositor do Barroco
português, sendo uma das figuras em destaque no último módulo dedicado à
música barroca na Península Ibérica. Um aspecto comum à obra de todos estes
compositores é a questão do tempo e da música: 1) O tempo musical como
medida objectiva; 2) O tempo musical como percepção subjectiva; 3) O tempo
musical como construção cultural; constituindo mais um tema inédito no Curso
Livre de História da Música.
Destinado a um vasto público, independentemente da sua formação musical,
o Curso tem uma abordagem multidisciplinar e uma estreita relação com a
programação da Casa da Música.

1º MÓDULO
João Silva
15, 22 e 29 Jan
A Primeira Escola de Viena

4º MÓDULO
Paulo Antunes
07, 14 e 21 Mai
Bruckner: Vida e Obra

2º MÓDULO
Daniel Moreira
19 e 26 Fev, 05 Mar
O Tempo e a Música

5º MÓDULO
Rui Vieira Nery
22 e 29 Out
O Outro Barroco: As músicas
ibero-americanas no tempo
de Bach e Händel

3º MÓDULO
João Silva
09, 16 e 23 Abr
A Segunda Escola de Viena

€ 20 Módulos individuais de duas sessões
€ 28 Módulos individuais de três sessões
€ 90 Curso na totalidade

Apoio

354

355

Visitas
Guiadas

DIARIAMENTE
Português 11:00 e 16:00
Inglês 11:00 e 16:00
€ 10 pessoa*

DURAÇÃO
1h aprox.
Entrada livre para crianças com menos
de 12 anos desde que acompanhadas
por um adulto com bilhete.

Transforme a sua visita num concerto
Para conhecer a Casa da Música, nada melhor do que
uma visita guiada. Durante cerca de uma hora, um
guia descreve o edifício projectado pelo holandês Rem
Koolhaas, explicando a arquitectura, as funcionalidades e
o projecto artístico, cultural e social da Casa.
No final, se adquirir bilhete para qualquer concerto dos
Agrupamentos Residentes beneficiará de um desconto
igual ao valor da visita.*

VISITA AO BACKSTAGE € 12*
Visitas específicas à Casa da Música, que permitem
um acesso directo aos bastidores, envolvendo o
visitante nas dinâmicas quotidianas de preparação
de concertos.

MARCAÇÕES
+351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com
VISITAS COM MARCAÇÃO
Grupos a partir de 15 pessoas com horário
a fixar previamente.
Idiomas disponíveis: inglês, francês, alemão,
espanhol, italiano e português.
GRUPOS € 10*
Dirigidas a um público específico (empresas, instituições,
associações, etc.), estas visitas adquirem um ambiente
formal, permitindo responder às diversas questões sobre
o projecto Casa da Música e as suas potencialidades.

ANIVERSÁRIO NA CASA A PARTIR DE € 20
Dos 4 ao 12 anos
Queres uma festa diferente? Surpreende os teus
amigos e escolhe tu o tipo de festa que gostarias
de partilhar com eles. A Casa da Música está à
tua espera para te oferecer um percurso cheio de
surpresas, música e boa disposição. Traz os teus
amigos e vem viver connosco a melhor aventura do
teu aniversário. Parabéns!

ESCOLAS € 3,5
Visitas adequadas às diferentes faixas etárias, do
ensino pré-escolar ao superior, que permitem uma
relação directa entre espaços e equipamentos (hot
spots), à medida que são desenvolvidos jogos musicais
diversificados e adequados à tipologia do grupo.

VISITA+ALMOÇO € 21*
Horário: 11:00 (PT/ENG)
O bilhete conjunto Visita+Almoço permite-lhe, de
forma cómoda e acessível, visitar o edifício e almoçar
no Restaurante Casa da Música.

TURÍSTICA € 12,5*
Com uma duração um pouco mais longa, nesta visita o
público tem a possibilidade de conhecer o edifício num
registo descontraído e envolvente. Além da oferta de
uma brochura da Casa da Música, no final do percurso o
grupo é conduzido a um espaço reservado onde poderá
saborear tranquilamente um copo de vinho do Porto.

*Não acumula com outros descontos; a aquisição do
bilhete está sujeita à disponibilidade da sala.

Mecenas das
Visitas Guiadas

2

3

FADO À MESA
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.
São noites perfeitas que celebram a alma, a gastronomia
e a música que é património da humanidade.
Sessões programadas: Fevereiro, Março, Maio, Julho,
Setembro, Outubro e Novembro
MENUS DO DIA
€ 14,5 Almoço
€ 19,5 Jantar

JANTAR+CONCERTO
O bilhete conjunto
Jantar+Concerto é a forma
mais cómoda e acessível
de jantar e assistir a um
espectáculo na Casa da
Música. Consulte ao longo
desta agenda os concertos
associados a jantares e
reserve já o seu lugar.

N

o ponto mais alto do edifício, o Restaurante Casa da Música oferece-lhe
uma vista inspiradora da cidade. A sala, ampla e sofisticada, 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 flexibilidade e singularidade do Restaurante Casa da Música permitem ainda a realização de eventos particulares e corporativos.
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JANTAR COM…
Em 2018, Debussy e Mozart serão a companhia dos jantares.
Histórias da música, ilustradas por excelentes intérpretes,
para degustar à mesa.
Jantar com Debussy · 09 e 10 de Fevereiro
2018, 100 anos da morte de Claude Debussy
Jantar com Mozart · 05 e 06 de Outubro
Viajando (e rindo) com Mozart!
PROVAS DE VINHOS
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.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Segunda a Quinta 12:30 – 15:00 e 19:30 – 23:00
Sexta e Sábado 12:30 – 15:00 e 19:30 – 00:00
Domingos Encerrado excepto em véspera de feriado
Feriados Encerrado excepto Sextas e Sábados

Para mais informações consulte
www.casadamusica.com/restaurante
Reservas 220 107 160
restaurante@casadamusica.com

359

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Todos os dias: 09:00 – 24:00
Para mais informações consulte
www.casadamusica.com/cafe

O CAFÉ é o ponto de encontro de todos aqueles que procuram convívio e boa
música e têm gosto em relacionar-se com a Casa e os músicos que por ela passam.
O seu palco privilegia os artistas emergentes e os que exploram áreas menos
conhecidas da música, pelo que se torna o lugar ideal para conhecer, de antemão,
os projectos musicais que podem vir a marcar a música do futuro.
Este espaço é ainda o lugar privilegiado para o contacto do público com os seus
artistas preferidos, podendo encontrá-los, com frequência, ao longo do período em
que permanecem na Casa da Música para ensaios e concertos.
O CAFÉ oferece um serviço de cafetaria e bar atractivos, com preços acessíveis e
conforto para qualquer refeição ao longo do dia.
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Digressões
30 JAN
Dijon
Ludwigshafen am Rhein/BASF

21 SET
Antuérpia
deSingel

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA

23 SET

Andreas Staier cravo e direcção musical
William Corbett Concerto Alla Portugesa,
op.8 / 3º Livro, nº 7
Carlos Seixas Concerto para cravo em Sol menor
Domenico Scarlatti 3 Sonatas para cravo (solo)
Carlos Seixas Concerto para cravo em Lá maior
–
Charles Avison/Domenico Scarlatti
Concerto nº 5 em Ré menor
Domenico Scarlatti 2 Sonatas para cravo (solo)
Luigi Boccherini Quintettino op.30 nº 6, em
Dó maior, “La Musica Notturna delle strade di
Madrid” (Transcrição para orquestra de cordas
de Andreas Staier)
17 MAR
Lisboa
Centro Cultural de Belém
ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

John Storgårds direcção musical
Anton Bruckner Sinfonia nº 8
26 MAR
Hamburgo
Laeizhalle Elbphilharmonie
Remix Ensemble Casa da Música
Peter Rundel direcção musical
Ian Bostridge tenor
Hans Zender Schuberts Winterreise

Colónia
Kölner Philharmonie
REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA

Peter Rundel direcção musical
Andreas Staier piano
György Kurtág ...quasi una fantasia..., op.27, nº 1
L. van Beethoven Sonata quasi una fantasia,
op.27, nº 2
Daniel Moreira Beethoven quasi una fantasia,
op.27, nº 2 (estreia mundial; encomenda Casa da
Musica e Kölnmusik/Kölner Philharmonie)
–
W. A. Mozart Fantasia em Dó menor, K. 475
Julian Anderson Alhambra Fantasy
03 NOV
Sintra
Noites de Queluz
ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA

Andreas Staier cravo e direcção musical
William Corbett Concerto Alla Portugesa,
op.8 / 3º Livro, nº 7
Carlos Seixas Concerto para cravo em Sol menor
Domenico Scarlatti 3 Sonatas para cravo (solo)
Carlos Seixas Concerto para cravo em Lá maior
–
Charles Avison/Domenico Scarlatti
Concerto nº 5 em Ré menor
Domenico Scarlatti 2 Sonatas para cravo (solo)
Luigi Boccherini Quintettino op.30 nº 6, em
Dó maior, “La Musica Notturna delle strade di
Madrid” (Transcrição para orquestra de cordas
de Andreas Staier)

09 NOV
Viena
Konzerthaus
ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA

Andreas Staier cravo e direcção musical
William Corbett Concerto Alla Portugesa,
op.8 / 3º Livro, nº 7
Carlos Seixas Concerto para cravo em Sol menor
Domenico Scarlatti 3 Sonatas para cravo (solo)
Carlos Seixas Concerto para cravo em Lá maior
–
Charles Avison/Domenico Scarlatti Concerto
nº 5 em Ré menor
Domenico Scarlatti 2 Sonatas para cravo (solo)
Luigi Boccherini Quintettino op.30 nº 6, em
Dó maior, “La Musica Notturna delle strade di
Madrid” (transcrição para orquestra de cordas
de Andreas Staier)

Música de Câmara no Salão
Árabe do Palácio da Bolsa
24 JAN
Porto
Salão Árabe do Palácio da Bolsa

18 ABR
Porto
Salão Árabe do Palácio da Bolsa

31 OUT
Porto
Salão Árabe do Palácio da Bolsa

SOLISTAS DA ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

SOLISTAS DA ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

Aldo Salvetti oboé
Tamás Bartók oboé
Roberto Henriques corne inglês

Alex Auer flauta
Maria Kagan violino
Mateusz Stasto viola d’arco
Nikolai Gimaletdinov violoncelo
Ilaria Vivian harpa

SOLISTAS DA ORQUESTRA BARROCA
CASA DA MÚSICA

L. van Beethoven Trio em Dó maior op.87
Frantisek Kramar-Krommer Trio em Fá maior
–
Frantisek Kramar-Krommer Variações sobre
um tema de Pleyel
L. van Beethoven Variações sobre o tema “Lá ci
darem lá mano” da ópera Don Giovanni de Mozart

Gian Francesco Malipiero Sonata a cinco
para flauta, harpa e trio de cordas
W. A. Mozart Quarteto em Dó maior para flauta
e trio de cordas, K285b
Gioachino Rossini Quarteto em Sol maior
para flauta e trio de cordas
–
Claude Debussy Sonata para flauta, viola e
harpa
Gabriel Pierné Variações livres e final op.51,
para flauta, harpa e trio de cordas

29 MAR
Porto
Salão Árabe do Palácio da Bolsa
SOLISTAS DA ORQUESTRA BARROCA
CASA DA MÚSICA

03 OUT
Porto
Salão Árabe do Palácio da Bolsa

Jane Gordon violino
Reyes Gallardo violino
Filipe Quaresma violoncelo
Fernando Miguel Jalôto cravo

SOLISTAS DA ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

Programa a anunciar

Pedro Castro oboé e/ou flauta
Andreia Carvalho oboé
José Rodrigues Gomes fagote e/ou flauta
Programa a anunciar
19 DEZ
Porto
Salão Árabe do Palácio da Bolsa
SOLISTAS DA ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

Ana Maria Ribeiro flauta
Aldo Salvetti oboé
Carlos Alves clarinete
Hugo Carneiro trompa
Gavin Hill fagote
Jean-Michel Damase 17 Variações para quinteto
de sopros
Nino Rota Pequena oferenda musical
–
Jean Françaix Quinteto nº 1

Evandra Gonçalves violino
Ianina Khmelik violino
Rute Azevedo viola d’arco
Luís Norberto viola d’arco
Nikolai Gimaletdinov violoncelo
Michal Kiska violoncelo
Bohuslav Martinu Sexteto para cordas H.224
Richard Strauss Sexteto a capriccio op.85
–
Arnold Schoenberg Noite transfigurada
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A S S I N AT U R A

A S S I N AT U R A

A S S I N AT U R A

Sinfónica Temporada

Sinfónica Série Clássica

Sinfónica Série Familias

37 CONCERTOS

17 CONCERTOS

10 CONCERTOS

Concertos em Assinatura
05+06.01 Concerto de Ano Novo
12.01 O Triunfo de Bruckner
19.01 Te Deum
27.01 Portugal XXI
02.02 Sinfonia Romântica
17.02 Há Lodo no Cais
24.02 Gurre-Lieder
02.03 A Quinta de Chostakovitch
10.03 Simbolismo Sinfónico
16.03 ApocalIpse Bruckner
23.03 Grande Beethoven
07.04 O Génio no Século XXI
13.04 Fascínio da Escócia
20.04 Cantatas de Webern
21.04 Canções e Variações
12.05 Áustria: Tradição e Actualidade
18.05 De Mozart a Tchaikovski
25.05 Um Maestro ao Piano
02.06 O Impulso de Bruckner
08.06 Celebrar Sibelius
15.06 Danças Sinfónicas
30.06 4 Trompas Alpinas e uma Orquestra?
06.07 Prémio Suggia
14.09 A Fé de Bruckner
22.09 Sinfonia Fantástica
28.09 Todos os caminhos vão dar a Viena
12.10 A Segunda de Bruckner
20.10 De Mozart a Mahler
26.10 O Mundo de Mahler
03.11 As Estações
10.11 Contos de Viena
16.11 Clássicos em Praga
24.11 Bruckner na Despedida
30.11 La Valse!
09.12 Bruckner e Haas
14.12 Mahler Profético
21+22.12 A Bela Adormecida

Concertos em Assinatura
12.01 O Triunfo de Bruckner
02.02 Sinfonia Romântica
02.03 A Quinta de Chostakovitch
16.03 ApocalIpse Bruckner
23.03 Grande Beethoven
13.04 Fascínio da Escócia
18.05 De Mozart a Tchaikovski
25.05 Um Maestro ao Piano
08.06 Celebrar Sibelius
15.06 Danças Sinfónicas
14.09 A Fé de Bruckner
28.09 Todos os caminhos vão dar a Viena
12.10 A Segunda de Bruckner
26.10 O Mundo de Mahler
16.11 Clássicos em Praga
30.11 La Valse!
14.12 Mahler Profético

Concertos em Assinatura
14.01 A Sétima de Bruckner
11.02 Concerto de Carnaval
25.03 A Quinta de Beethoven
15.04 Sinfonia Escocesa
20.05 A Quinta de Tchaikovski
17.06 Génio Russo
30.09 A Quarta de Beethoven
14.10 Bruckner Explicado
18.11 Sinfonia de Resistência
16.12 Mahler Explicado

A S S I N AT U R A

Sinfónica Fora de Série
10 CONCERTOS
Concertos em Assinatura
05+06.01 Concerto de Ano Novo
19.01 Te Deum
17.02 Há Lodo no Cais
24.02 Gurre-Lieder
20.04 Cantatas de Webern
21.04 Canções e Variações
06.07 Prémio Suggia
03.11 As Estações
10.11 Contos de Viena
21+22.12 A Bela Adormecida
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A S S I N AT U R A

Sinfónica Série Descobertas
12 CONCERTOS
Concertos em Assinatura
20.01 In Vain
27.01 Portugal XXI
10.03 Simbolismo Sinfónico
07.04 O Génio no Século XXI
12.05 Áustria: Tradição e Actualidade
02.06 O Impulso de Bruckner
30.06 4 Trompas Alpinas e uma Orquestra?
22.09 Sinfonia Fantástica
23.09 Fantasias Corais
20.10 De Mozart a Mahler
24.11 Bruckner na Despedida
09.12 Bruckner e Haas

A S S I N AT U R A

A S S I N AT U R A

A S S I N AT U R A

A S S I N AT U R A

A S S I N AT U R A

Remix Ensemble

Integral das Sinfonias de Bruckner

Ciclo Piano Fundação EDP

Terças Fim de Tarde

Banda Sinfónica Portuguesa

10 CONCERTOS

09 CONCERTOS

09 CONCERTOS

06 CONCERTOS (À ESCOLHA)

06 CONCERTOS

Concertos em Assinatura
20.01 In Vain
20.02 O Gabinete do Dr. Caligari
20.03 Ressurreição
20.04 Cantatas de Webern
21.04 Canções e Variações
19.06 Ouve. Participa!
18.09 Para lá da Fantasia
16.10 Sonhos de Outono
04.11 O Regresso de Andreas Staier
06.11 Invenções Barrocas

Concertos em Assinatura
12.01 O Triunfo de Bruckner
02.02 Sinfonia Romântica
16.03 ApocalIpse Bruckner
02.06 O Impulso de Bruckner
30.06 4 Trompas Alpinas
e uma Orquestra?
14.09 A Fé de Bruckner
12.10 A Segunda de Bruckner
24.11 Bruckner na Despedida
09.12 Bruckner e Haas

Concertos em Assinatura
09.01 João Casimiro Almeida
11.03 Richard Goode
10.04 Grigori Sokolov
27.05 Christian Zacharias
16.06 Ingolf Wunder
29.09 Artur Pizarro
21.10 Alfred Brendel
17.11 Yekwon Sunwoo
08.12 Lukáš Vondráček

Concertos em Assinatura
18.02
18.03
06.05
23.06
07.10
15.12

A S S I N AT U R A

A S S I N AT U R A

Concertos em Assinatura
02.01 Daniel Cunha
16.01 Quarteto de Cordas de Matosinhos
23.01 Luísa Tender
30.01 Ricardo Coelho – The Foundation
06.02 Prémio Jovens Músicos/Antena 2
27.02 Trio Pangea
06.03 Andreia Alferes
13.03 Concurso Internacional de Harpa do
Porto
03.04 Luís Bittencourt
17.04 Joana Gama
01.05 A Nossa Guitarra
08.05 Quarteto de Cordas de Matosinhos
15.05 Victor Pereira e Vítor Pinho
29.05 ESMAE Jazz Ensemble
05.06 Vítor Guerreiro Trio
26.06 Buba Espinho
03.07 Marina Pacheco e Tiago Matos
17.07 Folefest
02.10 Adriana Paquete
09.10 Prémio Jovens Músicos/Antena 2
23.10 Quarteto de Cordas de Matosinhos
30.10 João Costa Ferreira
20.11 José Soares Quarteto
04.12 ESMAE Big Band
11.12 Prémio Jovens Músicos/Antena 2
18.12 Prémio Conservatório de Música do
Porto/Casa da Música

A S S I N AT U R A

Orquestra Barroca

Música Coral

06 CONCERTOS

11 CONCERTOS

Concertos em Assinatura
21.01 Mozart no Coração
28.03 Salve Regina
25.09 Bizarrias e Fantasias
04.11 O Regresso de Andreas Staier
06.11 Invenções Barrocas
23.12 Missa em Si Menor

Concertos em Assinatura
13.01 Ecos de Viena
19.01 Te Deum
20.03 Ressurreição
20.04 Cantatas de Webern
29.04 Os Motetes de Isaac
03.06 Sol e Tempestade
23.09 Fantasias Corais
16.10 Sonhos de Outono
03.11 As Estações
11.11 Scarlatti Sagrado
23.11 Missa em Si Menor

A S S I N AT U R A

Maravilhas da Música Austríaca
05 CONCERTOS
Concertos em Assinatura
21.01 Mozart no Coração
10.03 Simbolismo Sinfónico
30.06 4 Trompas Alpinas
e uma Orquestra?
26.10 O Mundo de Mahler
03.11 As Estações

Ciclo Jazz (Jan-Jun)
04 CONCERTOS
Concertos em Assinatura
14.03 Terence Blanchard feat.
“The E-Collective”
13.05 John Scofield’s “Country for Old Men”
09.06 Manel Cruz & Orquestra Jazz
de Matosinhos
04.07 Joshua Redman
special guest Billy Hart Quartet

A S S I N AT U R A

Integral dos Concertos
para Violino de Mozart
05 CONCERTOS
Concertos em Assinatura
21.01 Mozart no Coração
10.03 Simbolismo Sinfónico
08.06 Celebrar Sibelius
20.10 De Mozart a Mahler
10.11 Contos de Viena
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Assinaturas 2018

NUMERO DE
CONCERTOS

MODALIDADE/
SALA

17

2 ª P LAT E IA L– U

DESCONTO
2018

PREÇO
ASSINATURA

45%

€ 196,35

Sinfónica Série Descobertas

Sinfónica Fora de Série

12

10

3 ª P LAT E IA U U –Z

€ 17 7,65

1ª P LAT E IA A– K

€ 125,40
40%

2 ª P LAT E IA L– U

10

37

35%

2 ª P LAT E IA L– U

P LAT E IA

35%

€ 83, 20

65%*

€ 44,80

85%**

€ 19, 20

Integral das Sinfonias
de Bruckner

09

Música Coral

11

Integral dos Concertos
para Violino de Mozart

05

Ciclo Piano
Fundação EDP

09

Ciclo Jazz

04

50%

€ 372 ,50

€ 84,34
+ 25%

€ 60,90
+ 25%

€ 72 ,00

3 ª P LAT E IA U U –Z

€ 63,75

1ª P LAT E IA A– K

€ 12 1,55
35%

2 ª P LAT E IA L– U

€ 109,85

€ 54,60
€ 48,30

€ 80, 25
25%

2 ª P LAT E IA L– U

€ 75,56
€ 66,79

€ 64,40

€ 60,19
+ 25%

€ 54,00
€ 47,81
€ 91,16

+ 25%

€ 82 ,39

3 ª P LAT E IA U U –Z

€ 98,15

€ 73,61

1ª P LAT E IA A– K

€ 124, 20

€ 93,15

40%

2 ª P LAT E IA L– U

€ 109,80

+ 25%

€ 82 ,35

3 ª P LAT E IA U U –Z

€95,40

€ 71,55

1ª P LAT E IA A– K

€ 76,50

€ 57,37

25%

2 ª P LAT E IA L– U

€ 69,00

+ 25%

€ 61,50
€ 119,60

€ 98,96
+ 25%

€ 107, 25
€ 51,75

€ 43,31
+ 25%

€ 45,75

3 ª P LAT E IA U U –Z

30%

SALA 2

€ 42 ,00

25%

2 ª P LAT E IA L– U

+ 25%

€ 40,50

€ 31,50
€ 32 ,62

+ 25%

€ 37,50

3 ª P LAT E IA U U –Z

€ 38,81
€ 34,31

€ 43,50

1ª P LAT E IA A– K

€ 89,70
€ 80,44

€ 57,75
25%

2 ª P LAT E IA L– U

€ 51,75
€ 46,12

€ 131,95
35%

2 ª P LAT E IA

1ª P LAT E IA A– K

06

€ 72 ,80

€ 279,37
€ 250,87

€ 81, 20
30%

2 ª P LAT E IA L– U

3 ª P LAT E IA

Banda Sinfónica Portuguesa

€ 100,75

€ 62 ,40
€ 307,87

+ 25%

€ 89,05

1ª P LAT E IA

06

+ 25%

€ 112 ,45
35%

2 ª P LAT E IA L– U

€ 111,15
€ 100,42

€ 334,50

3 ª P LAT E IA U U –Z

Terças fim-de-tarde

+ 25%

€ 410,50

2 ª P LAT E IA L– U

1ª P LAT E IA A– K

05

€ 148, 20
€ 133,90

3 ª P LAT E IA U U –Z

Maravilhas da
Música Austríaca

€ 83, 25
€ 72 ,45

1ª P LAT E IA A– K

06

€ 94,05
+ 25%

€ 12 1,87

3 ª P LAT E IA U U –Z

Barroca

€ 133, 24

€ 162 ,50

1ª P LAT E IA A– K

10

€ 111,00

€ 161, 29

1ª P LAT E IA A– K

3 ª P LAT E IA U U –Z

Remix Ensemble

€ 147, 26

€ 96,60

1ª P LAT E IA A– K

Sinfónica Temporada

+ 25%

3 ª P LAT E IA U U –Z

3 ª P LAT E IA U U –Z

Sinfónica Série Famílias

PREÇO ASS. COM
CARTÃO AMGO

€ 2 15,05

1ª P LAT E IA A– K

Sinfónica Série Clássica

DESCONTO
CARTÃO AMIGO

€ 30,37
€ 28,12

* J ovem (18–25 an o s) * *C on t i n en te (3–18 an o s)

1 ª PL AT EIA
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2 ª PL AT EIA

3 ª PL AT EIA

1 ª PL AT EIA PIA N O
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2 ª PL AT EIA PIA N O

3 ª PL AT EIA PIA N O
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Ficha Técnica
Presidente Conselho Fundadores
Luís Valente de Oliveira
Estado Português
Município do Porto
Grande Área Metropolitana do Porto
Município de Matosinhos
Ageas Portugal
Águas do Porto, E.M.
ACA Group
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.
BA Vidro, S.A.
Banco BPI, S.A.
Banco Carregosa
Banco Comercial Português, S.A.
Novo Banco, 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.
Família Oliveira
Pescanova S.A.
Pharol, SGPS, S.A.
Porto Editora, Lda.
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.
Super Bock Group
AMIGOS DA FUNDAÇÃO
Deloitte
Externato Ribadouro
Grupo Douro Azul
Manvia
Safira Facility Services
Strong
CONSELHO FISCAL
Presidente
Rui Vaz Macedo Ribeiro
Vogais
Estela Barbot, vogal
António Magalhães & Carlos Santos, SROC,
representada pelo António Magalhães, vogal e ROC
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente
José Alberto Pena do Amaral
Vice-presidentes
Jorge Castro Ribeiro
Rita Domingues
Vogais
Augusto Pedro Lopes Cardoso
António Lobo Xavier
Maria do Rosário Gambôa
Maria Teresa Moura
DIRECÇÃO GERAL
Director Geral
Paulo Sarmento e Cunha
Apoio ao Conselho de Administração
e Secretariado
Antonieta Diniz
Gestão Financeira, Administrativa
e Controlo de gestão
Coordenador
Filipe Oliveira
Pedro Rocha
Tesouraria
Emília Martins
Serviços administrativos
Maria Cândida Lopes
Fernanda Ribeiro
José Bárcia
Apoio Administrativo Compras
Susana Castro

Relações Institucionais,
Desenvolvimento e Fundraising
Coordenadora
Luísa Bessa
Desenvolvimento e Fundraising
Mário Guedes
Inês Barbosa
Relações Institucionais
Antonieta Diniz
Recursos Humanos
Elsa Novais
Paula Moreira
Sistemas de informação
Coordenador
Nuno Guedes
Nuno Pereira
Gestão do edifício
Gilberto Gomes
Gonçalo Garcez
Assessoria jurídica
Sandra Carvalho e Silva
Área Comercial
Simone Almeida
Eventos
Rita Albuquerque
Visitas guiadas
Verónica Moreira
José Paulo Ferreira
Loja Casa da Música
Isabel Saraiva
Restauração e Bares
Coordenador
Luís Rocha
Artur Gomes – Chefe de Cozinha
Catarina Nogueira
Fátima Santos
Maria João Barroso
Beatriz Rodrigues
Goreti Cardoso
Madalena Silva
Tânia Machado – Chefe de Mesa
António Rondon
Evander Gonçalves
Cátia Rebelo
Natércia Ferreira
Paulo Fernandes
Cláudio Pinto
Apoio Administrativo Compras
Susana Castro

DIRECÇÃO ARTÍSTICA E DE EDUCAÇÃO
Director Artístico e de Educação
António Jorge Pacheco
Assessoria de Imprensa
Cândida Colaço Monteiro
Assistente
Mónica Ferreira
PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA
Programação Música Erudita
André Quelhas
Programação Jazz, World, Pop/Rock
Fernando Sousa
Filipa Leite
ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA
Coordenador
Rui Pedro Pereira
Gestão executiva
Alexandra Côrte-Real
Cristina Guimarães
Sara Cruz
Sónia Melo
REMIX ENSEMBLE
CASA DA MÚSICA
Coordenador
António Jorge Pacheco
Gestão executiva
Ricardo Torres
CORO CASA DA MÚSICA
André Quelhas – Responsável área
Gestão/Produção Executiva
Cristina Guimarães
ORQUESTRA BARROCA
CASA DA MÚSICA
André Quelhas – Responsável área
Gestão executiva
Ricardo Torres
EDIÇÕES E GRAVAÇÕES
Fernando Pires de Lima – Responsável área
Liliana Marinho
ARQUIVO MUSICAL/MEDIATECA
Pedro Marques
João Ribeiro
Cristina Barbosa

SERVIÇO EDUCATIVO
Coordenador
Jorge Prendas
Projectos Educativos
Anabela Leite
Teresa Coelho
Ana Rebelo
Inês Leão
Paula Oliveira
PRODUÇÃO
Coordenador
Júlio Moreira
Produção executiva
Arthur Vasques
José Orlando Rodrigues
Mónica Ferreira
Paula Matos
Susana Lamarão
Produção técnica
Ernesto Costa - Responsável de área
Luís Filipe Lopes
Olinda Botelho
Técnicos de som
Carlos Lopes
Daniel Santos
Dinis Silva
Ricardo Gandra
Técnicos de luz
Emanuel Pereira
Virgínia Esteves
Técnicos de palco
Alfredo Braga
Dário Pais
Ernesto Pinto da Costa
Fernando Gonçalves
José Torres
Serafim Ribeiro
Vítor Resende
Técnico de vídeo
Margarida Garcia

COMUNICAÇÃO, MARKETING
E DESENVOLVIMENTO
Coordenadora
Gilda Veloso
Gestão de Meios
Walter Salgado
Comunicação Web
André Alves
Joana Almeida
Conteúdos de Comunicação
Marcos Cruz
José Ribeiro
Design Gráfico
Tiago Carneiro
Diogo Paula
Helena Silva (estagiária)
Frente de Casa
Álvaro Campo
Carla Santos
Maria Augusta Fernandes
Bilheteira
José Ribeiro
Assistentes de Bilheteira
Armanda Peixoto
Isabel Ferreira
Marta Lima
Sara Gonçalves
Sérgio Leite
Sílvia Salvado
FOTOGRAFIAS
Alexandre Delmar
João Messias
ILUSTRAÇÕES SERVIÇO EDUCATIVO
Júlio Dolbeth
Yara Kono/Planeta Tangerina
Mariana a Miserável

AGRUPAMENTOS RESIDENTES
ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA
Maestro titular
Baldur Brönnimann
MÚSICOS
Violino I
Zofia Wóycicka – concertino
James Dahlgren – concertino honorário
nn – segundo concertino
Radu Ungureanu – concertino assistente
nn – solista A
Alan Guimarães
Andras Burai
Emília Vanguelova
Evandra Gonçalves
Ianina Khmelik
José Despujols
Maria Kagan
Roumiana Badeva
Tünde Hadadi
Vadim Feldblioum
Vladimir Grinman
nn
Violino II
Ana Madalena Ribeiro – chefe de naipe
Nancy Frederick – solista A
Tatiana Afanasieva – solista B
Domingos Lopes
Francisco Pereira de Sousa
José Paulo Jesus
José Sentieiro
Lilit Davtyan
Mariana Costa
Nikola Vasiljev
Paul Almond
Pedro Rocha
Vítor Teixeira
Viola
Mateusz Stasto – chefe de naipe
Joana Pereira – solista A
Anna Gonera – solista B
Biliana Chamlieva
Emília Alves
Francisco Moreira
Hazel Veitch
Jean Loup Lecomte
Luís Norberto Silva
Rute Azevedo
Theo Ellegiers

Violoncelo
Nikolay Glimatdinov – chefe de naipe
Vicente Chuaqui – solista A
Fedor Kolpachnikov – solista B
Aaron Choi
Bruno Cardoso
Gisela Neves
Hrant Yeranosyan
Michal Kiska
Sharon Kinder
Contrabaixo
Florian Pertzborn – solista A
Altino Carvalho
Joel Azevedo
Nadia Choi
Slawomir Marzec
Tiago Pinto Ribeiro
Flauta
Paulo Barros – chefe de naipe
Ana Maria Ribeiro – solista A
Alexander Auer – solista B
Angelina Rodrigues – solista B
Oboé
Aldo Salvetti – chefe de naipe
Tamás Bartók – solista A
Eldevina Materula – solista B
Clarinete
Luís Silva – chefe de naipe
Carlos Alves – solista A
Gergely Suto – solista B
Fagote
Gavin Hill – chefe de naipe
Robert Glassburner – solista A
Pedro Silva – solista B
Vasily Suprunov – solista B
Trompa
Bohdan Sebestik – solista A
Eddy Tauber – solista A
Hugo Carneiro - solista B
José Bernardo Silva – solista B
Trompete
Sérgio Pacheco – chefe de naipe
Ivan Crespo – solista A
Luís Granjo – solista B
Rui Brito – solista B
Trombone
Severo Martinez – chefe de naipe
Dawid Seidenberg – solista A
Nuno Martins – solista B
Tuba
Sérgio Carolino – solista A
Tímpanos e percussão
Jean-François Lézé – Timpaneiro Solista
Bruno Costa – solista A
Nuno Simões - Solista B
Paulo Oliveira – solista B
Harpa
Ilaria Vivan – solista A

CORO CASA DA MÚSICA
Maestro titular
Paul Hillier
MÚSICOS
Sopranos
Ângela Alves
Eva Braga Simões
Joana Pereira
Leonor Barbosa de Melo
Rita Venda
Contraltos
Ana Calheiros
Iris Oja
Brígida Silva
Joana Valente
Tenores
Almeno Gonçalves
André Lacerda
Luís Toscano
Vitor Sousa
Baixos
João Barros Silva
Luis Rendas Pereira
Pedro Guedes Marques
Nuno Mendes
Ricardo Torres

ORQUESTRA BARROCA
CASA DA MÚSICA
Maestro titular
Laurence Cummings
MÚSICOS
Violino
Huw Daniel Concertino
Reyes Gallardo
Ariana Dantas
Bárbara Barros
Cecília Falcão Coutinho
César Nogueira
Miriam Macaia
Prisca Stalmarski
Viola
Trevor Mctait
Raquel Massadas
Violoncelo
Filipe Quaresma
Ana Vanessa Pinto Pires
Contrabaixo
José Fidalgo
Oboé
Pedro Castro
Andreia Carvalho
Fagote
José Rodrigues Gomes
Cravo
Miguel Jaloto
REMIX ENSEMBLE
CASA DA MÚSICA
Maestro titular
Peter Rundel
MÚSICOS
Angel Gimeno – violino
José Pereira – violino
Trevor McTait – viola
Oliver Parr – violoncelo
Filipe Quaresma – violoncelo*
António A. Aguiar – contrabaixo
Stephanie Wagner – flauta
Ana Raquel Lima – flauta*
José F. Silva – oboé
Vítor J. Pereira – clarinete
Ricardo Alves – clarinete*
Roberto Erculiani – fagote
Nuno Vaz – trompa
Ales Klancar – trompete
Ricardo Pereira – trombone
Adélio Carneiro – tuba*
Mário Teixeira – percussão
Manuel Campos – percussão
Jonathan Ayerst – piano
Vítor Pinho – piano*
Carla Bos – harpa*
*principais instrumentistas convidados

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

INFORMAÇÕES GERAIS
ALTERAÇÕES
A programação e os preços apresentados nesta
agenda poderão estar sujeitos a alterações.
VENDA DE BILHETES
Bilheteiras da Casa da Música
Bilheteira on-line
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, exceptuam-se os de promotores externos.

Remix, Coro, Ciclo Piano, Sinfónica
(excepto Sinfónica ao Domigo)
e Banda Sinfónica Portuguesa
Cliente BPI – 20%
Jovem = < 30 Anos – 50%
Professores e estudantes de música – 50%
Sénior > = 65 anos – 15%
Sinfónica
(excepto Sinfónica ao Domigo)
Sonae (Cartão Continente) – 20%
Ciclo Jazz
Cliente BPI – 20%
Jovem =< 30 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
Cliente BPI – 20%
Jovem = < 30 Anos – 15%
Sénior > = 65 anos – 15%
Cartão Amigo e Cartão Amigo Jovem
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
€ 10 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 previamente.
Reservas +351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com
*valor a descontar na compra de um bilhete
para qualquer concerto dos Agrupamentos
Residentes, desde que efectuada no final
da visita.
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
EDIFÍCIO, BILHETEIRA E LOJA
Segunda a Sábado: 09:30—19:00
Domingo e Feriados: 09:30—18:00
Dias de Espectáculo:
Edifício aberto até ao final do espectáculo,
bilheteira e loja abertas até meia hora após
o seu início.
RESTAURANTE
Segunda a Quinta 12:30—15:00 e 19:30—23:00
Sextas e Sábados 12:30—15:00 e 19:30—00:00
Domingos
Encerrado, excepto em véspera de feriado
Feriados
Encerrado, excepto Sextas e Sábados
www.casadamusica.com/restaurante
Reservas 220 107 160

CAFÉ CASA DA MÚSICA
Todos os dias 09:00–24:00
PARQUE DE ESTACIONAMENTO SABA
BILHETES PRÉ-PAGOS
Bilhete de Evento:
€ 2,50 válido para um período
máximo de estacionamento de 3,5 horas
consecutivas, entre as 19:00 e as 01:00
Bilhete Restaurante (Almoço):
€ 1,50 válido para um período
máximo de estacionamento de 1,5 horas
consecutivas, entre as 12:30 e as 15:30.
Bilhete Restaurante (Jantar):
€ 2 válido para um período máximo de
estacionamento de 2,5 horas consecutivas,
entre as 19:00 e as 01:00.
COMO ADQUIRIR AS ASSINATURAS
TEMPORADA 2017 DA CASA DA MÚSICA?
Bilheteiras Casa da Música
www.casadamusica.com
Como escolher o seu lugar cativo?
Para que possa usufruir do seu lugar
cativo consulte a planta da Sala Suggia.
ONLINE
Disponível em:
www.casadamusica.com
Os bilhetes das assinaturas adquiridas online
estarão disponíveis para levantamento na
bilheteira da Casa da Música.
Pagamento parcelar
Poderá optar ainda pelo pagamento de
assinaturas em 4 prestações iguais para compras
superiores a € 100 (25% no acto
de compra; 25% – 05 Março;
25% – 04 Junho; 25% – 03 Setembro).
Para mais informações enviar email para:
info@casadamusica.com
Se desejar ser incluído na nossa
mailing list, envie um e-mail para:
info@casadamusica.com
OS PREÇOS ANÚNCIADOS NESTA
BROCHURA SÃO VÁLIDOS SALVO
ERRO TIPOGRÁFICO.

www.casadamusica.com
(+351) 220 120 220
info@casadamusica.com
Fundação Casa da Música
Av. da Boavista, 604-610
4149-071 Porto, Portugal
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Apoio Institucional

Patrocínio Verão na Casa
Super Bock

Parceiro Serviço Educativo

Mecenas Ciclo Piano
Fundação EDP

Mecenas Outono em Jazz

Mecenas Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

Mecenas Visitas Guiadas

Mecenas Principal Casa da Música

Mecenas Música Coral

Mecenas Concertos
Metropolitanos

fundação
energia

Companhia Aérea
da Casa da Música

Mecenas Ciclo
Rito da Primavera

384

Mecenas Casa da Música

Mecenas Ciclo Sogrape

Mecenas Prémio
Novos Talentos Ageas

