
Ao Alcance de Todos
01-29 ABR

Música & Revolução
2 4 -3 1  A B R

Ingolf Wunder
C I C LO  P I A N O  E D P 

10 Anos  
Casa da Música
0 9 -1 2  A B R

Abril 
na Casa da Música



Bilhetes à venda:
Bilheteiras da Casa da Música
www.casadamusica.com
Lojas Worten
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Orquestra Barroca 
Esplendor Barroco

NOS Club
Tricky | Capicua

Pequenos piratas
Serviço Educativo 

Banda Sinfónica Portuguesa
A Cidade

Som da Rua
Serviço Educativo

Orquestra Jazz  
de Matosinhos com  
Kurt Rosenwinkel 
Ciclo Jazz

Curado
Ao Alcance de Todos 

Ludwig
Ao Alcance de Todos

Mapa – O Jogo  
da Cartografia
Ao Alcance de Todos

Quinteto Contraste
Música de Câmara

Música & Revolução  
/Músicas Proibidas

Remix Ensemble  
& Orquestra Sinfónica
Grande Música Proibida I

Tictateando
Serviço Educativo

Anthony Braxton 
Ciclo Jazz 

Bebé Waka
Serviço Educativo

Remix Ensemble  
& Orquestra Sinfónica
Grande Música Proibida II

Luna
Promotor: Dedos Bionicos

Romani
Ao Alcance de Todos

Ute Lemper
Kurt Weill/Bertolt Brecht

Paulo Flores
Promotor: Bartilotti Produções

Orquestra Sinfónica 
Perfeição Orquestral

Machina Lírica Duo
Lançamento do CD Machina Lírica

Ingolf Wunder 
Ciclo Piano EDP

Em cada bolso uma canção
Serviço Educativo 

Orquestra Sinfónica
A Quarta de Brahms

Rui Massena
Promotor: Uguru 

Kraftwerk
Promotor: Everything is New

Prémio Jovens Músicos 
/Antena 2
Música de Câmara 

Leaning Towers,  
de Rene Daalder
Filme sobre Rem Koolhaas, 
apresentado por Bernard Leupen

Emicida
Promotor: Sons em Trânsito

15 Qua 
/Wed

17 Sex 
/Fri

18 Sáb 
/Sat

18 Sáb 
/Sat

19 Dom 
/Sun

19 Dom 
/Sun

19 Dom 
/Sun

20 Seg 
/Mon

21 Ter 
/Tue

21 Ter 
/Tue

22 Qua 
/Wed

11 Sáb 
/Sat

11 Sáb 
/Sat

12 Dom 
/Sun

12 Dom 
/Sun

12 Dom 
/Sun

12 Dom 
/Sun 

01 Qua 
/Wed 

01 Qua 
/Wed

02 Qui 
/Thu

07 Ter 
/Tue

24-30 
Abr

24 Sex 
/Fri

25 Sáb 
/Sat 

25 Sáb 
/Sat

26 Dom 
/Sun

26 Dom 
/Sun

26 Dom 
/Sun 

29 Qua 
/Wed

30 Qui 
/Thu

09-12  
Abr

09-12  
Abr

10 Sex 
/Fri 
 
10 Sex 
/Fri 

11 Sáb 
/Sat

11 Sáb 
/Sat

11 Sáb 
/Sat

10 Anos  
Casa da Música 

Casa Aberta
10 Anos
10 Projectos
10 Experiências

Órgão nos Clérigos II
Filipe Veríssimo 

Orquestra Sinfónica  
& Coro Casa da Música
Surpresa de Aniversário

Sonoreando
Serviço Educativo

Cha Cha Pum
Serviço Educativo 

Ali Babá e as 40 Canções
Serviço Educativo 



Mecenas 
Casa da Música

Apoio 
Institucional

Mecenas Principal 
Casa da Música

Promoção, capacitação  
e internacionalização  
da Casa da Música

Co-financiamento

Em Abril

10 Sex

Sinfónica 
& Coro
Surpresa de Aniversário

11 Sáb

Barroca
Esplendor Barroco

17 Sex

Sinfónica
Perfeição Orquestral

19 Dom

Sinfónica
A Quarta de Brahms

24 Sex

Remix 
& Sinfónica
Grande Música Proibida I

26 Dom

Remix 
& Sinfónica
Grande Música Proibida II
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10 Anos
“O que é então o tempo? Se ninguém me perguntar, eu 
sei; se o quiser explicar àquele que me pergunta, não 
o sei.” Será assim tão complicado transmitir a ideia do 
que são dez anos? Deixamo-nos tolher pelo oximoro de 
Santo Agostinho? Vamos arriscar, porque sabemos pelo 
menos o que se pode fazer em dez anos. E não é pouco. 

São os reflexos de 10 anos de Casa da Música a 
desenhar a programação especial de aniversário 
que apresentamos entre 9 e 12 de Abril. A começar, 
como seria de esperar, pela forte representação 
dos agrupamentos residentes. A Orquestra 
Sinfónica reafirma o seu papel cada vez mais 
activo na divulgação da música contemporânea, 
com a estreia de uma encomenda; o Coro, na sua 
vertente sinfónica, vem cantar uma obra surpresa 
junto da orquestra; e a Orquestra Barroca abre 
espaço aos seus solistas de eleição com visitas a 
obras-primas do barroco português e paragens 
em Itália, Alemanha e França. Por falar em França, 
o Remix Ensemble torna-se o embaixador desta 
celebração, levando a ópera Massacre de Wolfgang 
Mitterer ao palco do Capitólio de Toulouse.

Outra das faces fundamentais da Casa da Música é 
o Serviço Educativo, que promove um sem número 
de iniciativas dirigidas às escolas, às famílias e às 
várias comunidades que tradicionalmente têm menos 
contacto com a música e o espectáculo, trazendo-as 
para o lado de dentro da fruição musical – o lado de 
quem faz e vive a música pelo prazer que isso traz, 
independentemente de um efeito directo na formação 
de públicos. O programa de aniversário traduz 
precisamente esse carácter multidimensional do 
Serviço Educativo, com Concertos para Todos a preço 
especial, momentos musicais promovidos por escolas 
do ensino vocacional de música e uma animação intensa 
que percorre espaços interiores e exteriores do edifício.

E já que só podemos explicar o tempo focando-nos 
nas coisas que pudemos fazer, recordamos a nova 
música que se foi ouvindo nesta casa, temporada após 
temporada, fruto das encomendas aos compositores 
mais conceituados da actualidade – de várias 
nacionalidades e com especial atenção à produção 
nacional e aos países que nos foram servindo de 
tema. Como presente de aniversário, alguns entre 
esses compositores que desenvolveram uma relação 
de proximidade com a Casa da Música criaram 
miniaturas musicais de 10 segundos que poderão 
ser ouvidas numa instalação aberta ao público.
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Em Abril de 2005, a programação de abertura da 
Casa da Música começou com Clã e Lou Reed, 
simbolizando a abrangência de estilos que sempre 
pautou a programação desta sala de concertos. A par 
das séries dos agrupamentos residentes – centradas 
na imensidão do repertório chamado clássico ou 
erudito desde a música antiga à contemporânea –, o 
rock, o soul e o funk, a música electrónica de dança, os 
projectos alternativos e os revivalismos deram origem 
a uma marca definitiva das noites do Porto, a partir 
de 2007. Por isso, não podíamos deixar de assinalar 
este período festivo com uma edição especial do NOS 
Club, contando com nomes tão significativos quanto o 
ícone do trip-hop Tricky e a nova revelação do hip-hop 
português Capicua, além do DJ set de Peter Kruder.

Um meteorito ou um elefante branco, as opiniões 
podem ter divergido – o que a Casa da Música não é 
hoje sabemos nós: não é um eucalipto que seque meios 
de produção, que dez anos também dão para isso. 
Pelo contrário, trouxe uma nova dinâmica à cidade do 
Porto e criou parcerias com projectos de grande valia 
artística. Têm sido assim os casos da Orquestra Jazz 
de Matosinhos, que participou no festival de abertura 
em 2005, e da Banda Sinfónica Portuguesa – dois 
agrupamentos consolidados que desenvolvem cada 
vez mais uma carreira com impacto internacional, 
e que aqui têm apresentado regularmente os seus 
projectos originais. Desta vez trazem dois solistas de 
enorme prestígio e qualidade inegável: a OJM junta-se 
ao guitarrista norte-americano Kurt Rosenwinkel, e a 
BSP ao pianista Mário Laginha. Por outro lado, gostamos 
de sair de casa e levar a nossa música a outros palcos 
– desde as obras cénicas como Ring Saga e Massacre 

até ao grande festival Cais de Fado, promovido no 
ano passado em Vila Nova de Gaia, passando pelos 
numerosos concertos em digressão dos agrupamentos 
residentes, mas sem esquecer os recitais de música de 
câmara e solistas. Assim, integrado na programação 
de aniversário está também um recital de órgão na 
renovada Igreja dos Clérigos por Filipe Veríssimo.

A música por cá vai muito para além das noites de 
concerto, como se vê, mas queremos ir mais longe 
e mostrar como se faz uma Casa da Música. As 
visitas guiadas são por isso oferecidas ao público nos 
quatro dias que duram as comemorações, podendo 
estender-se às áreas técnicas, e são vários os 
ensaios abertos onde poderá ver como se constrói 
a interpretação das obras programadas para cada 
concerto ou como se prepara um espectáculo dirigido 
às escolas ou famílias. Queremos ainda mostrar-lhe 
as melhores memórias fotográficas de 10 anos de 
vida, as imagens mais criativas desenvolvidas para 
a promoção dos nossos concertos e recordar as 13 
óperas produzidas ou co-produzidas pela Casa da 
Música, e para isso temos um conjunto de instalações 
que estarão patentes em espaços de acesso livre.

Não sabemos explicar o tempo, admita-se, mas 
sabemos que tudo isto são 10 anos e como os queremos 
celebrar consigo. Quanto ao espaço… já não fica muito 
para lhe contar sobre a empolgante programação 
que preenche o resto do mês. Não deixe por isso de 
folhear as páginas seguintes, porque em Abril até as 
músicas proibidas têm lugar na Casa da Música.

9



Ludwig
Ao Alcance de Todos
Serviço Educativo 
Concertos para Todos*

Paul Griffiths e Pete Letanka direcção artística 
X Curso de Formação de Animadores 
Musicais e Associação de Surdos de Apoio  
a Surdos de Matosinhos interpretação 

€ 6 | Cartão Amigo € 4,5

*Espectáculos destinados a famílias e público geral que cruzam a 

música com outras linguagens de palco

Ao Alcance 
de Todos

A
B

R
IL

01 Qua/Wed
21:00 Sala 2

01 Qua/Wed
16:00 Sala de Ensaio 2

Mecenas Serviço Educativo Apoio Institucional

11

A música não tem um sentido único e 
toda ela se define na emoção. À luz desta 
grandeza – bem expressa em Beethoven, 
que perdeu a audição – surge um trabalho 
exploratório que reúne a equipa do X Curso 
de Formação de Animadores Musicais e um 
grupo de cidadãos surdos. Conte-se com 
um espectáculo vibrante, profundamente 
musical. 
Music has no single meaning and is always defined 
by emotion. Into the light of this greatness – well 
expressed in Beethoven, who lost his hearing – 
comes an exploratory work that brings together 
the team from the 10th Training Course for Music 
Workshop Leaders and a local deaf group. This is a 
vibrant and profoundly musical show. 

No ano em que a Casa da Música comemora o 
seu décimo aniversário, Ao Alcance de Todos é 
a imagem mais visível de um trabalho contínuo 
de dimensão social e artística, através do qual 
pretendemos tornar a Música acessível a todos, 
realçando o seu papel enquanto factor de 
integração social e realização pessoal. Neste 
ciclo apresentamos espectáculos, performances 
e workshops destinados ao público geral e 
participados por cidadãos com necessidades 
especiais, diferentes comunidades e etnias, 
músicos e bailarinos entre outros profissionais.
Ao Alcance de Todos é, assim, bem mais que 
uma semana. O envolvimento das pessoas com 
necessidades especiais é uma constante no 
trabalho diário do Serviço Educativo. Desde 
acções mais específicas, como a criação de 
instrumentos adaptados, a iniciativas mais 
regulares, como o desenvolvimento de projectos 
que se estendem por vários meses, diversas 
são as formas de comunicação e inclusão que 
a música possibilita e que os formadores desta 
Casa experimentam junto de cidadãos que, por 
circunstâncias diversas, não têm acesso facilitado 
a experiências artísticas gratificantes. Dar o 
palco a estes cidadãos e com eles desenvolver 
projectos emotivos é uma das premissas do 
nosso trabalho. Através da realização artística 
procuramos a dignificação humana e o respeito 
pela diferença. 
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Curado 
Documentário

Ao Alcance de Todos
Serviço Educativo 

Andreia Teixeira realização

Entrada Livre

Apresentação do documentário de 
Andreia Teixeira sobre Curado, um 
projecto integrado no Ao Alcance de Todos 
2014. Este projecto reuniu membros da 
Associação dos Deficientes das Forças 
Armadas, bailarinos do Balleteatro e 
músicos, culminando num espectáculo 
muito emotivo que recriou vivências a partir 
de memórias de guerra dos participantes da 
ADFA, evocando simbolicamente a figura 
de António Gonçalves Curado, o primeiro 
militar português morto em combate, na 
Grande Guerra de 1914-18. 
The presentation of Andreia Teixeira’s documentary 
on Curado, a project integrated in Ao Alcance 
de Todos 2014. This project brought together 
members of the Army Disabled Association (ADFA), 
dancers from Balleteatro and several musicians, 
culminating in a very emotional performance that 
recreated experiences from war memories of 
ADFA participants symbolically evoking the image 
of António Gonçalves Curado, the first Portuguese 
military killed in action in the Great War of 1914-18.

Now that Casa da Música is celebrating its 10th 
anniversary, Ao Alcance de Todos (Within Everyone’s 
Reach) is the most visible image of a continuous work of 
social and artistic dimension, through which we intend to 
make music available to everyone, emphasizing its role 
as a factor of social integration and personal fulfilment. 
In this cycle we present concerts, performances and 
workshops for the general public with the participation 
of people with special needs, people from different 
communities and ethnic groups, musicians, dancers, and 
other professionals.
Ao Alcance de Todos (Within Everyone’s Reach) is 
much more than a week. The involvement of people with 
special needs is a constant concern in the daily work of 
Serviço Educativo (Educational Service). From specific 
actions such as the creation of appropriate instruments, 
to regular initiatives such as the development of projects 
with the duration of several months, there are many forms 
of communication and inclusion that can be facilitated 
through music and that the educators at Casa da Música 
experience with citizens who, for different circumstances, 
do not have easy access to rewarding artistic experiences. 
To give the stage to these citizens and engage them in the 
development of emotional projects like these is one of the 
premises of our work. We seek human dignity and respect 
for difference through artistic achievement.
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Quinteto  
Contraste
Fim de Tarde · Música de Câmara

Luís Alves oboé
David Silva clarinete
Mariana Costa violino 
Sara Barros viola
Samuel Abreu contrabaixo

Jan Meisl The voice of the Wilderness  
Carlos Azevedo Hard Way
Nigel Keay Diversion I
David S. Morgan In Arcady 

O Quinteto Contraste formou-se na Escola 
Superior de Música e Artes do Espectáculo do 
Porto, em 2007, e desde então tem recebido 
a orientação de professores de renome 
internacional. Em 2008 venceu o 1º Concurso 
de Música de Câmara da ESMAE e conquistou 
o 2º lugar no Prémio Jovens Músicos. Actuou 
nos Concertos Abertos Antena 2, nos Encontros 
Internacionais de Música de Guimarães, no 
HARMOS Festival, em Bruxelas e em Liège. 
Na Casa da Música apresenta obras recentes, 
começando por uma peça que lhe foi dedicada 
pelo compositor checo Jan Meisl, ponto de 
partida para dar a conhecer música oriunda de 
Portugal, Nova Zelândia e Austrália. 

07 Ter/Tue
19:30 Sala 2

Mapa – 
O Jogo  
da Cartografia
Ao Alcance de Todos
Serviço Educativo 
Concertos para Todos*

Criação colectiva
Hugo Cruz direcção 
Susana Madeira assistência de direcção 
Regina Guimarães (a partir de criação colectiva) texto 
Bruno Estima direcção musical 
Óscar Rodrigues, Pedro Augusto e Tiago Oliveira música
Coro Clássico do Orfeão Universitário do Porto,  
Coro Sénior da Fundação Manuel António da Mota, 
Grupo de Percussão do Centro de Iniciativa Jovem  
e Orquestra Comunitária de Lordelo do Ouro – ADILO 
grupos convidados
Hugo Ribeiro cenografia 
Wilma Moutinho direcção técnica e desenho de luz 
Tiago Ralha e Pedro Augusto desenho de som
Lola Sousa figurino da personagem “Porto” 
Grupo AGE,  Grupo Auroras - Lagarteiro, Grupo de 
Teatro Comunitário EmComum - Lordelo do Ouro, 
Grupo de Teatro Comunitário da Vitória - Centro 
Histórico, Grupo de Teatro de Surdos do Porto e actores 
de teatro comunitário da cidade do Porto interpretação
PELE, Teatro Nacional São João e Serviço Educativo  
da Casa da Música co-produção 
ADILO, ESMAE e ASP apoio 
Porto Canal media partner 
Projecto co-financiado por SEC / DG Artes 

02 Qui/Thu
21:00 Sala Suggia

A cartografia da cidade desenha-se 
de forma dramática e poética, com o 
nervo de gente que se procura no lugar, 
nos outros. Reunindo em palco grupos 
de teatro de diversas comunidades do 
Porto e cidadãos surdos, Mapa faz-se 
pela geografia irregular das emoções 
que habitam o espaço comum. Um 
espectáculo que pede reflexão. 
The mapping of the city is drawn on stage in 
a dramatic and poetic approach. Gathering 
theater groups from different communities of 
Porto and deaf citizens, Mapa is built based 
on the irregular geography of emotions that 
inhabit the common space. A performance 
that invites us to reflect.

Maiores de 12 anos

Traduzido em língua gestual portuguesa

€ 6 | Cartão Amigo € 4,5

*Espectáculos destinados a famílias e público geral  

que cruzam a música com outras linguagens de palco
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The members of Quinteto Contraste graduated 
from Escola Superior de Música e Artes do 
Espectáculo in Porto, in 2007, and have since 
received the guidance of internationally renowned 
teachers. In 2008 the quintet won the ESMAE 1st 
Chamber Music Competition and won 2nd place in 
Young Musicians Award. It performed at Concertos 
Abertos Antena 2, Encontros Internacionais de 
Música de Guimarães, HARMOS Festival, and also 
in Brussels and Liege. Here, at Casa da Música, 
the quintet will present some of its recent work, 
starting with a piece by Czech composer Jan Meisl 
– dedicated to Quinteto Contraste – that will be 
the starting point to the promotion of music from 
Portugal, New Zealand and Australia.

€ 8 | Cartão Amigo € 6 | Jovem/Sénior € 6,4  

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 25

O TNSJ é membrO da
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10 anos, uma efeméride que merece ser festejada e que 
coloca em destaque aquilo que é a Casa da Música. 
Os seus agrupamentos e maestros titulares, o Serviço 
Educativo, o incentivo à criação contemporânea, os 
agrupamentos em associação e a marca da diversidade 
de estilos e géneros musicais estão naturalmente no 
centro da celebração. Por todo o edifício irá encontrar 
os sinais de uma década intensa em cartazes e 
fotografias, os sons das 13 óperas levadas à cena e 
miniaturas musicais oferecidas por compositores de 
prestígio internacional. Os ensaios abertos e as visitas 
guiadas completam uma festa que se faz também pela 
noite fora, com uma edição especial do NOS Club.
10 years, an anniversary that deserves to be celebrated in order 
to emphasize what Casa da Música really is. Its conductors and 
musicians, the Education Service, the incentive to contemporary 
creation, the associated groups and the diversity of musical 
styles and genres are naturally at the centre of this celebration. 
Throughout the building you will find the signs of an intense 
decade in posters and photographs, the sounds of the 13 operas 
produced or co-produced by Casa da Música and musical 
miniatures offered by internationally renowned composers. The 
open rehearsals and guided tours complete this party that will 
continue late into the night with a special edition of NOS Club.

10 Anos
09-12 Abr
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10 ANOS CASA DA MÚSICA 10 ANOS CASA DA MÚSICA

Co-financiado por Patronos do 10º Aniversário
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Entrada Livre 
10:00-22:00 Vários Espaços 

Casa  
Aberta 
10 ANOS 
10 PROJECTOS 
10 EXPERIÊNCIAS

Esta foi sempre uma Casa de portas abertas, um 
mote construído ao longo de dez anos de intensa 
actividade artística e educativa. Mas desta vez 
é especial, porque ao longo de quatro dias serão 
muitas as iniciativas preparadas para o receber  
e lhe mostrar como se faz uma Casa da Música. 
This has always been a House with open doors; a motto 
built over ten years of intense artistic and educational 
activity. But this is different, because during four days 
many initiatives will be prepared to welcome everyone  
and demonstrate what Casa da Música really is.

10 Anos Serviço Educativo
10:00-19:00 Patamar Norte e Sul e Foyer
Actuações de escolas e comunidades que ao longo dos últimos anos 
colaboraram com o Serviço Educativo da Casa da Música.
Performances by schools and communities that throughout the years 
have collaborated with Casa da Música’s Education Service.

A
B

R
IL

A
B

R
IL

10 Anos Ópera na Casa 
Cibermúsica 
Imagens e sons das 13 óperas produzidas pela Casa da Música ou 
resultantes de parcerias com outras entidades ao longo destes 10 anos.
Images and sounds from the 13 operas produced by Casa da Música or 
resulting from partnerships with other entities throughout these 10 years.

10 Anos em Fotografias
Foyer Poente 
Alguns dos momentos mais marcantes na vida da Casa registados em 
fotografias e devidamente assinalados pelos seus protagonistas.
Some of the best moments in the life of Casa da Música captured in 
photographs and clearly marked by their protagonists.

10 Anos em Cartazes
Lobby 
Uma selecção abrangente dos melhores cartazes concebidos  
pela Casa da Música.
A comprehensive selection of the best posters created  
by Casa da Música.

10 Anos em 10 minutos
Bar 2 
Um filme de carácter institucional que transmite os valores nucleares da 
Casa da Música.
An institutional video showcasing the core values of Casa da Música.

10 Anos Ensaios Abertos
11:40 Sala Suggia
Ensaio aberto Orquestra Sinfónica
15:30 Sala Ensaio 1
Ensaio aberto Orquestra Barroca 
16:30 Sala 2
Ensaio aberto Ali Babá e as 40 Canções 
19:00 Sala Suggia
Ensaio aberto Orquestra Sinfónica  
& Coro Casa da Música

Como se prepara um concerto de música barroca? E se for música 
contemporânea? E se lhe juntarmos um coro? Agora só as cordas…  
depois aquela parte complicada dos sopros… Como ensaiar um 
espectáculo recheado de fantasia e imaginação para crianças ou 
famílias? É tudo isto que lhe queremos mostrar neste dia especial, para 
sentir o dia-a-dia da Casa da Música, muito para além das noites de 
concerto. Aqui faz-se música todos os dias, passo a passo, para que nada 
falhe no momento de subir ao palco.
How to prepare a Baroque music concert? And a contemporary music 
concert? And what if the concert includes a choir? Now only the string 
instrument... And then that complicated part with the wind instruments ... 
How to rehearse a performance for children and families filled with fantasy 
and imagination? This is everything we want to show you on this special 
day, so you can experience the daily life at Casa da Música, far beyond 
the concert evenings. Here music is made every day, step by step, so that 

nothing fails when the musicians go up on stage.

10 Anos Visitas Guiadas 
Poderá optar entre duas tipologias de visita. Uma dá-lhe acesso ao 
backstage, envolvendo-o nas dinâmicas quotidianas mais comuns de 
preparação dos concertos. A outra, de manhã, à tarde ou mesmo à noite, 
permite-lhe conhecer o edifício de forma livre e descontraída, ao seu 
próprio ritmo ou na companhia de um guia.
You can choose between two types of tour. One grants you access to the 
backstage, where you can experience the daily routines in the preparation 
of the concerts. The other, in the morning, afternoon and even at night, 
allows you to discover the building in a relaxed way, at your own rhythm or 
accompanied by a guide.

Visitas Regulares
10:00, 11:30, 14:30, 16:30 e 19:30 
Vistas Técnicas
11:00 e 15:00
 

09 Qui/Thu

10:00-20:00 Instalações 

10 Anos  
Agrupamentos Residentes
Sala Laranja 
Os visitantes poderão interagir com o Sonorium, instrumento virtual 
electrónico que interpreta a deslocação dos corpos e a faz corresponder 
a sons, neste caso, especialmente, a trechos gravados de concertos dos 
quatro agrupamentos residentes. 
Visitors can interact with the Sonorium, an electronic virtual instrument 
that interprets body movements translating them into sounds, in this 
particular case, to excerpts recorded from concerts performed by the 
four resident groups.

10 Postais Musicais 
Sala Roxa 
Para celebrar o seu 10º aniversário, a Casa da Música pediu a 10 
compositores de renome mundial com os quais tem uma longa relação de 
trabalho que concebessem obras de aproximadamente 10 segundos. A 
interpretação das partituras, pelo pianista Jonathan Ayerst, deu origem 
a 10 pequenos filmes, ou postais musicais, que poderão ser apreciados 
nesta sala.
To celebrate its 10th anniversary, Casa da Música invited 10 world-
renowned composers with which it has established a long working 
relationship to create 10 pieces with approximately 10 seconds each.  
The interpretation of the scores, by pianist Jonathan Ayerst, led to 10 short 
films, or musical postcards that can be enjoyed in this room.

10 Anos Casa da Música 
Lobby
O impacto de 10 anos de Casa da Música na vida dos portuenses em 
testemunhos captados junto de frequentadores habituais e ocasionais e 
de profissionais de diversas áreas que trabalham na cidade.
The impact of 10 years of Casa da Música in the lives of the inhabitants of 
Porto on testimonies from regular and occasional public and professionals 
from various fields working in the city.

10 ANOS CASA DA MÚSICA 10 ANOS CASA DA MÚSICA
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Entrada Livre 
10:00-22:00 Vários Espaços
 

Casa  
Aberta 
10 Anos Agrupamentos Residentes 
10 Postais Musicais 
10 Anos Casa da Música 
10 Anos Ópera na Casa 
10 Anos em Fotografias
10 Anos em Cartazes
10 Anos em 10 Minutos
10 Anos Visitas Guiadas 
10 Anos Serviço Educativo

10 Anos Ensaios Abertos
11:40 Sala Suggia
Ensaio aberto Orquestra Sinfónica
15:30 Sala Ensaio 1
Ensaio aberto Orquestra Barroca 
16:30 Sala 2
Ensaio aberto Cha Cha Pum 

ver página 16

10 Sex/Fri Entrada Livre 
13:00 Igreja dos Clérigos 

Órgão nos 
Clérigos II
Filipe Veríssimo órgão

Obras de Francisco Correa de Arauxo, António 
Carreira, Pedro de Araújo, Manuel Rodrigues 
Coelho, Diogo da Conceição e anónimos  
(sec. XVII e XVIII)

Professor de Órgão no III Curso Nacional de 
Música Litúrgica, Filipe Veríssimo é organista 
principal do Grande Órgão de Tubos Georg Jann 
da Igreja da Lapa – Porto. Em Novembro de 2002 
foi nomeado Mestre Capela da mesma Igreja. 
Licenciado em Música Sacra pela Escola das 
Artes da Universidade Católica, Filipe Veríssimo 
obteve o primeiro prémio no Concurso Nacional 
de Órgão em 1995, e contactou com organistas 
como M. Bernreuther, O. Latry, F. Lehrndorfer, 
P. Planiavsky e F. J. Stoiber, trabalhando 
actualmente em Paris com Eric Lebrun. Em 2003 
fundou o PortoGalante Ensemble, orquestra que 
se dedica à interpretação da música barroca com 
instrumentos da época.
Filipe Veríssimo was a organ professor at III Sacred Music 
National Course and principal organist of Great Organ 
Georg Jann at Igreja da Lapa – Porto. In November 2002 
he was appointed Kapellmeister at the same Church. 
With a Degree in Sacred Music from Escola das Artes 
at Universidade Católica, Filipe Veríssimo won the first 
prize at the National Organ Competition in 1995, and 
contacted with organists such as M. Bernreuther, O. Latry, 
F. Lehrndorfer, P. Planiavsky and FJ Stoiber. He is currently 
working in Paris with Eric Lebrun. In 2003 he founded 
PortoGalante Ensemble, an orchestra dedicated to the 
interpretation of Baroque music with period instruments.

A Orquestra Sinfónica assinala o 10º aniversário 
da Casa da Música com A Consagração da 
Casa, a obra que Beethoven escreveu para a 
inauguração do Theater in der Josefstadt, em 
Viena. Desde então, esta abertura ancorada na 
grandiosidade da música cerimonial de Bach e de 
Händel é utilizada para celebrar efemérides das 
salas de concerto. A estreia de uma encomenda 
ao compositor português Pedro Amaral é 
representativa do estímulo contínuo da Casa da 
Música à criação contemporânea. E, em concerto 
de aniversário, aguarda-se uma surpresa. Uma 
obra coral sinfónica com quatro solistas em pleno 
Ano Alemanha. O que será? 

Orquestra Sinfónica celebrates Casa da Música’s 10th 
anniversary with The Consecration of the House, written 
by Beethoven for the inauguration of the Theater in der 
Josefstadt, Vienna. Since then, this piece, anchored in the 
grandeur of the ceremonial music of Bach and Handel, 
is frequently used to celebrate anniversaries of concert 
halls. The first commission to Portuguese composer Pedro 
Amaral is representative of Casa da Música’s continuous 
stimulation of contemporary creation. And the anniversary 
concert includes a surprise. A choral symphonic work 
with four soloists in this year dedicated to Germany. What 
could it be?

21:00 Sala Suggia 

Sinfónica  
& Coro
SURPRESA DE ANIVERSÁRIO
Fora de Série 
Alemanha 

Orquestra Sinfónica  
& Coro Casa da Música
Takuo Yuasa direcção musical 
Sarah Tynan soprano
Patrícia Quinta meio-soprano
Lothar Odinius tenor
Leigh Melrose barítono

Jörg Widmann Con brio, Abertura de 
concerto para orquestra
L. van Beethoven A Consagração da Casa
Pedro Amaral Scherzi (estreia mundial; 
encomenda Casa da Música)
Obra surpresa para coro, solistas  
e orquestra

€ 25 | Cartão Amigo € 18,75 | Lugar Coro € 18,75 

Jovem/Sénior € 20 

10 ANOS CASA DA MÚSICA 10 ANOS CASA DA MÚSICA

Mecenas Orquestra Sinfónica Patrocinador OficialAno Alemanha

19



21

A
B

R
IL

A
B

R
IL

11 Sáb/Sat
Entrada Livre 
10:00-22:00 Vários Espaços
 

Casa  
Aberta 
10 Anos Agrupamentos Residentes 
10 Postais Musicais 
10 Anos Casa da Música 
10 Anos Ópera na Casa 
10 Anos em Fotografias
10 Anos em Cartazes
10 Anos em 10 Minutos
10 Anos Visitas Guiadas 
10 Anos Serviço Educativo
10 Anos Ensaios Abertos

ver página 16

10:30 e 14:30 Sala de Ensaio 3 

Sonoreando
Serviço Educativo
Workshops Música em Família*

António Miguel Teixeira e Paulo Neto 
formadores 

Parece demasiado simples, mas é mesmo assim: 
nesta sala vazia é o nosso corpo que desenha o 
som, basta riscarmos o ar com o braço. Tudo se 
deve a um instrumento virtual electrónico que é 
“tocado” com o movimento. Um salto, uma onda 
humana, o que quisermos, e sucedem-se as 
paisagens sonoras e musicais.
It seems too simple, but here it is: in this empty room, our 
bodies will design the sound, all we have to do is strike the 
air with our arms. This is all down to a virtual electronic 
instrument that is “played” through movement. A jump, a 
human wave, whatever we want, and the music and sound 
landscapes just start happening. 

€ 3 

*Oficinas mensais para famílias (crianças a partir dos 6 anos) e público 

geral que proporcionam modelos de criação musical acessíveis a todos 

os participantes

14:30 Sala 2

Cha Cha Pum
Showcase 
Serviço Educativo 
Concertos para Todos*

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

São quatro percussionistas/operários, quatro 
cajóns e um ou outro instrumento de improviso 
que agora não vem ao caso. É uma pantomima 
em que o ritmo molda as personagens e define 
peripécias e gagues de um dia de mais música 
que labuta. É um trabalho físico que pede energia 
ao público. É Cha Cha Pum (assim explica-se 
melhor!) que regressa à Casa. 
Four percussionists/workers, four cajons and the 
occasional impromptu instrument that isn’t really 
important right now. It is a pantomime in which the rhythm 
shapes the characters and defines the adventures 
and anecdotes of a day with more music than toil. It is a 
physical work that needs the energy of the public. Is Cha 
Cha Pum (this is a better explanation!) returning to Casa 
da Música.

€ 3

*Espectáculos destinados a famílias e público geral que cruzam a 

música com outras linguagens de palco

16:30 Sala 2 

Ali Babá  
e as 40 Canções
Showcase
Serviço Educativo
Concertos para Todos*

Mário João Alves direcção artística 
Ângela Alves, Gabriel Neves, João Tiago 
Magalhães e Miguel Reis interpretação 

Ao colo de árias do Ocidente, um espectáculo 
que alcança o Oriente cruzando sons e emoções 
sem tempo e lugar. Ao palco voltam um Ali Babá 
obcecado em recuperar as suas canções, o 
amor da sua vida, Maria, o pianista Tahlitahl e os 
arrebatados Mustafá e Mustafá Sustenido. De 
forma épica, a música clássica chega às mil e 
uma noites. 
Carried by arias from the West, this performance reaches 
the East intercepting sounds and emotions without time 
or space. One Ali Baba obsessed with recovering his 
songs, the love of his life, Maria, pianist Tahlitahl, Mustafa 
and Sharp Mustafa return to the stage. In epic fashion, 
classical music merges with the thousand and one nights.

€ 3

*Espectáculos destinados a famílias e público geral que cruzam a 

música com outras linguagens de palco
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10 ANOS CASA DA MÚSICA 10 ANOS CASA DA MÚSICA



18:00 Sala Suggia 

Barroca
ESPLENDOR BARROCO
Ciclo Barroco BPI
Alemanha

Orquestra Barroca Casa da Música
Laurence Cummings cravo e direcção musical 
Huw Daniel, Reyes Gallardo, Miriam Macaia  
e Bárbara Barros violino

Pedro António Avondano Sinfonia em Fá maior
Antonio Vivaldi Concerto para quatro violinos em Si 
menor
J. S. Bach Concerto para violino em Mi maior 
-
Carlos Seixas Concerto para cravo em Lá maior 
Jean-Philippe Rameau Suite de Dardanus 
G. F. Händel Concerto Grosso op.3 nº 4 em Fá maior

Obras-primas do Barroco português abrem as duas 
partes de um concerto marcado por peças favoritas 
do repertório concertante. O Concerto para cravo 
de Carlos Seixas permanece como a obra mais 
importante dentro do género escrita em Portugal, 
tendo como intérprete Laurence Cummings, titular 
da Orquestra Barroca e nome de referência na 
discografia internacional. Concertos para violino de 
Bach e Vivaldi representam expoentes máximos da 
escrita concertante, enquanto as restantes obras de 
Avondano, Rameau e Händel completam este mapa 
com a ilustração musical da Europa Setecentista.
Masterpieces of the Portuguese Baroque music open both parts 
of a concert highlighted by the favorite pieces of the concertante 
repertoire. The Concerto for Harpsichord by Carlos Seixas 
remains the most important work within the genre ever written in 
Portugal. Laurence Cummings, principal conductor of Orquestra 
Barroca and a household name in the international discography 
will perform the piece as soloist. Bach and Vivaldi’s violin 
concertos represent the finest examples of the concertante 
writing, while the remaining works of Avondano, Rameau and 
Handel complete this map with the musical illustration of 
eighteenth century Europe.

€ 15 | Cartão Amigo € 11,25 | Lugar Coro € 11,25 | Jovem/Sénior € 12   

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 31

A Música Toma Conta de Mim € 5 | Enquanto os adultos assistem  

ao concerto, as crianças dos 3 aos 10 anos participam em sessões  

de descoberta e criação musical

“Tempestuosa, jovem e brilhante, a Orquestra 
Barroca navegou através destas pérolas com 
rostos sorridentes. E nós também.” 
The Times

Mecenas Ciclo Barroco BPI

11 Sáb/Sat
10 ANOS CASA DA MÚSICA 10 ANOS CASA DA MÚSICA
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23:30 Sala 2

Capicua 
Best Youth
€ 12 | Cartão Amigo € 9

24:00 Sala Suggia

Tricky
€ 12 | Cartão Amigo € 9
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Patrocínio NOS Club

00:00 Bar Casa da Música

Peter Kruder DJ Set

Branko (Buraka Som Sistema) DJ Set

Miguel Sá DJ Set

€ 5 Consumo Mínimo

Entrada Livre
22:30 Outros Espaços

Cibermúsica 
Bandas NOS Discos:
Ana Cláudia
Cut Slack
After hours
Orquestra de Guitarras  
e Baixos Eléctricos

Corredor Nascente
Digitópia Collective

Bares 1 e 2
Sr. Guimarães DJ Set
Paulo Vinhas DJ Set
Pedro Tenreiro DJ Set

Sala de Ensaio 10
Álvaro Costa apresenta 
Waiting for the man em 2015!  
Lou Reed. Transformismo pop com AC

Lobby 
Dub Video Connection

Músico de referência do trip-hop inglês, Tricky 
esteve ligado ao período inicial da carreira dos 
Massive Attack. A sua carreira explodiu em 1995 
com o álbum premiado Maxinquaye, o primeiro a 
solo. No ano passado editou o novo Adrian Thaws, 
título que é na verdade o seu nome de nascimento 
e pretende sublinhar uma constante derivação 
por territórios diversos: “Ao chamá-lo Adrian 
Thaws é como se dissesse que as pessoas não 
me conhecem realmente”. Para Tricky, o álbum 
sublinha a sua vertente club/hip hop: “Cresci em 
clubes desde os meus 14 anos. Não sou conhecido 
por fazer música de dança, mas este álbum tem 
alguns temas de dança.” Entre estes conta-se 
“Nicotine Love”, a primeira faixa tornada pública e 
que contou com a voz de Francesca Belmonte.
Tricky is an essential reference of English trip-hop. He was 
linked to the initial period of Massive Attack but his career 
reached higher grounds in 1995 with the award-winning 
Maxinquaye, his first solo album. Last year he released 
his latest work Adrian Thaws, a title that is actually his 
birth name and aims at stressing a constant derivation 
from several territories: “By naming it Adrian Thaws, I 
am saying that people do not really know me”. For Tricky, 
the album highlights his club/hip hop facet: “I grew up in 
clubs since I was 14 years. People don’t see me as a dance 
music composer, but this album has some dance themes”. 
“Nicotine Love” is one of these themes, the first single of 
the album that features the voice of Francesca Belmonte.

Em 2012, Capicua tomou de assalto o universo 
do hip hop nacional com o seu primeiro álbum 
pela Optimus Discos. O segundo disco, Sereia 
Louca, foi lançado no ano passado pela NorteSul 
e considerado um dos melhores do ano, 
confirmando o talento de uma rapper fortemente 
interventiva. Na Casa da Música, estreia o novo 
disco Medusa – remisturas e uma ou outra coisa 
nova. Para além dos habituais companheiros de 
palco, D-One (DJ) e M7 (MC), junta-se ao grupo 
Virtus nas teclas, mpc e programações.  
As projecções são trabalhadas em tempo real 
pelo ilustrador Vítor Ferreira e contam a história 
de cada tema do novo alinhamento.
Os Best Youth são os portuenses Ed Rocha 
Gonçalves e Catarina Salinas. No final do ano 
passado deram a conhecer o belíssimo “Red 
Diamond”, single de avanço do seu álbum 
de estreia apresentado agora no NOS Club. 
Highway Moon foi lançado no final de Março 
e contou com as participações de Fernando 
Sousa (X-Wife) no baixo e Sarafa na bateria. 
Para trás fica o EP Winterlies (Optimus Discos, 
2012), que rapidamente conquistou o público 
com canções como “Honey Trap” ou “Hang 
Out”, levando a banda aos tops de airplay da 
Antena 3 e Rádio Comercial e a actuar nos 
maiores festivais nacionais.
In 2012, Capicua stormed the universe of national hip hop 
music with her first album released by Optimus Discos. 
Her second album, Sereia Louca, released last year by 
NorteSul, was considered one of the best albums of the 
year, confirming the talent of a strongly interventionist 
rapper. At Casa da Música, she will premiere her new 
album Medusa. In addition to her usual mates, D-One 
(DJ) and M7 (MC), she will be joined on stage by Virtus on 
keyboards, mpc and programming. The projections are 
operated in real time by illustrator Vítor Ferreira and tell the 
story of each track from the new line-up.
Best Youth are Ed Rocha Gonçalves and Catarina 
Salinas, both from Porto. Late last year they brought to 
light the magnificent “Red Diamond”, the first single from 
their debut album that will now be presented at NOS 
Club. Highway Moon was released in late March with the 
collaboration of Fernando Sousa (X-Wife) on bass and 
Sarafa on drums. In 2012 the EP Winterlies (Optimus 
Discos, 2012) quickly won over audiences with songs like 
“Honey Trap” or “Hang Out”, leading the band to the airplay 
tops of Antena 3 and Radio Comercial and to participate 
in some of the biggest national festivals.
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10:30 (0-18 meses)

11:45 (18 meses-3 anos)

15:00 (3-5 anos) 

Sala de Ensaio 2

Pequenos  
Piratas
Serviço Educativo 
Workshops Primeiros Sons* 

Ana Bento e Bruno Pinto formadores

Pegam-se, pegam-se, mas não vivem um 
sem o outro. Vencidas lutas e arrufos, o 
Capitão Barba Rija, homem de guitarradas 
e sonoridades estapafúrdias, e a Pirata X, 
amiga de cantorias e bailaricos, conduzem 
esta caça ao tesouro por mares nunca 
navegados de sons meigos…  
e endiabrados.
They fight, they quarrel, but they can’t live without 
each other. Despite the feuds and the fall-outs, 
Captain Toughbeard, man of the guitar and bizarre 
sounds, and Pirate X, friend of singing and dancing, 
join forces to lead this treasure hunt through never-
sailed seas of gentle sounds… and mischievous ones.

€ 10 (Criança+Adulto)  

€ 7,5 (Segundo acompanhante com mais de 12 anos)

*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 5 anos de 

idade (com participação dos acompanhantes adultos) que 

promovem o encontro criativo com sons, ritmos e movimento.

12 Dom/Sun
Entrada Livre 
10:00-22:00 Vários Espaços
 

Casa  
Aberta 
10 Anos Agrupamentos Residentes 
10 Postais Musicais 
10 Anos Casa da Música 
10 Anos Ópera na Casa 
10 Anos em Fotografias
10 Anos em Cartazes
10 Anos em 10 Minutos
10 Anos Visitas Guiadas 
10 Anos Serviço Educativo

10 Anos Ensaios Abertos
15:00
Ensaio aberto Romani

ver página 16

10 ANOS CASA DA MÚSICA 10 ANOS CASA DA MÚSICA

16:00 Sala 2 

Som  
da Rua
Showcase
Serviço Educativo
Concertos para Todos*

Jorge Prendas direcção musical 
Som da Rua interpretação 

É sempre intensa a carga emocional 
exposta em cada apresentação do Som 
da Rua, um colectivo de dezenas de 
cidadãos que têm na música uma janela 
para a vida. Este projecto de inclusão 
social, umbilicalmente associado à 
Casa, apresenta uma identidade sonora 
forte sobre matéria sensível. Neste 
concerto o grupo apresenta-se com 
convidados especiais e um repertório 
novo, assinado por compositores e 
letristas conhecidos. 
The emotion in every performance of Som da 
Rua is always intense. A collective composed 
by dozens of citizens that found in music a 
window for life. This project of social inclusion, 
intimately united with Casa da Música, has a 
strong sound identity over sensitive matters. 
In this concert the group will present some 
special guests and a new repertoire, signed 
by renowned composers and lyricists.

€ 3

*Espectáculos destinados a famílias e público geral 

que cruzam a música com outras linguagens de palco

12:00 Sala Suggia 

Banda  
Sinfónica 
Portuguesa
A CIDADE

Francisco Ferreira direcção musical
Mário Laginha piano

Dirk Brossé Philadelphia Overture
Philip Sparke A Weekend in New York
George Gershwin Rhapsody in Blue
Luis Serrano Alarcón Memorias de un hombre  
de ciudad

Foi para uma banda de jazz que George Gershwin 
escreveu a famosíssima Rhapsody in Blue, em 1924 –  
a orquestra liderada por Paul Whiteman. A perfeição 
da obra dá-lhe a flexibilidade de se adaptar aos mais 
diversos arranjos, do piano solo à grande orquestra, 
misturando elementos do jazz e da música clássica. De 
igual modo, o pianista Mário Laginha é um músico que 
navega constantemente entre estes dois mundos, pelo 
que regressa com muita naturalidade à interpretação 
de uma obra-chave da música americana. O restante 
programa é focado, também ele, em reflexos das 
vivências urbanas, passando pelas impressões de 
um compositor inglês em Nova Iorque e pelas de um 
flamengo em Filadélfia.
George Gershwin wrote the famous Rhapsody in Blue for a 
jazz band in 1942 – the orchestra led by Paul Whiteman. The 
perfection of the work gives it the flexibility to adapt to various 
arrangements, from a solo piano to an orchestral arrangement, 
mixing elements of jazz and classical music. Similarly, pianist 
Mário Laginha is a musician who constantly navigates between 
these two worlds, and very naturally returns to perform a key 
masterpiece of American music. The rest of the program 
is focused on reflections of urban experiences, visiting the 
impressions of an English composer in New York and of a 
Flemish composer in Philadelphia.

€ 10 | Cartão Amigo € 7,5

Almoço+Concerto Lunch+Concert € 24,5 

€ 19 (Menores de 18 anos)

27
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21:00 Sala Suggia 

Orquestra Jazz  
de Matosinhos 
com Kurt Rosenwinkel
Ciclo Jazz

€ 12 | Cartão Amigo € 9 | Lugar Coro € 9 

Jovem/Sénior € 9,6

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 38
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12 Dom/Sun

A música de Kurt Rosenwinkel tem-se 
transformado numa das mais sólidas 
referências do jazz moderno e, em particular, 
da guitarra jazz contemporânea. Após uma 
primeira colaboração com a OJM em 2008 
e a edição do disco conjunto Our Secret 
World, em 2010, seguida de concertos tanto 
em Portugal como nos EUA, este reencontro 
traz a estreia de novos arranjos de Carlos 
Azevedo, Pedro Guedes e Ohad Talmor 
sobre composições de Rosenwinkel que nos 
habituámos a ouvir em pequenas formações. 
É música que traduz a linguagem harmónica 
original e a veia melódica de Rosenwinkel, 
revelada ao mundo em álbuns como  
The Next Step, Heartcore e Deap Song.

One of the artistic projects in the opening festival 
of Casa da Música, exactly ten years ago, was 
Orchestra Jazz de Matosinhos, which has since 
maintained a close relationship with the Foundation. 
This is thus a special concert of the most dynamic 
national big band, which increasingly asserts itself 
as a true forum for composers, giving way to a 
specific national repertoire for this type of formation 
and presenting programs of all aesthetic variants 
and all periods of jazz history.

10 ANOS CASA DA MÚSICA 10 ANOS CASA DA MÚSICA

Remix 
MASSACRE
Alemanha

Ópera (baseada em The Massacre of Paris  
de Christopher Marlowe)
Wolfgang Mitterer música
Wolfgang Mitterer 
e Stephan Müller libreto

Remix Ensemble Casa da Música
Peter Rundel direcção musical
Wolfgang Mitterer electrónica
Ludovic Lagarde encenação
L. Lagarde/S. Michaud cenografia 
David/J. Bichindaritz vídeo
S. Michaud desenho de luz
Fanny Brouste figurinos

Elizabeth Calleo  
(Rainha de Navarra e Catarina de Medicis)  
soprano coloratura
Valérie Philippin  
(Rei de Navarra) soprano
Nora Petročenko  
(Duquesa de Guise) meio-soprano
Jean-Paul Bonnevalle  
(Henrique III) contratenor
Lionel Peintre  
(Duque de Guise) barítono
Stéphanie Ganachaud bailarina

(Co-produção de Théâtre & Musique Paris, Casa da Música,  

Festival Musica Strasbourg e Schauspiel Frankfurt)

SONAE SIERRA é Patrono do Maestro Titular do Remix Ensemble, Peter Rundel

O libreto de Massacre mostra-nos a luta 
pelo poder, conspirações e traição antes 
e imediatamente após o massacre dos 
Protestantes pelos Católicos no Dia de São 
Bartolomeu. A ópera do austríaco Wolfgang 
Mitterer concilia composição acústica e 
electrónica, canto operático e improvisação. 
Esta versão encenada por Ludovic Lagarde 
foi estreada pelo Remix Ensemble em 
2008, no Porto, viajando depois por vários 
teatros europeus. Sobe agora ao palco do 
prestigiado Thêatre du Capitole de Toulouse 
para quatro récitas que contam com o 
mesmo elenco da estreia.
The libretto from Massacre shows us the struggle 
for power, the conspiracies and the betrayal before 
and immediately after the massacre of Protestants 
by Catholics on the Day of St. Bartholomew. The 
opera by Austrian composer Wolfgang Mitterer 
combines acoustic and electronic composition, 
operatic singing and improvisation. This version 
directed by Ludovic Lagarde premiered in Porto 
with Remix Ensemble in 2008 and they travelled 
through several European theaters. It is now 
performed on the stage of the prestigious Théâtre 
du Capitole de Toulouse with the original opening 
night cast.

12, 14, 15 e 17 Abr 
Toulouse 

Théâtre du Capitole 



Paulo 
Flores
Paulo Flores é uma das principais 
referências na música de Angola e um nome 
incontornável do Semba. Este ano celebra 
25 de anos de carreira pontuados por mais 
de uma quinzena de discos. A sua música 
inspira-se na tradição urbana de Luanda e 
conta-nos histórias de ontem, de hoje e de 
amanhã. Explora o olhar crítico da geração 
que cresceu depois da independência e 
encontra as palavras certas para falar da 
extraordinária capacidade de resistência 
do povo angolano, da sua energia e da sua 
vitalidade, expressos na música e na dança.
Paulo Flores is one of the main musical references 
in Angola and an unavoidable name of Semba. 
This year, he celebrates 25 years of a career with 
more than fifteen albums. His music is inspired by 
the urban tradition of Luanda and tells us stories 
of yesterday, today and tomorrow. Paulo Flores 
explores the critical eye of the generation that grew 
up after the independence and finds the right words 
to talk about the extraordinary resilience of the 
Angolan people, their energy and vitality, expressed 
in music and dance.

€ 15 | Cartão Amigo € 11,25

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 32,5

Promotor: Bartilotti Produções

15 Qua/Wed
21:30 Sala Suggia

Sinfónica
PERFEIÇÃO ORQUESTRAL
Série Clássica
Alemanha 

Será possível alcançar a perfeição? As obras em 
programa são consideradas exemplos de perfeição na 
escrita orquestral. Se Bach nos surge como um modelo 
de domínio do contraponto, personificando o ideal de 
perfeição da Música Ocidental, já Sibelius alcança a 
mais depurada síntese das formas musicais na sua 
última sinfonia, escrita em um só andamento. 
O final da Quarta Sinfonia é considerado o apogeu da 
obra sinfónica de Brahms e um dos exemplos maiores 
do Romantismo, fazendo de um simples tema com oito 
notas um monumento de instrumentação e invenção 
de escrita. 
Is it possible to achieve perfection? The works in this program 
are considered examples of perfection in orchestral writing. If 
Bach appears as a counterpoint model, embodying the ideal of 
perfection of Western Music, Sibelius reaches the most refined 
synthesis of musical forms in his last symphony, written in one 
movement.
The end of the Fourth Symphony is considered the pinnacle of 
Brahms’ symphonic works and one of the greatest examples of 
Romanticism, transforming a simple theme with eight notes into 
a monument of instrumentation and writing.

“A batuta do magnífico maestro 
Alexander Shelley dançou 
graciosamente todo o concerto.” 
Le Nouveau Montpellier

17 Sex/Fri
21:00 Sala Suggia 

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Alexander Shelley direcção musical 

Jean Sibelius Sinfonia nº 7
J. S. Bach Suite nº 1 para orquestra
-
Johannes Brahms Sinfonia nº 4

€ 19 | Cartão Amigo € 14,25 | Lugar Coro € 14,25   

Jovem/Sénior € 15,2  

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 35
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18 Sáb/Sat
18:00 Sala Suggia

“Na secção central do Andante spianato, 
Ingolf Wunder criou tal intimidade que 
fez o tempo parar.”
Die Zeit

18 Sáb/Sat
16:00 Cibermúsica

Machina Lírica 
Duo
LANÇAMENTO DO  
CD MACHINA LÍRICA

Monika Streitová flauta
Pedro Rodrigues guitarra
Apresentação António Chagas Rosa

João Pedro Oliveira Burning silver, para 
flauta, guitarra e sons electroacústicos
Isabel Soveral Heart, para flauta baixo  
e guitarra

“O nome Machina Lírica define o carácter 
deste ensemble: precisão e sensibilidade” 
– é assim que o compositor João Pedro 
Oliveira apresenta o duo de Monika 
Streitová e Pedro Rodrigues, já aclamado 
pela crítica especializada. Com mais de 200 
obras estreadas, em diferentes formações, 
os dois músicos participaram em inúmeros 
festivais de música contemporânea por toda 
a Europa. Apresentam na Casa da Música 
o seu disco mais recente, integralmente 
preenchido por novas obras em estreia 
mundial assinadas por João Pedro Oliveira, 
Sara Carvalho, José Luís Ferreira, Evgueny 
Zoudilkine, Carlos Caires, Isabel Soveral, 
Michal Rataj e Petra Bachratá.
The name Machina Lírica defines the character 
of this ensemble: precision and sensitivity – this is 
how the composer João Pedro Oliveira presents 
the critically acclaimed duo composed by Monika 
Streitová and Pedro Rodrigues. With over 200 
works premiered in different formations, the two 
musicians have already participated in numerous 
festivals of contemporary music throughout 
Europe. At Casa da Música they will present their 
latest album, filled with new works signed by João 
Pedro Oliveira, Sara Carvalho, José Luís Ferreira, 
Evgueny Zoudilkine, Carlos Caires, Isabel Soveral, 
Michal Rataj and Petra Bachratá.

Entrada Livre

Ingolf 
Wunder 
Ciclo Piano EDP

Ingolf Wunder piano

L. van Beethoven Variações Heróica, op.35
Fryderyk Chopin Nocturno em Mi bemol 
maior, op.55 nº 2
Fryderyk Chopin Nocturno em Si maior,  
op.62 nº 1
Fryderyk Chopin Allegro de concerto em 
Lá maior, op.46
Fryderyk Chopin Andante spianato  
e Grande polonaise brilhante, op.22
Franz Liszt Soneto 104 do Petrarca
Franz Liszt Hexameron

€ 22 | Cartão Amigo € 16,5 | Lugar Coro € 16,5   

Jovem/Sénior € 17,6 | Jantar+Concerto Dinner+Concert € 37

A Música Toma Conta de Mim € 5 | Enquanto os adultos 

assistem ao concerto, as crianças dos 3 aos 10 anos participam 

em sessões de descoberta e criação musical
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Mecenas Ciclo Piano EDP

O pianista austríaco Ingolf Wunder é um dos 
mais recentes artistas exclusivos da Deutsche 
Grammophon, editora para a qual gravou três 
CDs desde 2011. O seu palmarés internacional 
inclui prémios nos concursos Chopin de Varsóvia 
e Franz Liszt de Budapeste. 
No seu primeiro recital a solo na Casa da Música, 
Ingolf Wunder apresenta peças do Romantismo 
marcadas pelo pendor orquestral de Beethoven, 
pelo intenso lirismo de Chopin e pelo virtuosismo 
transcendente de Liszt. A peça Hexameron, 
composta sobre um tema da ópera Os Puritanos 
de Bellini, foi mesmo escrita para o lendário recital 
onde Liszt e Thalberg disputaram o título de 
“melhor pianista do mundo”. 

Austrian pianist Ingolf Wunder is one of Deutsche 
Grammophon’s latest exclusive artists, a label for which 
he recorded three albums since 2011. His history includes 
international competition awards, like the Chopin Warsaw 
Competition and the Franz Liszt International Piano 
Competition, in Budapest.
In his first solo recital at Casa da Música, Ingolf Wunder 
presents works from the Romanticism marked by 
Beethoven’s orchestral inclination, Chopin’s intense 
lyricism and Liszt’s transcendent virtuosity. Hexameron 
is based on an opera theme, The Puritans by Bellini, and 
was composed for the legendary recital where Liszt and 
Thalberg disputed the title of “greatest pianist in the world”.

33



Sinfónica
A QUARTA DE BRAHMS
Sinfónica ao Domingo Continente
Alemanha 

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Alexander Shelley direcção musical 
Concerto comentado  
por Daniel Moreira

Johannes Brahms Sinfonia nº 4

19 Dom/Sun
12:00 Sala Suggia 
Concerto comentado

“Em Brahms, Alexander Shelley foi ainda 
mais além, aumentando a intensidade 
do som e a expressão...” 
Ostsee-Zeitung
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A Quarta Sinfonia de Brahms é uma das obras 
favoritas do grande público. Neste concerto 
comentado propomo-nos descobrir a razão 
de tal sucesso, percorrendo o chamamento 
heróico do primeiro andamento, a marcha 
lenta do segundo, a alegria popular do terceiro, 
até à apoteose final com o célebre tema de 
uma passacaglia que Brahms desenvolve 
gloriosamente ao longo de 35 variações.
Brahms’ Fourth Symphony is one of the audience’s 
favourites. In this concert with commentary we want 
to discover the reason for such success, roaming over 
the heroic call of the first movement, the idle march of 
the second, the popular joy of the third, and the final 
apotheosis with the famous theme of a passacaglia that 
Brahms gloriously develops over 35 variations.

€ 6 | Cartão Amigo € 4,5 | Lugar Coro € 4,5 | Menores de 18 anos € 3

Almoço+Concerto Lunch+Concert € 20  | € 11 (Menores de 18 anos)

Em cada  
bolso  
uma canção
Serviço Educativo
Workshops Primeiros Sons* 

António Miguel Teixeira  
e Sofia Leandro formadores

Madame Algibeira e Monsieur du Bolso 
gostam de cá estar. Após o sucesso de 
Música de Bolso, marcam novo encontro, 
agora no melhor lugar do mundo: a sala 
de brinquedos. Com truques e palavras 
mágicas, mostram que em cada som há 
diversão, em cada bolso uma canção...
Madame Pouch and Monsieur Pocket like being 
here. After the success of Pocket Music, they’ve 
made a date to come back, this time to the best 
place in the world: the playroom. With tricks and 
magic words, they show that in every sound there’s 
a bit of fun, and in each pocket there’s a song...

€ 10 (criança+adulto)  

€ 7,5 (segundo acompanhante com mais de 12 anos)

*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 5 anos de 

idade (com participação dos acompanhantes adultos) que 

promovem o encontro criativo com sons, ritmos e movimento.

19 Dom/Sun
10:30 (0-18 meses)

11:45 (18 meses-3 anos)

15:00 (3-5 anos) 

Sala de Ensaio 2
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Patrocinador Sinfónica  
ao Domingo Continente

Rui Massena  
e Ensemble
Solo é um álbum que oferece uma faceta mais 
íntima do trabalho de Rui Massena. Conhecido 
essencialmente como maestro, explora neste 
concerto um conjunto muito particular de peças 
originais para piano. Neste repertório, diz Rui 
Massena, “espelho o meu mundo interior, seja um 
momento ou um amor. Quis que no seu conjunto 
construíssem um disco que me transmita 
tranquilidade”.
Solo is an album that features a more intimate side of Rui 
Massena. Mostly known as a conductor, he explores a very 
particular set of original piano pieces in this concert. Rui 
Massena says: “[In this repertoire] I express my inner world, 
whether it is a moment or a great love. I wanted to create 
an album that tranquilized me.”

€ 30 

Promotor: Uguru

19 Dom/Sun
21:00 Sala Suggia
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Leaning  
Towers  

Emicida
Emicida chega das ruas de São Paulo, onde não 
há memória de ter perdido uma batalha de rimas, 
e hoje é um nome maior do hip hop brasileiro. 
Triunfo (2008), o seu primeiro single, vendeu 
mais de 10 mil cópias sem um grande distribuidor. 
Tem colaborado com artistas como Criolo e 
Caetano Veloso e fez concertos em alguns dos 
maiores festivais do mundo. O Glorioso Retorno 
de Quem Nunca Esteve Aqui (2013) foi disco do 
ano na Rolling Stone. Está a terminar um novo EP, 
gravado em África com artistas locais.
Emicida comes from the streets of São Paulo, where 
there is no memory of him losing a rhymes battle, and 
today he is one of the biggest names in Brazilian hip hop. 
Triumph (2008), his first single, sold more than 10000 
copies without a large distributor. He has collaborated with 
renowned artists such as Criolo and Caetano Veloso and 
performed in some of the biggest festivals in the world. O 
Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui (2013) was 
record of the year by Rolling Stone. He is finishing a new 
EP, recorded in Africa with local artists. 

Lugares em pé

€ 18 | Cartão Amigo € 13,5 | Jantar+Concerto Dinner+Concert € 35,5

Promotor: Sons em Trânsito

Prémio Jovens Músicos 
/Antena 2
RECITAL DOS VENCEDORES  
DE NÍVEL SUPERIOR DA EDIÇÃO 2014
Fim de Tarde  
Música de Câmara 

João Diogo Rosas Leitão guitarra
Obras de Carlos Seixas, A. Tansman  
e Arthur Kampela 
-
José Valente acordeão
De Profundis, de Sofia Gubaidulina
Restante programa a anunciar

Kraftwerk
3D CONCERT

Os Kraftwerk, para muitos conhecidos como os 
pais da electrónica, trazem à Casa da Música 
um arrojado espectáculo 3D. Fundado nos anos 
70, o quarteto alemão alcançou fama através do 
uso inovador dos computadores na produção 
de música, tornando-se uma inesgotável fonte 
de inspiração para as gerações futuras. Textos 
curtos e concisos, sons sintéticos e ritmos 
mecanizados serviram de base a uma poesia 
sonora que ganhou expressão visual na imagem 
robótica com que sempre se apresentaram ao 
vivo. Os seus concertos são eventos audiovisuais 
completos, alargando consequentemente a 
sua influência para além do campo musical e 
estendendo-a à arte visual contemporânea, como 
uma expressão de um mundo dominado por 
máquinas e computadores.

21 Ter/Tue 
22:00 Sala 2 

22 Qua/Wed
21:30 Sala 2

ANTESTREIA DO FILME DE RENE DAALDER  
SOBRE  REM KOOLHAAS

Apresentação Bernard Leupen

Documentário dedicado ao autor do projecto 
arquitectónico da Casa da Música, atravessando 
o seu percurso desde a escola até às criações 
mais recentes. Um olhar sobre um arquitecto e 
pensador lendário realizado por um amigo de 
longa data com quem Rem Koolhaas trabalhou no 
tempo em que estava ligado à realização de filmes.
A documentary dedicated to the author of the 
architectural project of Casa da Música, featuring his life 
since school days to his most recent creations. An intimate 
look at a legendary architect and thinker directed by a 
longtime friend with whom Rem Koolhaas worked when he 
was also experiencing filmmaking.

Entrada Livre

Organização: Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto 

21 Ter/Tue 
19:30 Sala 2 

20 Seg/Mon 
21:30 Sala Suggia 

Com prémios conquistados desde cedo, José 
Valente tornou-se uma das grandes promessas 
musicais da actualidade ao vencer a primeira 
edição da categoria de acordeão de concerto 
do Prémio Jovens Músicos 2014. João Diogo 
Leitão venceu a última edição do nível superior 
de Guitarra do mesmo prémio após terminar 
o mestrado no Real Conservatório de Haia. 
Apresentam obras a solo num recital muito 
variado.  
José Valente has won many awards from an early age 
and established himself as one of the great musicians of 
today by winning the first edition of the concert accordion 
category in the Young Musician’s Prize 2014. João Diogo 
Leitão won the last edition of the same prize after finishing 
his master’s degree at the Royal Conservatory of The 
Hague. These young musicians perform solo works in an 
extremely diverse recital.

€ 8 | Cartão Amigo € 6 | Jovem/Sénior € 6,4 

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 25

Kraftwerk, known by many as the fathers of 
electronic, bring to Casa da Música a bold 3D show. 
Founded in the 70s, the German quartet got famous 
through the innovative use of computers in music 
production, becoming an inexhaustible source 
of inspiration for future generations. Short and 
concise texts, synthetic sounds and mechanized 
rhythms were the basis for a sound poetry that 
won visual expression in the robotics image that 
always accompanies their live performances. Their 
concerts are a unique audiovisual experience that 
extends their influence beyond the musical field 
spreading it to the contemporary visual art as an 
expression of a world dominated by machines and 
computers.

€ 65 | Cartão Amigo € 48,75

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 82,5

Promotor: Everything is New
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Entre as músicas proibidas pelo regime do Terceiro Reich, 
por serem consideradas prejudiciais ou decadentes, contam- 
-se algumas das maiores obras-primas da História da Música. 
Toda a manifestação artística que se opusesse aos ideais 
do regime Nazi era considerada degenerada. A música 
de judeus, africanos e afro-americanos, ciganos e outras 
etnias consideradas inferiores, de defensores de ideologias 
políticas contrárias, e também o jazz ou a música Moderna, 
com linguagens que parecessem contrariar ou ameaçar os 
grandes clássicos germânicos, entravam nesta categoria e 
eram banidas.
O Festival Música & Revolução revela a música que a 
Alemanha foi impedida de ouvir no ano em que é este o País 
Tema da programação. O Remix Ensemble e a Orquestra 
Sinfónica partilham o palco da Sala Suggia em dois 
inquietantes concertos com música de compositores que 
tiveram de abandonar a Alemanha e a Áustria, obtendo o 
reconhecimento internacional no exílio. Num alargado rol de 
compositores, muitos dos quais com carreiras proeminentes 
nos Estados Unidos, destaca-se a produção da dupla Kurt 
Weill/Bertolt Brecht, nomeadamente na apresentação 
de Das Berliner Requiem pelo Remix ou nas inúmeras 
canções das quais Ute Lemper se tornou uma verdadeira 
embaixadora. A música da etnia cigana está no centro de 
um novo projecto do Serviço Educativo, Romani, e Anthony 
Braxton é figura de cartaz no Ciclo de Jazz, outra das Músicas 
Proibidas que o Música & Revolução celebra em 2015. 
Some of the greatest masterpieces in music history were among 
the music that was banned by the Third Reich, because they it was 
considered harmful or decadent. Every artistic expression that 
opposed the ideals of the Nazis was considered degenerate. The 
music of Jews, Africans and African Americans, Gipsies and other 
ethnic groups that the regime considered to be inferior, the music 
of opposing political ideologies supporters, and also jazz or modern 
music, with their languages that seemed to contradict or threaten 
the great German classics, were included in this category and 
consequently banned.
This year Germany is the Theme Country at Casa da Música and the 
Música & Revolução Festival reveals the music that Germany was not 
allowed to listen to. Remix Ensemble and Orquestra Sinfónica share the 
stage at Sala Suggia for two disquieting concerts by composers who 
had to leave Germany and Austria, obtaining international recognition 
in exile. In a large list of composers, many of which have prominent 
careers in the United States, the production of Kurt Weill/Bertolt Brecht 
stands out, namely the presentation of Das Berliner Requiem by Remix 
Ensemble or the several songs of which Ute Lemper has become a 
true ambassador. The gipsy music is at the center of a new project by 
Serviço Educativo, Romani, and Anthony Braxton will be included in the 
Jazz Cycle, another banned genre that the Música & Revolução Festival 
celebrates in 2015.

Música & Revolução
Músicas Proibidas

24-31 Abr
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A música dos compositores banidos num 
concerto simultaneamente expressivo e emotivo. 
Em 1933, a música de Hanns Eisler e Kurt Weill e a 
poesia de Brecht foram banidas pelo Partido Nazi 
e os três partiram para o exílio deixando para trás 
a recordação de grandes obras como O Requiem 
berlinense. No mesmo ano, Schoenberg passava 
férias em França e já não regressou à Alemanha, 
sabendo do perigo que corria. Quando Hindemith 
escreveu o seu Ragtime, com base numa fuga 
de Bach, estava longe de imaginar que 13 anos 
depois seria acusado de ser um “criador de ruído 
atonal” e muito menos que teria de recorrer ao 
exílio na Suíça. O grande sucesso do austríaco 
Ernest Krenek foi igualmente tido como uma 
ameaça e o seu conterrâneo Erich Korngold, um 
dos grandes sucessos de Hollywood, resumiu 
os acontecimentos da seguinte forma: “Nós 
pensávamos que éramos vienenses, Hitler 
fez-nos judeus.” 
The music of banned composers in a concert that is 
simultaneously expressive and emotional. In 1933, the 
Nazi Party banned the music of Hanns Eisler and Kurt 
Weill and Brecht’s poetry and the three went into exile 
leaving behind the memory of great works like Das Berliner 
Requiem. In the same year, Schoenberg was vacationing in 
France and never returned to Germany, fully aware of the 
threat he was under. When Hindemith wrote his Ragtime, 
based on a Bach’s fugue, he was far from imagining that 
13 years later he would be accused of being a “creator of 
atonal noise” and that he would have to resort to exile in 
Switzerland. The great success of Austrian Ernst Krenek 
was also seen as a threat and fellow countryman Erich 
Korngold, one of Hollywood’s success stories, summarized 
the events as follows: “We thought we were Viennese, 
Hitler made us Jews.” 

Remix  
& Sinfónica
Música & Revolução  
/Músicas Proibidas 
Fora de Série
Alemanha 

GRANDE MÚSICA PROIBIDA I

1ª Parte
Remix Ensemble  
Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical 
Ângela Alves soprano
Miguel Leitão tenor
Luís Rendas Pereira barítono
Ricardo Torres baixo

Hanns Eisler Kantate im Exil
Arnold Schoenberg/Hanns Eisler Natur,  
nº 1 de 6 Orchesterlieder
Kurt Weill / Bertolt Brecht Das Berliner 
Requiem

2ª Parte
Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Stefan Blunier direcção musical 

Paul Hindemith Ragtime 
Ernest Krenek Sinfonia para instrumentos de 
sopro e percussão, op.34
Erich Korngold Abertura Sinfónica Sursum 
corda, op.13 

€ 15 | Cartão Amigo € 11,25 | Lugar Coro € 11,25 | Jovem/Sénior € 12 

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 31 

24 Sex/Fri 
21:00 Sala Suggia
20:15 Cibermúsica
Palestra pré-concerto  
por Rui Pereira

25 Sáb/Sat 
16:00 Sala 2 

Tictateando
Serviço Educativo
Concertos para Todos*

Teresa Gentil direcção musical  
e interpretação 

Tiquetaque… Os segundos são anos e os 
anos séculos quando a música revisita 
a História da Humanidade. Enquanto 
passeiam por tempos, som e gesto tacteiam 
matérias sensíveis, sempre urgentes, 
atemporais. Surge assim um espectáculo 
que constrói também o futuro, ao sensibilizar 
os mais novos para temas como a 
liberdade de expressão ou a igualdade de 
oportunidades. 
Tic toc… The seconds turn into years and the years 
turn into centuries when music revisits the History 
of Mankind. While wandering through tempos, 
sound and gesture, they touch sensitive materials, 
always urgent and timeless. This is a performance 
that also shapes the future, raising the awareness of 
children to issues such as freedom of expression or 
the importance of equal opportunity.

€ 6 | Cartão Amigo € 4,5

*Espectáculos destinados a famílias e público geral que 

cruzam a música com outras linguagens de palco
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Patrocinador Ano AlemanhaApoio
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Anthony Braxton saxofones,  
contrabaixo, clarinete e electrónica
Taylor Ho Bynum corneta, trombone
Mary Halvorson guitarra e efeitos
Ingrid Laubrock saxofone

Anthony Braxton é um dos músicos norte- 
-americanos que mais têm procurado os 
pontos de contacto entre o jazz e a música 
contemporânea erudita. A influência 
de compositores como Schoenberg, 
Stockhausen ou Cage está tão presente 
como as referências incontornáveis do 
saxofone jazz – Warne Marsh, John Coltrane 
ou Eric Dolphy. No entanto, a utilização de 
técnicas vanguardistas associadas àqueles 
compositores tornou-o como que um autor 
proscrito nos circuitos do jazz. Braxton é um 
criador de música intensamente inovadora, 
sofisticada e completamente diferente 
de tudo o que o precedeu, que celebra ao 
mesmo tempo a liberdade e a elaboração 
das músicas dos últimos 50 anos.
Anthony Braxton is one of the American musicians 
that most sought the contact points between jazz 
and classical contemporary music. The influence 
of composers like Schoenberg, Stockhausen or 
Cage is as present as the unavoidable references 
of jazz saxophone – Warne Marsh, John Coltrane 
or Eric Dolphy. However, the use of the cutting edge 
techniques associated to those composers has 
made him an almost proscribed composer in the 
jazz circuits. Braxton creates intensely innovative 
and sophisticated music that is completely 
distinctive from anything that preceded him and 
celebrates both the freedom and the musical 
complexity from the last 50 years.

€ 16 | Cartão Amigo € 12 | Lugar Coro € 12 

Jovem/Sénior € 12,8 | Jantar+Concerto Dinner+Concert € 32

25 Sáb/Sat 
21:00 Sala Suggia

Bebé  
Waka
Serviço Educativo
Workshops Primeiros Sons*

Paulo Neto e Bruno Estima formadores

Pobre Rei Leão, que não consegue comunicar 
com os animais da selva! Felizmente, para o 
ajudar existe o Dr. Óhto, o maior especialista 
em Reinomusicologia da cidade. Numa 
consulta valente em ritmos e melodias, 
a cura surge cheia de estilo: para grande 
mal, são cinco os grandes remédios!
Poor Lion King, he can’t talk to the animals in the 
jungle! Luckily, Dr Óhto, the city’s finest specialist in 
Kingdomusicology, is here to help him. After a courageous 
consultation with rhythms and melodies, the cure is full of 
style: for this big problem, there are five great remedies!

€ 10 (Criança+Adulto)  

€ 7,5 (Segundo acompanhante com mais de 12 anos)

*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 5 anos de idade (com 

participação dos acompanhantes adultos) que promovem o encontro 

criativo com sons, ritmos e movimento.

26 Dom/Sun
10:30 (0-18 meses)

11:45 (18 meses-3 anos)

15:00 (3-5 anos) 

Sala de Ensaio 2
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As magníficas canções de Zemlinsky 
na orquestração de Erwin Stein abrem 
um programa dedicado à música banida 
pelo III Reich. A música arrebatadora e 
intensamente romântica da abertura da 
ópera Die Gezeichneten e da Sinfonia de 
Câmara leva-nos ao encontro de Franz 
Schreker, justamente um dos mais bem-
-sucedidos compositores do início do século 
XX. A crescente popularidade que Kurt 
Weill alcançou no início da década de 1930 
transformou-o numa vítima da hostilidade 
Nazi, razão pelo qual o compositor judeu 
abandonou definitivamente a Alemanha em 
1933. Nos solos de trompete da Segunda 
Sinfonia não podemos deixar de nos lembrar 
das canções de cabaré, e alguns elementos 
de paródia são considerados uma alusão à 
Alemanha dos anos 30. 
The magnificent songs by Zemlinsky arranged 
by Erwin Stein open a program dedicated to the 
music banned by the Third Reich. The ravishing and 
intensely romantic music of Die Gezeichneten’s 
overture and of the Chamber Symphony takes us to 
Franz Schreker, precisely one of the most successful 
composers of the early twentieth century. The 
growing popularity of Kurt Weill in the early 1930s 
made him a victim of the Nazi hostility; therefore, 
the Jewish composer left Germany in 1933. The 
trumpet solos of the Second Symphony remind us 
of the cabaret songs and some parody elements are 
considered an allusion to 1930’s Germany.

Remix  
& Sinfónica
Música & Revolução  
/Músicas Proibidas
Fora de Série
Alemanha 

GRANDE MÚSICA PROIBIDA II

1ª Parte
Remix Ensemble Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical 
Ângela Alves soprano

Alexander Zemlinsky/Erwin Stein 
Maeterlincklieder, op.13 (Die Mädchen mit den 
verbundenen Augen; Und kehrt ere inst Heim)
Franz Schreker Sinfonia de Câmara

2ª Parte
Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Stefan Blunier direcção musical 

Franz Schreker Abertura Die Gezeichneten
Kurt Weill Sinfonia nº 2 

€ 15 | Cartão Amigo € 11,25 | Lugar Coro € 11,25 | Jovem/Sénior € 12

26 Dom/Sun
18:00 Sala Suggia

26 Dom/Sun
21:30 Sala 2 

Luna
O regresso de uma das bandas mais 
influentes da indie-pop dos anos 90, 
10 anos depois de anunciarem a sua 
separação. O quarteto colocou um ponto 
final na sua carreira depois da publicação 
e apresentação de Rendezvous em 2004, 
e um ano antes passou precisamente pelo 
Porto. A banda de Dean Wareham, Britta 
Phillips, Sean Eden e Lee Wall apresenta-
-se com a sua música intemporal, repleta 
de canções elípticas e envolventes. 
De Rosebuds a Broken Social Scene, 
de Beachwood Sparks a Black Rebel 
Motorcycle Club, a sombra dos Luna é 
muito abrangente.
This will be the return of one of the most influential 
indie-pop bands in the 90s, 10 years after they 
announced their separation. The quartet put an 
end to its career after releasing and presenting 
Rendezvous in 2004.  A year before that they 
had come precisely to Porto. The band of Dean 
Wareham, Britta Phillips, Sean Eden and Lee Wall 
presents its timeless music, full of elliptical and 
engaging songs. From Rosebuds to Broken Social 
Scene, from Beachwood Sparks to Black Rebel 
Motorcycle Club, the shadow of Luna is very 
comprehensive.

€ 15 | Cartão Amigo € 11,25

Promotor: Dedos Bionicos
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Ute Lemper
KURT WEILL/BERTOLT BRECHT
Música & Revolução  
/Músicas Proibidas
Alemanha

Romani
Música & Revolução  
/Músicas Proibidas
Ao Alcance de Todos
Serviço Educativo
Concertos para Todos*

Isabel Barros direcção artística e coreografia
Jorge Queijo direcção musical   
Carlos Silva e Sónia Cunha assistência  
de coreografia  
Diana Thedim  professora convidada,  
dança flamenca
Mafalda Ramos cenografia e figurinos
Nuno Caldeira, Paulo Neto e outros 
interpretação musical
Alunos 3º ano do curso de dança do 
Balleteatro Escola Profissional, comunidade 
de pessoas de etnia cigana dos bairros do 
Seixo e da Biquinha, técnicas da ADEIMA 
e da Câmara Municipal de Matosinhos 
interpretação 

Famosa pelas interpretações das canções de 
Kurt Weill e pela sua imagem de época, a cantora 
alemã Ute Lemper convida-nos a descobrir a vida 
deste fabuloso compositor através de canções 
escritas na Alemanha, em França e nos Estados 
Unidos. Em destaque fica a poesia de Bertolt 
Brecht e as reflexões profundas sobre o período 
que a Europa viveu entre a República de Weimar 
e a Segunda Grande Guerra. Com a beleza, 
sensualidade, ironia e nostalgia que caracterizam 
este repertório tão característico, Ute Lemper 
construiu um espectáculo internacionalmente 
aclamado. 

Famous for her interpretations of Kurt Weill songs, German 
singer Ute Lemper invites us to discover the life of this 
fabulous composer through songs written in Germany, 
France and the United States, highlighting the poetry of 
Bertolt Brecht and the deep reflections on the period that 
Europe experienced between the Weimar Republic and 
the Second World War. Ute Lemper built an internationally 
acclaimed performance with the beauty, sensuality, irony 
and nostalgia of this magnificent repertoire.

€ 20 | Cartão Amigo € 15 | Lugar Coro € 15 | Jovem/Sénior € 16  

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 36

29 Qua/Wed
21:00 Sala Suggia

30 Qui/Thu
21:00 Sala Suggia 

“Eu já conhecia a voz encantadora, 
contralto de grande extensão, e a 
linda cara, perfeitamente enquadrada 
pelo cabelo louro. Mas o que eu nunca 
imaginei foi o impacto avassalador do 
cabaré non-stop de Ute Lemper.” 
The Guardian
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Um povo com raça defende a sua identidade 
cultural – e a da população cigana é inabalável, 
envolve relações viscerais. Esta fibra toma o 
palco num espectáculo em que música e dança 
expressam uma etnia orgulhosa das suas raízes, 
arrebatada no modo de celebrar a vida e a morte. 
Em festa, a língua romani mostra, aqui, ser parte 
de Portugal. 
People will do whatever they can to maintain their 
cultural identity – and the Roma population is unwavering 
in its visceral relationships. They take the stage in 
a performance where music and dance represent 
the expression of a people that is proud of its roots, 
celebrating life and death in an overwhelming manner. In 
this celebration, the Romany language shows that it is also 
a part of Portugal.

€ 6 | Cartão Amigo € 4,5

*Espectáculos destinados a famílias e público geral que cruzam  

a música com outras linguagens de palco

Apoio Apoio Patrocinador Ano AlemanhaEm parceria com
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WINE SESSIONS CASA DA MÚSICA
QUINTA DO CRASTO
25 Sáb/Sat

20:00 Jantar
00:00 Concerto: Quiet Affair
00:30 Festa (DJ Francisco Laranjeira)

Jantar+ Concerto+Festa € 47,5
Concerto+Festa € 5 (Consumo mínimo)

Menu
Salmonete  e mexilhão  sobre xarém negro e espargos  
do mar avinagrados 
Crasto Branco 2013 
-
Bacalhau assado sobre grelos salteados em azeite  
de alho e batata assada
Crasto Superior Tinto 2013
-
Bochecha de porco com cogumelos trufados e ganache  
de couve-flor
Quinta do Crasto Reserva Vinhas Velhas 2012
-
Textura de chocolates e de frutos vermelhos com molho  
de baunilha 
Quinta do Crasto Late Bottled Vintage Port 2010
 
Enólogo Engº Manuel Lobo

Horário de Funcionamento

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 e Feriados Encerrado

Em noites de concerto, o Barra Bar 

encerra uma  

hora após o final do mesmo

Para mais informações consulte

www.casadamusica.com/pt/

restaurante-casa-da-musica

Reservas 220 107 160

restaurante@

casadamusica.com

Grupos superiores a 20 pessoas 

220 120 214/8

PROVA DE VINHOS  
BARÃO DE VILAR (DOURO)
14 Ter/Tue

18:30 Prova+Jantar
€ 22 (inclui jantar depois da prova)

 Zom Reserva 2011 DOC Douro Tinto
Barão de Vilar Grande Reserva 2011 DOC Douro Tinto
Barão de Vilar Porto 10 Anos White
Barão de Vilar Porto Vintage 2011
 
Enólogo Eng. Álvaro Van Zeller

BILHETES
 GRÁTIS

 PARA 2 CRIANÇAS 
EXCLUSIVO CARTÃO

SINFÓNICA AO 
DOMINGO CONTINENTE

APRESENTA

música para 
toda a família.

Junte a sua família e venha desfrutar, uma vez por mês, do concerto Sinfónica 
ao Domingo Continente, na Casa da Música, no Porto. Apresente o Cartão 

Continente e receba 2 bilhetes de criança grátis na compra de 1 bilhete de adulto.

www.continente.pt

PRÓXIMOS CONCERTOS
19 ABR | 10 MAI | 21 JUN

AF_IMPRENSA_REVISTA_GERADOR_148x210_ABR_MAI_JUN.indd   1 02/03/15   15:52



Informações
Gerais
ALTERAÇÕES
A programação e os preços apresentados nesta agenda 

poderão estar sujeitos a alterações

ESPECTÁCULOS DE ENTRADA LIVRE
Sujeitos a levantamento de bilhete no próprio dia

até ao limite de 4 por pessoa

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.

Menores de 25 anos e maiores de 65: 20% (excepto nos 

espectáculos com preço igual ou inferior a € 5) 

Menores de 18 anos (Sinfónica ao Domingo): € 3 

Maiores de 65 anos (Descobertas Sinfónicas): 50% 

Cartão Jovem: 20% 

Cartão Amigo: 25% em todos os concertos 

Famílias numerosas: 20% de desconto nos concertos 

promovidos pela Casa da Música (excepto nos 

espectáculos com preço igual ou inferior a € 5)

Cartão BPI: 15%

Colaboradores Sonae: 10%

Colaboradores GALP: 5%

Desconto Cartão Continente: Concertos Sinfónica ao 

Domingo Continente – na compra de um bilhete de Adulto, 

oferta de 2 bilhetes para crianças com idade igual ou 

inferior a 18 anos .

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 · 16:00

Inglês 16:00

€ 6 por pessoa (Entrada livre para crianças até aos 12 anos 

desde que acompanhadas por um adulto com bilhete)

Visitas com Marcação (grupos)

Grupos de 15 a 35 pessoas com horário a fixar 

especificamente.

Reservas +351 220 120 210

visitasguiadas@casadamusica.com

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO  
DO EDIFÍCIO, BILHETEIRA E LOJA
Segunda a Sábado: 10:00-19:00

Domingo e Feriados: 10:00-18:00

Dias de Espectáculo: Edifício aberto até ao final do 

espectáculo, bilheteira e loja abertas até meia hora após 

o seu início.

RESTAURANTE
Seg-Qui 12:30-15:00 | 19:30-23:00

Sex e Sáb 12:30-15:00 | 19:30-00:00

Domingos e Feriados Encerrado

Em noites de concerto, o Barra Bar encerra uma hora após 

o final do mesmo.

www.casadamusica.com/restaurante

Reservas 220 107 160

Grupos superiores a 20 pax 220 120 214/8

PARQUE DE ESTACIONAMENTO CPE
BILHETE DE EVENTO:
€ 2,50 válido para um período máximo de estacionamento 

de 3,5 horas consecutivas, entre as 19:00 e a 01:00

DESCONTOS:

Desconto Restaurante Almoço: € 0,60, válido para o 

período de estacionamento entre as 12:30 e as 15:30

Desconto Restaurante Jantar: € 1,50, válido para o 

período de estacionamento entre as 19:00 e a 01:00

Se desejar ser incluído na nossa mailing list, envie um 

e-mail para: info@casadamusica. com

BILHETES À VENDA:

BILHETEIRAS DA CASA DA MÚSICA

WWW.CASADAMUSICA.COM

LOJAS WORTEN 

CHANGES TO THE PROGRAMME
Programmes and prices presented on this brochure may 

be subject to change

FREE PERFORMANCES
Tickets must be obtained on day of concert up to a limit 

of 4 per person

DISCOUNTS
Under 25 and over 65: 20% discount (except for tickets 

priced €5 or less)

Under 18 (Sinfónica on Sundays): € 3

Over 65 (Descobertas Sinfónicas / Symphonic 

Discoveries): 50% discount

Cartão Jovem (European Youth Card): 20% discount

Cartão Amigo (Friend’s Card): 25% discount

Large families: 20% discount in concerts promoted by 

Casa da Música (except for tickets priced €5 or less)

BPI Card: 15% discount

SONAE colaborators: 10% discount

GALP colaborators: 5% discount

RESERVATIONS
Valid for 7 days. Reservations made during 7 days 

preceding the concert are valid until 48 hours before 

the concert.

GUIDED TOURS
DAILY

Portuguese 11:00 | 16:00

English 16:00

€ 6/person (free entry to children up to age 12, when 

accompanied by an adult with ticket)

Booked visits (groups)

15-35 people at pre-arranged times

Booking

+351 220 120 210

visitasguiadas@casadamusica.com

BUILDING, TICKET OFFICE AND SHOP 
OPENING HOURS

Monday to Saturday: 10:00-19:00

Sunday: 10:00-18:00

Performance Days: Building open until end of 

performance, ticket office and shop open until 30 minutes 

after its beginning.

If you wish to be included on our mailing list, please send 

an e-mail to: info@casadamusica.com

TICKET SALES AT:

CASA DA MÚSICA TICKET OFFICE

WWW.CASADAMUSICA.COM

WORTEN SHOPS

CONSELHO DE FUNDADORES

PRESIDENTE

LUÍS VALENTE DE OLIVEIRA

VICE-PRESIDENTES

JOÃO NUNO MACEDO SILVA

JOSÉ ANTÓNIO TEIXEIRA

ESTADO PORTUGUÊS

MUNICÍPIO DO PORTO

GRANDE ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

ACA GROUP

AMORIM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SGPS, S. A.

ARSOPI - INDÚSTRIAS METALÚRGICAS ARLINDO S. PINHO, S. A.

AUTO - SUECO, LDA.

AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS, S. A.

BA VIDRO, S. A.

BANCO ESPÍRITO SANTO, S. A.

BANCO BPI, S. A.

BANCO CARREGOSA

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S. A.

BANCO SANTANDER TOTTA, S. A.

BIAL - SGPS S. A.

CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

CEREALIS, SGPS, S. A.

CHAMARTIN IMOBILIÁRIA, SGPS, S. A.

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.

GRUPO SOARES DA COSTA, 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.

MUNICÍPIO DE MATOSINHOS

OLINVESTE - SGPS, LDA.

PESCANOVA

PORTO EDITORA, LDA.

PORTUGAL TELECOM, SGPS, S. A.

PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS

RAR - SOCIEDADE DE CONTROLE (HOLDING), S. A.

REVIGRÉS - INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS

DE GRÉS, S. A.

TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S. A.

SOGRAPE VINHOS, S. A.

SOLVERDE - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS

TURÍSTICOS DA COSTA VERDE, S. A.

SOMAGUE, SGPS, S. A.

SONAE SGPS S. A.

TERTIR, TERMINAIS DE PORTUGAL, S. A.

TÊXTIL MANUEL GONÇALVES, S. A.

UNICER, BEBIDAS DE PORTUGAL, SGPS, S. A.

EMPRESAS AMIGAS DA FUNDAÇÃO

CACHAPUZ

CIN S. A.

CREATE IT

DELOITTE

EUREST

GRUPO DOUROAZUL

MANVIA S. A.

NAUTILUS S. A.

SAFIRA FACILITY SERVICES S. A.

STRONG SEGURANÇA S. A.

OUTROS APOIOS

FUNDAÇÃO ADELMAN

I2S

PATHENA

RAR 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA

SONAE SIERRA – Patrono do Maestro Titular do Remix Ensemble – Peter Rundel 

VORTAL

A Casa da Música é membro de



Apoio InstitucionalApoio Institucional

Mecenas Principal Casa da MúsicaMecenas Casa da MúsicaMecenas Ciclo Piano EDP

www.casadamusica.com
www.facebook.com/casadamusica
Call Center +351 220 120 220
Visitas Guiadas +351 220 120 210
Eventos +351 220 120 214 / 218
Restaurante +351 220 107 160

Patrocínio Verão na CasaPatrocínio NOS ClubMecenas Serviço EducativoMecenas dos Programas de Sala

Patrocinador Oficial Ano AlemanhaPatrocinadores Ano AlemanhaCo-financiamento Venham+10


