
Casa daMúsica
Dentro de 48 horas
haverá dezenas
de concertos por dia
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Em contagem
decrescente
Casa da Música ultima
detalhes para festejos
do 10º aniversário
que vai ser celebrado
entre quinta e domingo

Sérgio Almeida

Só daqui a 48 horas é que as salas e os
corredores da Casa da Música CdM vão
começar a ser calcorreados por milhares
de visitantes quando tiver inicio a marato
na de quatro dias de festejos com que a
instituição portuense celebra os 10 anos
Mas desengane se quem achar que são ho
ras de acalmia as que antecedem o s gran
de s dia s Se para os espectadores a ex
periência começa apenas na quinta às
10 30 horas no foyer norte com uma per
formance dos alunos do Conservatório de

Música do Porto a numerosa equipa que
prepara o evento tanto a afeta à Casa como
a externa há muito que já está no terreno

certificando se de que na hora e no local
exatos nada vai falhar
Para nós estas são as horas de maior
stresse Estamos ansiosos para que tudo se
inicie quanto antes As palavras são de
Jorge Prendas responsável do serviço edu
cativo da CdM que embora habituado à
azáfama natural de uma estrutura que
anualmente realiza 1200 atividades garan
te que a concentração de atividades previs
tas é sempre um desafio suplementar

Compatibilizar horários de ensaios e de
refeições das largas centenas de partici
pantes envolvidos nos 59 concertos ou per
formances não será seguramente o menor
dos desafios Para Prendas a aprendiza
gem de dez anos é uma bagagem impor
tante sobretudo nas ho
ras mais críticas quando
achamos que o tempo
de que dispomos é insu
ficiente para tratar de
tudo quanto uma organi
zação do género exige

O empenho colocado
em qualquer iniciativa
sob a alçada do serviço
educativo pode até não

diferir mas o grau de complexidade de
cada um esse varia muito No entanto até
mesmo as atividades mais simples como
os ensaios abertos acabam por revestir se
de particularidades que exigem atenção
máxima

Há um conjunto de regras que devem
ser respeitadas mesmo num cenário de
proximidade entre músicos e público ex
plica o responsável do serviço educativo

Se é certo que semanalmente a
Orquestra Sinfónica já promove ensaios
abertos para o público em geral desta vez
haverá cinco ensaios dos agrupamentos da
CdM e de projetos em curso Ali Babá e as
40 canções e Cha cha pum

Habituados a que os ensaios abertos se
jam presenciados por
jovens alunos os músi
cos deverão ter agora
pela frente um públi
co mais variado su
blinha Jorge Prendas
convicto de que a me
lhor forma de acompa
nhar o regime intenso
de atividades é dei

xar se contagiar

Outras atividades

Sinfónica Coro

Dois dos agrupamentos da Casa prepara
ram uma surpresa de aniversário que vai ser
desvendada na sexta à noite Além de uma

obra mistério a Orquestra Sinfónica e o Coro
da Casa da Música vão interpretar obras de
Jórg Widmann Con brio abertura de con
certo para orquestra e Beethoven A con
sagração da casa Na ocasião vai ser es
treada uma encomenda feita ao compositor
português Pedro Amaral

Ali Babá e as 40 canções
Espetáculo do serviço educativo que cruza

algumas das mais célebres árias ocidentais
com uma atmosfera típica das mil e uma
noites No sábado às 16 30 horas

Tricky
Embora já se tenha perdido a conta ao nú

mero de aparições do polémico músico britâ
nico junto do público indígena os seus espe
táculos têm sempre a rodeá lo uma legítima
expectativa No seu melhor ou seja quan
do está para aí virado o outrora puto ma
ravilha do trip hop consegue ser empolgante
Uma dúvida para ser desfeita à meia noite
de sábado

Som da Rua

Cada atuação do Som da Rua projeto de
inclusão musical que reúne dezenas de pes
soas é sinónimo de intensidade emocional
extrema tamanha a entrega de cada mem
bro Para comprovar no domingo às 16 ho
ras na Sala Suggia

Laginha com Banda Sinfónica
Do cruzamento entre Mário Laginha e a

Banda Sinfónica Portuguesa previsto para
as 12 horas de domingo na Sala Suggia
não há a esperar senão virtuosismo Ainda
por cima no reportório escolhido cabem
George Gershwin Rhapsody in blue Philip
Sparke A weekend in New York Dirk
Brossé Philadeplhia overture e Luis
Serrano Alarcón Memórias de un hombre
de ciudad
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