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Enchente de visitas
na Casa da Música
10º

aniversário da

instituição juntou

nos últimos 4 dias

mais de 39 mil pessoas
para vários concertos
Diogo Costa Leal

Ei Isto é um meteorito

Uma loira

menina interrogativa e curiosa dirigindo
se boquiaberta à mãe ambas quase a che
gar à Casa da Música CdM ontem de tar
de no último dos quatro dias de Casa
aberta no âmbito do 10º aniversário da
instituição Desde quinta que o programa
ofereceu vários concertos gratuitos

A organização revelou que nos últimos
quatro dias a CdM recebeu mais de 39 mil

pessoas O concerto com maior adesão se
gundo a mesma fonte foi o de Tricky na
noite de anteontem Capicua e Best Youth

atuaram de seguida naquele que foi o dia
mais lotado da iniciativa com mais de 15

mil espectadores
Os ReTimbrar deram um dos primeiros
concertos da tarde de ontem no exterior da
CdM com um alegre e dançável concerto

de percussão As pessoas estavam todas
animadas Devia haver mais iniciativas des
tas Gostei muito do concerto

Palavras de

Mafalda Araújo de 27 anos A jovem levou a
amiga Mónica Mendes de 33 anos de pro
pósito para assistiu ao concerto pois ambas
já conheciam o grupo Gosto muito desta
Casa aberta A CdM não é infelizmente

acessível a toda a gente em termos de pre
ços de bilheteira Com estes eventos gratui
tos atrai se mais gente Há mais interativi
dade entre a arte e o público Pessoas que
não costumam cá vir têm aqui uma opor
tunidade para experimentar afirmou Mó
nica Mendes Relativamente à questão le
vantada pela jovem a organização esclare
ceu ao JN que a política de preços praticada
no espaço é mais positiva e abrangente do
que se possa pensar devido às muitas al
ternativas de descontos disponíveis

Incontáveis foram as pessoas de todas as
idades a passear entusiasticamente pelos
interiores da casa desenhada por Rem Koo
lhaas A maior presença musical da tarde
de ontem foi dos grupos escolares de músi

ca como a performance dos alunos da Aca
demia Costa Cabral com clarinetes um

quinteto clássico e um duo de contrabaixos
Oh lá acabou Queria mais diz um jo
vem para os pais quando o concerto acaba
va Para o ano pode ser que haja mais
responderam

Tricky vinte anos
depois da paixão
FOI EM 94 Tricky editou Maxínquaye
os Massive Attack Protection os Por
tishead Dummy e foi aí que nos apai
xonamos pelo neorromânticos do trip
hop ainda sem sabermos quão tóxicos
eles iriam ser 20 anos depois a maioria
de nós que ontem fez abarrotar a CdM foi
em busca do oásis perdido mas Tricky
mais a voz de Francesca e guitarra e ba
teria inflamadas só nos deu sussurros
paranóia e drones de retro blues estica
dos para lá do limite Vê lo ao vivo será

sempre um prazer suga nos todo o ar
dá se a narcolepsia mas é um prazer

que se confunde com uma doença mes
mo que a doença nos seja querida j m g

