
Venhammais dez
Casa da Música comemora uma década

de existência com uma programação para
todos os públicos Também por isso
vale a pena ir ao Porto

Acelebraçãododécimo aniver
sário traz «dias
muito inten

sos» à Casa da Música

CdM no Porto a partir
desta quinta feira 9 e até
domingo 12 Sob o lema
«Venham mais dez» o
edifício desenhado pelo
arquiteto holandês Rem
Koolhaas abre todos os

espaços ao público Apesar
das contenções orça
mentais António Jorge
Pacheco diretor artístico
e de educação desenhou
uma programação que
ilustra «os elementos mais

distintivos» da CdM como
os agrupamentos residen
tes e o serviço educativo
que a tornam numa «marca
identitária» «única no
mundo» afirma

Aprogramação de
aniversário desta Casa que
já foi visitada por mais de
quatro milhões e meio de
pessoas só podia ser exten
sa visitas guiadas gratuitas
das 10 às 22h um con
certo de órgão na Igreja
dos Clérigos sexta 10
com o organista
FilipeVeríssimo
ensaios abertos

dos agrupamen
tos residentes

da CdM à
exceção do
Remix Ensemble

que se prepara para levar a
ÓperaMassacre aToulose
França de 12 a 17 ensaios
de workshops do serviço
educativo destinados a
famílias uma exposição fo
tográfica que percorre esta
década postais musicais de
10 segundos criados por 10
compositores A Orques
tra Sinfónicajunta se ao
Coro Casa daMúsica sex
ta 12 para a interpretação
da obra A Consagração da
Casa de Beethoven num
concerto que contará com
a estreia mundial de uma

encomenda ao compositor
português Pedro Amaral
e com uma peça coral sin
fónica surpresa Obras pri
mas do barroco português
percorrem o concerto da
Orquestra Barroca dirigi
da por Laurence Cummin
gs sábado 11 no mesmo
dia em que o NOS Club
recebe Tricky Capicua
Best Youth e vários Dj Set
No último dia domingo
12 a Banda Sinfónica Por
tuguesajunta se a Mário
Laginha para interpretar
a famosa Rhapsody in

Blue de George
Gershwin e a
Orquestra de
Jazz de Mato
sinhos encerra
a festa com o
músico Kurt Ro
senwinkel
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