MAR 20�8
10 MAR
PELLEAS UND
MELISANDE
Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

11 MAR
RICHARD GOODE

14 MAR
TERENCE BLANCHARD

16 MAR
A OITAVA DE BRUCKNER

20 + 28 MAR
CONCERTOS DE PÁSCOA

Ciclo Piano Fundação EDP

Ciclo Jazz

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

Sinfonia Ressurreição
Salve Regina

NINGUÉM ACREDITA
NA SUA PRÓPRIA MORTE.
NO INCONSCIENTE TODOS
ESTAMOS CONVENCIDOS
DA NOSSA IMORTALIDADE
SIGMUND FREUD
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APOIO INSTITUCIONAL

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

www.casadamusica.com
(+351) 220 120 220
info@casadamusica.com
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
BILHETEIRA
Seg-Sáb · Mon-Sat 09:30-19:00
Domingos e feriados · Sundays and bank holidays 09:30-18:00
Dias de Espectáculo · Event Days
Aberta até meia hora após o início do mesmo
VISITAS GUIADAS · GUIDED TOURS
visitasguiadas@casadamusica.com
(+351) 220 120 210
LOJA · SHOP
(+351) 220 120 228
RESTAURANTE CASA DA MÚSICA
restaurante@casadamusica.com
(+351) 220 107 160
Seg-Qui · Mon-Thu 12:30-15:00 · 19:30-23:00
Sex-Sáb · Fri-Sat 12:30-15:00 · 19:30-00:00
Domingos · Sundays
Encerrado, excepto em vésperas de feriado
Closed, except if the next day is a bank holiday
Feriados · Bank Holidays
Encerrado, excepto Sextas e Sábados
Closed, except Fridays and Saturdays
COMO CHEGAR
CARRO · CAR
41.158400, -8631000
+41º 9’ 30.24’’, -8º 37’ 51.60’’
METRO · SUBWAY
A, B, C, E e/and F
AUTOCARRO · BUS (STCP)
201, 202, 203, 204, 208, 303, 402, 501, 502,
503, 504, 507, 601, 803, 902, 903 e/and 2M
CP – COMBOIOS DE PORTUGAL · TRAIN CP
Estação de S. Bento ou/or Campanhã
ONDE FICAR
PORTO PALÁCIO HOTEL
Av. da Boavista 1269
4100-130 Porto
(+351) 22 608 6600
—
Fundação Casa da Música
Av. da Boavista, 604-610
4149-071 Porto
Portugal

A CASA DA MÚSICA É MEMBRO
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Viagens
por várias
terras
Traveling through many places

No mês de Março não faltam as oportunidades para ouvir os solistas mais inspirados, as
grandes interpretações sinfónicas por maestros de prestígio, os desafios do jazz contemporâneo e canções em português em vozes cheias de carisma. O périplo por várias geografias leva-nos, claro, à celebração do País-Tema. A Áustria de Mozart e a Integral dos seus
Concertos para violino trazem para o palco da Sala Suggia o fabuloso violinista Benjamin
Schmid, num concerto da Orquestra Sinfónica que inclui o único poema sinfónico de
Schoenberg – Pelleas und Melisande. Se o maestro John Storgårds permanece junto ao
Danúbio para nos revelar a sua visão da Oitava Sinfonia de Bruckner, já Vassily Sinaisky
transporta-nos para a Rússia, a sua e a de Tchaikovski e Chostakovitch. Um concerto da
Série Clássica dedicado integralmente ao alemão Beethoven e a algumas das suas obras
mais célebres não podia deixar de parte a Quinta Sinfonia. Poderá, também, conhecer
melhor esta obra fantástica num concerto comentado por Gabriela Canavilhas.
Acontecimento a não perder é o recital de Richard Goode, uma lenda viva do piano que
toca pela primeira vez na Casa da Música. No programa inclui-se o segundo caderno dos
Prelúdios de Debussy, mas também Bach e Beethoven. Quanto ao Ciclo de Jazz, apresenta um nome que marca este género desde há três décadas e é o compositor-fétiche do
realizador Spike Lee: o trompetista Terence Blanchard.
Março é também o mês da Páscoa, que se assinala com a voz da mais recente vencedora
do Concurso Internacional de Belcanto Vincenzo Bellini, Marie Lys, interpretando Cantatas
de Bach e o comovente Salve Regina de Händel junto da Orquestra Barroca. Pouco antes
de viajar até à Elbphilharmonie de Hamburgo, o Remix junta-se ao Coro para revelar
uma outra face da Sinfonia Ressurreição de Mahler, em parceria com as vozes de Sarah
Wegener e Louise Callinan num projecto especial com estudantes da ESMAE.
Num mês que começa com a evocação de Shakespeare no concerto encenado Lady &
Macbeth, a música portuguesa está igualmente bem representada. Sérgio Godinho e Cuca
Roseta vêm à Casa da Música apresentar os seus discos mais recentes, enquanto a Banda
Sinfónica Portuguesa realiza a final de mais uma edição do seu Concurso de Composição.
Entretanto, o Café continua a ser o espaço de eleição para conhecer, num ambiente
descontraído, algumas das propostas mais interessantes do momento no que respeita ao
jazz, à pop e às músicas do mundo.

In March there are plenty of opportunities to listen to the most inspired
soloists, great symphonic interpretations by prestigious conductors,
the challenges of contemporary jazz and Portuguese music sung by
charismatic voices. The journey through different geographies leads
us, of course, to the celebration of the Theme Country. The Austria
of Mozart and his Complete Violin Concertos bring the fabulous
violinist Benjamin Schmid to the stage of Sala Suggia in a concert with
Orquestra Sinfónica that includes Schoenberg’s symphonic poem
Pelleas und Melisande. While conductor John Storgårds strolls along
the banks of the Danube to show us his view of Bruckner’s Eighth
Symphony, Vassily Sinaisky takes us to Russia, his own and that of
Tchaikovsky and Shostakovich. A concert from the Classical Series
devoted entirely to Beethoven and some of his most celebrated works
had to include the Fifth Symphony. And to learn a bit more about this
fantastic work don’t miss the comments of Gabriela Canavilhas.
The recital of Richard Goode is an unmissable event. Goode is a living
piano legend who will be performing at Casa da Música for the first
time. The programme comprises the second book of the Debussy
Preludes, and also pieces by Bach and Beethoven. As for the Jazz
Series, the programme includes someone that has been around for
three decades and is the fetish composer of director Spike Lee: trumpeter Terence Blanchard.
March is also the month of Easter, marked by the voice of the most
recent winner of the International Competition of Belcanto Vincenzo
Bellini, Marie Lys, performing Bach Cantatas and Handel’s moving
Salve Regina alongside Orquestra Barroca. Shortly before traveling to
the Elbphilharmonie of Hamburg, Remix Ensemble joins Coro Casa da
Música to reveal another facet of Mahler’s Resurrection Symphony,
with the voices of Sarah Wegener and Louise Callinan in a special
project developed with students from ESMAE.
In a month that begins with the evocation of Shakespeare in the staged
concert Lady & Macbeth, Portuguese music is also well represented.
Sérgio Godinho and Cuca Roseta bring their most recent works to
Casa da Música, while Banda Sinfónica Portuguesa presents the finals
of another edition of its Composition Competition. Meanwhile, the
Café continues to be the favourite place to listen to some of the most
interesting new proposals in jazz, pop and world music.
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INDICE

09 Sex

Fado à Mesa
Tânia Oleiro, Emídio Rodrigues
e Diogo Aranha

10 Sáb

Ritmos Portugueses
Serviço Educativo

10 Sáb

20+28
Mar
20 Ter

Ressurreição
Remix Ensemble Casa da Música
Coro Casa da Música
Estágios de Orquestra e Coro da ESMAE

Simbolismo Sinfónico
Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

Concertos de Páscoa

20 Ter

Jonathan Kreisberg Quartet
1ª parte: Sandro Norton

10 Sáb

Jazz

Lado Esquerdo “Acreditar”
Pop-Rock

11 Dom

Tangerina

21 Qua –
24 Sáb

Harmos Festival
Música de Câmara

Serviço Educativo

01 Qui

AP Quarteto
Entrada Livre

01 Qui

Lady & Macbeth
Concerto Encenado

02 Sex

02 Sex

A Quinta de Chostakovitch

11 Dom
13 Ter

Zita Silva
Concurso Internacional
de Harpa do Porto

14 Qua

A Quinta de Chostakovitch

14 Qua

Mini Mozart
Serviço Educativo

06 Ter

15 Qui

07 Qua

Terence Blanchard feat. “The
E-Collective”

16 Sex

23 Sex

Grande Beethoven
Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

17 Sáb

Transmissão em directo no Café

17 Sáb

Cuca Roseta “Luz”
Fado

18 Dom

Era Outra Vez Uma Vez…
Serviço Educativo

18 Dom

24 Sáb
25 Dom

Rodrigo Leão e Scott Matthew
“Life is Long”
Novas Aventuras de Waka
Serviço Educativo

25 Dom

A Quinta de Beethoven
Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

25 Dom

Concerto Escolar
Academia de Música de Costa Cabral

À Mesa
Orquestra Sinfónica do Porto
Casa da Música no CCB

Grande Beethoven
Transmissão em directo no Café

Apocalipse Bruckner

Serviço Educativo

17 Sáb

23 Sex

Apocalipse Bruckner

Transmissão em directo no Café

Alexandre Dahmen Trio
Entrada Livre

SMaLL Trio
Entrada Livre

Ensemble de Jazz da Jobra

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

Time for T
Entrada Livre

08 Qui

16 Sex

Andreia Alferes
Fado

22 Qui

Entrada Livre

Entrada Livre

04 Dom

Coladera
Entrada Livre

Vasco Ramalho

Ciclo Jazz

03 Sáb + Sérgio Godinho
04 Dom “Nação Valente”

21 Qua

Ciclo Piano Fundação EDP

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

Transmissão em directo no Café

Richard Goode

27 Ter +
28 Qua
28 Qua

Spectrum
Serviço Educativo

Salve Regina
Orquestra Barroca Casa da Música

28 Qua

Iury Matias
Entrada Livre

29 Qui

João Paulo Rosado Quinteto
Entrada Livre

Banda Sinfónica Portuguesa

Bilhetes à venda:
Bilheteiras da Casa da Música
www.casadamusica.com
Lojas Worten
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02 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

01 Qui/Thu · 22:00 Sala 2

A Quinta de
Chostakovitch

Lady & Macbeth
CONCERTO ENCENADO

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

SINFÓNICA SÉRIE CLÁSSICA

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Vassily Sinaisky direcção musical
P. I. Tchaikovski Serenata para cordas, op.48
–
Dmitri Chostakovitch Sinfonia nº 5

A teia dramatúrgica e musical deste
concerto constrói‑se a partir da relação
nefasta entre Lady Macbeth e Macbeth e
afasta‑se deliberadamente da narrativa de
Shakespeare. Procura‑se subtrair da peça
uma certa ganga de estrutura, bem como
alguma cosmética espírita, e privilegiar um
diálogo crescente e consistente do casal,
fundindo‑o mas também dissociando‑o,
antevendo a possibilidade de estarmos
perante um compósito, uma espécie de
Jano de duas faces que reúne Macbeth
a Lady Macbeth. O espectáculo procura
esvaziar o confronto com as entidades
malignas que se perfilam na peça de
Shakespeare e canalizá-las para o diálogo
entre Lady e Macbeth.
The dramaturgical and musical web of this
concert builds on the nefarious relationship
between Lady Macbeth and Macbeth and
deliberately moves away from the narrative
of the play. The goal is to subtract a certain
structure from the Shakespearean play, as well
as some spiritist cosmetics, and to privilege
a growing and consistent dialogue between
the couple, merging it but also dissociating it,
anticipating the possibility of being in the presence of a composite, a kind of double-sided
Janus that brings together Macbeth and Lady
Macbeth. The performance seeks to end the
confrontation with the evil entities that appear
in the play of Shakespeare and channel them to
the dialogue between Lady and Macbeth.
€ 10
Cartão Amigo 25%
Promotor: Ana Luena
Produção Delegada: Binomialsphere Associação
Parceiros: ESAD, Casa da Música, Teatro do Bolhão, Passos Manuel,
STCP, Fnac, Sonoscopia, Associação Moradores da Lomba
Apoio: Câmara Municipal do Porto

Vassily Sinaisky é internacionalmente reconhecido como um dos grandes
maestros russos da actualidade e um especialista no vasto repertório do seu
país. Em 1973 ganhou a Medalha de Ouro do Concurso Karajan e iniciou uma
carreira de grande sucesso que o levou ao lugar de Maestro Titular e Maestro
Convidado Principal de grandes orquestras mundiais. A Quinta Sinfonia de
Chostakovitch permanece na história da música como uma das obras mais
aplaudidas de sempre. Na sua estreia, recebeu uma ovação superior a meia
hora e críticas extremamente elogiosas. Foi escrita num estilo fácil e directo
com o propósito de agradar ao público, resultado das duras críticas que as
obras anteriores de Chostakovitch tinham recebido.
Vassily Sinaisky is known worldwide as one of the great Russian conductors of
our time and a specialist in the vast repertoire from his country. In 1973 he won the
Gold Medal of the Karajan Competition and began a successful career that made
him principal conductor and principal guest conductor of great world orchestras.
Shostakovich’s Fifth Symphony remains in the history of music as one of the most
acclaimed works ever. In its premiere, it got an ovation of over half an hour and
extremely flattering reviews. It was written in an easy and straightforward style for
the purpose of pleasing the public, a result of the harsh criticism that Shostakovich’s
earlier works had received.

“Raramente
uma ovação
terá sido tão
merecida. A
interpretação
de Sinaisky foi
formidável”
SKANSKAN

1ª Plateia € 23 · 2ª Plateia € 21 · 3ª Plateia € 19
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

14

MARÇO 2018

03 Sáb/Sat · 21:30 Sala 2
04 Dom/Sun · 17:30 Sala 2

Sérgio Godinho “Nação Valente”

04 Dom/Sun

06 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS
SERVIÇO EDUCATIVO

FADO

Mini Mozart

Andreia Alferes

09 Sex/Fri · 20:30 Restaurante

Fado à Mesa

01 Qui/Thu · 22:00

AP Quarteto
JAZZ

02 Sex/Fri · 21:00

A Quinta de
Chostakovitch
Orquestra Sinfónica
TRANSMISSÃO EM DIRECTO

07 Qua/Wed · 21:30

Time For T
POP-ROCK

Sérgio Godinho está de regresso com Nação Valente, um novo disco e um novo espectáculo. Não que alguma vez tenha desaparecido das nossas vidas – por entre Caríssimas
Canções (2013) e Liberdade (2014) encontrou tempo para o projecto Juntos, com Jorge
Palma, e para a publicação do livro de contos Vidadupla e do romance Amor mais que
perfeito. Mas o seu último registo de originais, Mútuo Consentimento, data já de 2011.
Nação Valente traz-nos de volta ao conforto e à inquietação que Sérgio Godinho nos
tem proporcionado ao longo da sua carreira. Mas transporta-nos ainda para territórios
poéticos e musicais de alguma forma inéditos na obra do cantautor, um conjunto de temas
que pode muito bem representar aquele que tem sido o “nosso” quotidiano na presente
década. Em palco, às canções que compõem o disco juntar-se-ão outras, menos recentes,
das mais e menos conhecidas, e que por certo enriquecerão o retrato desta nação valente.
Sérgio Godinho is back with Nação Valente, a new album and a new performance. In effect, he
never truly disappeared from our lives – between Caríssimas Canções (2013) and Liberdade
(2014), he found time to create the project Juntos, with Jorge Palma, and release the book of
tales Vidadupla and the novel Amor mais que perfeito. But his last album of original songs, Mútuo
Consentimento, was released in 2011.
Nação Valente brings us back to the comfort and restlessness that characterized Sérgio Godinho
throughout his career. But it also transports us to new poetic and musical territories in the work of
the singer-songwriter, a set of songs that represents our "day to day" in this last decade. On stage,
the new songs will be joined by old songs that will certainly enrich the portrait of this Nação Valente.
€ 20
Cartão Amigo 25%
Promotor: Vachier & Associados

António Miguel Teixeira e Sofia Nereida
formadores
É uma aventura no Portugal dos nossos dias
com os olhos e ouvidos por outros tempos.
Entre uma sonata para piano do Minho, uma
ópera cheia de Sol sustenido, uma Gaita-deFoles Mágica e um concerto para adufe em
Ré mais que maior, todos cantam e encantam neste país à beira-mar plantado!
It is an adventure in today’s Portugal with our
eyes and ears in the past. With a piano sonata
from Minho, an opera filled with G sharp, a Magic
Bagpipe and a concert for adufe in D, more
than major, everyone sings and delights in this
Europe’s garden by the sea!

10:30 (0-18meses), 11:45 (18 meses-3
anos) e 15:00 (3-6 anos) Sala de Ensaio 2
WORKSHOPS PRIMEIROS SONS

Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 6 anos de idade (com
participação dos acompanhantes adultos) que promovem o encontro
criativo com sons, ritmos e movimento
€ 10 criança+adulto
€ 7,5 segundo acompanhante com mais de 12 anos
Cartão Amigo 25%

Andreia Alferes voz
Miguel Amaral guitarra portuguesa
André Teixeira viola
Sérgio Marques viola baixo
Natural de Ílhavo, Andreia Alferes leva a
sério a sua paixão pelas palavras e pela
sua identidade. Editou recentemente o
disco Vida, que conta com a colaboração
de músicos de excelência e dá vida a uma
viagem onde muitos poemas da sua autoria
se fundem com as melodias da guitarra
portuguesa. A fadista transporta‑nos
numa viagem imensa desde os primórdios da canção nacional até aos dias de
hoje, lembrando o melhor do antigo e
acrescentando‑lhe a modernidade.

Com Tânia Oleiro, Emídio Rodrigues
e Diogo Aranha
Mensalmente, o Restaurante Casa da
Música torna-se uma verdadeira Casa de
Fados, em que o fado é “servido à mesa”
por intérpretes de eleição, honrando a
nossa melhor tradição, mas também a
contemporaneidade da canção portuguesa por excelência.
Every month, Restaurante Casa da Música
becomes a true Fado House, where fado is
“served at the table” by renowned performers,
honouring our finest tradition and the contemporaneity of Portuguese music par excellence.

08 Qui/Thu · 22:00

Alexandre Dahmen
Trio
JAZZ

€ 37,5 (inclui jantar)

Born in Ílhavo, Andreia Alferes takes her
passion for words and her own identity very
seriously. She recently released the album
Vida, with the collaboration of excellent
musicians, beginning a journey where many of
her own poems merge with the melodies of the
Portuguese guitar. Andreia Alferes takes us on
an immense excursion from the roots of fado to
the present day, remembering the best of the
old and adding modernity to it.
€ 10
Jovem 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

ENTRADA LIVRE
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10 Sáb/Sat · 11:00-17:00 Sala de Ensaio 1

10 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

Ritmos Portugueses
OFICINA MUSICAL PARA PROFESSORES
SERVIÇO EDUCATIVO

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

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical
Benjamin Schmid violino
W. A. Mozart Concerto para violino e orquestra nº 2
Arnold Schoenberg Pelleas und Melisande
17:15 Cibermúsica
Palestra pré-concerto por João Silva

António Serginho formador
É sabido o efeito de um bombo ou dos
ferrinhos em ambiente escolar. Usando
instrumentos tradicionais portugueses,
mas também objectos comuns que servem
para percutir, mostra-se como motivar uma
turma inteira e envolvê-la na performance
musical. De um modo feliz, trabalha-se o
ritmo e cuida-se de transmitir às novas
gerações referências da identidade lusa.
The amazing effect of a bass drum or the triangle in a school environment is well known. With
traditional Portuguese instruments, as well as
common objects that can be used as percussion instruments, it is easy to motivate an entire
class in a musical performance. In a joyful way,
rhythm is worked to pass on references of the
Portuguese identity to new generations.
FORMAR NA CASA

Cursos destinados a professores do ensino pré-escolar e básico
€ 15
Cartão Amigo 25%

A Integral dos Concertos para Violino de Mozart prossegue com um
dos maiores solistas da actualidade. Conhecido como “o violinista completo” pela
vastidão do seu repertório que inclui os mais variados estilos, Benjamin Schmid
tem mais de 50 discos gravados e inúmeros prémios da crítica internacional.
Basta ouvir os primeiros segundos do Segundo Concerto para Violino
de Mozart para reconhecer a inspiração divina do jovem prodígio de
Salzburgo. A sua escrita é luminosa e extremamente brilhante, sendo
aqui entregue às mãos de um reconhecido especialista. Tido
como um ícone do Simbolismo, o poema sinfónico Pelleas und
Melisande foi inspirado num poema de Maeterlinck e pertence
ao período tonal de Schoenberg, retratando os ambientes
psicológicos descritos no poema com uma mestria de orquestração insuperável.
The Complete Mozart Violin Concertos continues with one of
today’s greatest soloists. Known as “the complete violinist” for the vastness
of his repertoire that includes the most varied styles, Benjamin Schmid has recorded
more than 50 albums and won numerous awards from international critics.
If you listen to the first few seconds of Mozart’s Second Violin Concerto, you will recognize the divine inspiration of the young prodigy from Salzburg. His writing is luminous and
extremely bright, and is performed here by a recognized specialist. Accepted as an icon
of Symbolism, the symphonic poem Pelleas und Melisande was inspired by a poem by
Maeterlinck and belongs to the tonal period of Schoenberg, depicting the psychological
environments described in the poem with an unsurpassed mastery of orchestration.
1ª Plateia € 18 · 2ª Plateia € 16 · 3ª Plateia € 14
–
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

MECENAS INTEGRAL CONCERTOS PARA VIOLINO DE MOZART

“Benjamin Schmid é
um representante
maravilhosamente
eloquente do
Concerto, evocando
a aura intensa e
romântica do vínculo
entre compositor e
violinista.”
GRAMOPHONE
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10 Sáb/Sat · 22:30 Sala 2

Lado Esquerdo“Acreditar”

11 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

Tangerina

OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS
SERVIÇO EDUCATIVO

“Acreditar” é a palavra escolhida pelo Lado Esquerdo para o ano de 2018. É também o
nome do segundo álbum de originais do projecto, agora apresentado na Casa da Música. O
Lado Esquerdo tem vindo a ser alvo de referências elogiosas como “uma energia contagiante e um pop/rock que nos põe a gingar logo aos primeiros acordes” (Palco das Artes)
ou “a fusão de Ornatos Violeta com um estilo mais pop de apelo juvenil” (Imagem do Som).
"Acreditar" (believe) is the word chosen by Lado Esquerdo for the year 2018. It is also the name of
the second original album of the project, which will now be presented at Casa da Música. Here are
some of the things that have been written about Lado Esquerdo: "a contagious energy and a pop/
rock sound that makes us want to move in the first chords" (Palco das Artes); "the fusion of Ornatos
Violeta with a pop style that appeals to the younger audiences"(Imagem do Som).
€ 7,5
Cartão Amigo 25%
Promotor: Cubo de Gelo

Ana Bento e Bruno Pinto formadores
Em A Invenção do Dia Claro, de Almada
Negreiros, começa a menina a cantar
ao ver tangerinas a rolar: tam/ tam-tam/
tanque/ estanque/ tangerina bola/ tangerina bóia/ tangerina ina/ tangerininha/
pacote rôto/ batuque nú/ quintal da nora.
E por aí fora. Agora somos nós a inventar o
que já foi inventado, dando vida a palavras e
sons de sabor doce e fresco.
Tangerina is a workshop for babies and children until 6 years old (accompanied by adults),
based on a poem by Almada Negreiros, a great
Portuguese artist from the 20th century. In
A Invenção do Dia Claro (The Invention of the
Clear Day), the girl begins to sing while watching
tangerines roll. Now it’s your turn to invent what
has already been invented, giving life to words
and sounds of sweet and fresh taste.

10:30 (0-18meses), 11:45 (18 meses-3
anos) e 15:00 (3-6 anos)
WORKSHOPS PRIMEIROS SONS

Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 6 anos de idade
(com participação dos acompanhantes adultos) que promovem o
encontro criativo com sons, ritmos e movimento
€ 10 criança+adulto
€ 7,5 segundo acompanhante com mais de 12 anos
Cartão Amigo 25%
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11 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

Richard Goode
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

William Byrd 2 Pavanas e Galhardas de My Lady Nevills Booke
J. S. Bach Suite Inglesa nº 6 em Ré menor
L. van Beethoven Sonata nº 31, em Lá bemol maior, op.110
–
Claude Debussy Prelúdios, 2º caderno

O pianista Richard Goode goza de um estatuto lendário nas principais
salas de concerto do mundo, tendo sido apelidado pela crítica como
“a resposta norte‑americana a Alfred Brendel”. Após vencer o
Concurso Internacional Clara Haskil, em 1973, lançou‑se numa
carreira internacional que foi especialmente reconhecida pela sua
discografia que inclui integrais das sonatas e concertos de Beethoven
e dos concertos de Mozart. Bach está igualmente entre os seus
compositores de eleição e Brahms valeu‑lhe o prestigiado Grammy
Award. No seu recital de estreia na Casa da Música, Richard Goode
apresenta peças incluídas na sua discografia premiada e celebra o
centenário da morte de Debussy interpretando o segundo caderno
dos Prelúdios.
Pianist Richard Goode enjoys a legendary status in the world’s major concert
halls having been dubbed by critics as “the American response to Alfred
Brendel.” After winning the Clara Haskil International Piano Competition in
1973, he began an international career that was especially recognized for his
discography that includes the Complete Beethoven Sonatas and Concertos
and the Complete Mozart Concertos. Bach is also among his composers of
choice and Brahms earned him the prestigious Grammy Award.
In his debut recital at Casa da Música, Richard Goode celebrates the centennial of Debussy’s death by performing the second book of the Preludes and
also other pieces included in his award-winning discography.

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

1ª Plateia € 24 · 2ª Plateia € 22 · 3ª Plateia € 20
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

“Richard Goode é
um dos pianistas
mais requintados
do mundo. Poucos
igualam o seu som
infalivelmente belo,
o domínio técnico,
a profundidade
interpretativa e o
total envolvimento
emocional com a
música que toca.”
THE WASHINGTON POST

22

13 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

Zita Silva

CONCURSO INTERNACIONAL DE HARPA DO PORTO

R. N. C. Bochsa Rondó sobre o trio “Zitti,
Zitti”, de O Barbeiro de Sevilha de Rossini
P. Sancan Tema e Variações
C. Lizotte Suite Galactique
F. Liszt Le Rossignol
E. Walter-Küne Fantasia sobre um tema da
ópera Eugene Onegin de Tchaikovski
Organizado pela Associação Portuguesa
de Harpa e pelo Conservatório de Música
do Porto, o Concurso Internacional de
Harpa – Cidade do Porto teve a sua
primeira edição em Novembro de 2017, no
âmbito das comemorações do Centenário
do Conservatório de Música do Porto. Este
será o recital protagonizado por Zita Silva,
premiada no concurso.
Organized by Associação Portuguesa de
Harpa (Portuguese Harp Association) and
Conservatório de Música do Porto, the first
edition of the Harp International Competition Porto took place in November 2017, during the
celebrations of the centenary of Conservatório
de Música do Porto. This will be the recital
performed by Zita Silva, one of the laureates.

“Terence
Blanchard foi
sempre visionário,
mas com o
E-Collective ele
dispara em linha
recta rumo ao
futuro”

14 Qua/Wed · 21:00 Sala Suggia

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

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

€ 10
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Foi na altura em que gravava a música para os filmes Inside Man de
Spike Lee e Talk to Me de Kasi Lemmons que Terence Blanchard
imaginou, com Oscar Seaton, uma banda que sobrepusesse grooves
carregados de funk, R&B e sonoridades blues. Alguns anos depois,
esse conceito deu origem ao som que define o E‑Collective, com muita
electricidade distribuída pelo baixo, a guitarra e os processadores de
efeitos, num efectivo bem diferente daquele que o trompetista explora
no seu quinteto de jazz. Com este projecto, Blanchard aproveita para
se fazer ouvir a respeito dos acontecimentos que têm atingido a comunidade negra nos EUA. O primeiro álbum intitulou‑se Breathless e foi
dedicado a Eric Garner, um cidadão negro morto pela polícia, e o álbum
de 2018 foi gravado ao vivo em várias cidades que têm sido atingidas
por tensões raciais. “A música e a arte têm o poder de mudar corações
e almas”, diz o compositor – uma convicção que ganha vida através da
da música contagiante e dançável de Blanchard e do seu E‑Collective.
It was when they recorded the songs for Spike Lee’s Inside Man and Kasi
Lemmons’ Talk to Me that Terence Blanchard and Oscar Seaton envisioned
a band that overlaid funk-laden grooves, R&B and blues. A few years later,
this concept resulted in the sound that defines The E-Collective, with a lot of
electricity distributed by the bass, the guitar and the effects processors, in a
formation that is quite different from the one that the trumpet player explores
in his jazz quintet. With this project, Blanchard makes the most of the events
that have hit the black community in the United States. The first album,
Breathless, was dedicated to Eric Garner, a black citizen killed by the police;
and the 2018 album was recorded live in several cities that have experienced
racial tension. “Music and art have the power to change hearts and souls,”
says the composer – a conviction that comes to life through the infectious
and danceable music of Blanchard and his E-Collective.

1ª Plateia € 20 · 2ª Plateia € 18 · 3ª Plateia € 16
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

MARÇO 2018

14 Qua/Wed · 21:30

Vasco Ramalho
WORLD MUSIC

16 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

Apocalipse
Bruckner
SINFÓNICA CLÁSSICA
INTEGRAL DAS SINFONIAS DE BRUCKNER

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
15 Qui/Thu · 22:00

Ensemble de Jazz
da Jobra

John Storgårds direcção musical
Anton Bruckner Sinfonia nº 8

JAZZ

16 Sex/Fri · 21:00

Apocalipse Bruckner
Orquestra Sinfónica

TRANSMISSÃO EM DIRECTO

Bruckner referia‑se à Oitava Sinfonia como o seu Mysterium e muitos
autores apelidaram‑na de “Sinfonia apocalíptica”, não sendo de excluir
que tenha algum programa interior misterioso, constituindo mais um
enigma para a compreensão da personalidade artística de Anton
Bruckner. É uma obra monumental, começando pela dimensão colossal da orquestra: três flautas, três oboés, três clarinetes, três fagotes,
oito trompas (quatro delas tocando também tubas wagnerianas), três
trompetes, três trombones, tuba, percussão, três harpas e cordas.
Monumental é também a sua duração aproximada a uma hora e vinte, a
maior após a Nona de Beethoven.
Bruckner’s Eighth Symphony is monumental, starting with the colossal dimension of the orchestra: three flutes, three oboes, three clarinets, three bassoons,
eight trumpets (four of them also playing Wagnerian tubas), three trumpets,
three trombones, tuba, percussion, three harps and strings. Monumental is
also its duration of approximately one hour and twenty minutes, the largest
symphony after Beethoven’s Ninth. Bruckner referred to it as his Mysterium,
and many authors have dubbed it the Apocalyptic Symphony, notwithstanding
that it has some mysterious inner programme, which is yet another enigma of
Anton Bruckner’s artistic personality.

“Com Storgårds,
instinto e requinte
fundem-se, o que
na verdade é um
dom raro.”
ENTRADA LIVRE

1ª Plateia € 23 · 2ª Plateia € 21 · 3ª Plateia € 19
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

THE TELEGRAPH

MARÇO 2018

17 Sáb/Sat · 21:00

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da
Música no CCB
John Storgårds direcção musical
Anton Bruckner Sinfonia nº 8
TRANSMISSÃO EM DIRECTO

17 Sáb/Sat · 16:00 Sala 2

À Mesa

17 Sáb/Sat · 21:30 Sala Suggia

Cuca Roseta “Luz”

OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS
SERVIÇO EDUCATIVO

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

Joana Araújo e Tiago Oliveira formadores

After the success of its premiere in 2016,
a combination of percussion and physical
theater is repeated in the “menu” of Casa da
Música. Four tourists, four strangers passing
by, meet in a restaurant and begin communicating in a purely musical way, using pocket-sized instruments, everyday objects and
body language. In a minimalist setting, without
additives, rhythms with good humor are served
in generous amounts.
CONCERTOS PARA TODOS

Espectáculos destinados a famílias e público geral (com mais de 6
anos) que cruzam a música com outras linguagens de palco
€ 7,5 · € 5 < 18 anos

18 Dom/Sun · 12:00 Sala Suggia

Era Outra Vez Uma Vez… Banda Sinfónica Portuguesa

CONCERTO PARA FAMÍLIAS E PÚBLICO GERAL
SERVIÇO EDUCATIVO

Porque o Livro não se acaba e as histórias
são como as cerejas, atrás de uma vem
outra, o Era uma Vez regressa com novos
conteúdos e dois velhos amigos. Com Alice
Capuchinho Jasmim Branca de Neve de
Borralheira e o Lobo Bom, misturam-se
os contos, acrescentam-se uns pontos e
canta-se a fantasia.

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

Because the Book doesn’t end and there is
always another story, Era Uma Vez returns
with new content and two old friends. With Red
Riding Alice Hood Jasmine Snow Cinderella
White and the Good Wolf, the stories are mixed
and the fantasy begins with a song.

Chama-se Luz e é o novo disco de Cuca
Roseta. O título não engana: a “Luz” de que
Cuca fala pode ser lida facilmente como uma
alusão à candeia que ilumina o seu caminho,
a uma luz interior que lhe traz o conforto e
a segurança suficientes para fazer deste
álbum um novo momento de revelação,
aquele que mais longe vai na definição do seu
fado. Para este disco arrebatador produzido
por Diogo Clemente escolheu artistas e
compositores como Pedro da Silva Martins,
Carolina Deslandes, Jorge Fernando, Tiago
Machado, entre tantos outros. Luz leva-nos
para outra dimensão. Para um momento de
felicidade de que não apetece sair.
It's called Luz (Light) and it's the new album
of Cuca Roseta. The title explains everything:
the "Light" of which Cuca speaks can easily be
perceived as the light that illuminates her path, an
inner light that brings her comfort and confidence
to make this album a new moment of revelation.
Luz goes a little further into the definition of her
music. In this overwhelming album produced by
Diogo Clemente, the singer chose to collaborate
with artists and composers like Pedro da Silva
Martins, Carolina Deslandes, Jorge Fernando,
Tiago Machado, among many others. Luz takes
us to another dimension, to a moment of happiness from which we never want to leave.
€ 17,5
Cartão Amigo 25%
Promotor: PG Booking

ENTRADA LIVRE

18 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

10:30 (0-18meses), 11:45 (18 meses-3
anos) e 15:00 (3-6 anos)

Pedro Neves direcção musical

WORKSHOPS PRIMEIROS SONS

Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 6 anos de idade
(com participação dos acompanhantes adultos) que promovem o
encontro criativo com sons, ritmos e movimento
€ 10 criança+adulto
€ 7,5 segundo acompanhante com mais de 12 anos
Cartão Amigo 25%

Obras finalistas do VI Concurso Nacional de Composição BSP
Jorge Salgueiro Substância Nigra (estreia mundial; encomenda BSP)
Com o objectivo de estimular a criação de repertório original para banda, o Concurso
Nacional da Composição BSP tem‑se afirmado como um importante veículo de divulgação
dos novos talentos da composição contemporânea. A Sala Suggia recebe a final da sexta
edição do concurso, o concerto onde se decide a obra vencedora. Ao programa junta‑se a
estreia de uma obra encomendada pela BSP ao compositor Jorge Salgueiro.
In order to stimulate the creation of an original repertoire for band, the BSP National Composition
Competition has been an important vehicle for introducing the new talents of contemporary
composition to the public. Sala Suggia will welcome the final round of the sixth edition of the
competition, where the winning piece will be chosen. The programme also includes the premiere of
a work commissioned by BSP to the composer Jorge Salgueiro.
€ 10
Cartão Amigo 25%
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CONCERTOS DE PÁSCOA

Concertos
de Páscoa
20+28 Mar

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

What is life? What’s the meaning of existence? Why do
we suffer? What will come next? Will there be a life after
death? These are the questions that Mahler obsessively
poses in his Second Symphony, and for which he presents a
convincing answer in the last movement: the Resurrection.
The performance of the symphony joins Remix Ensemble,
Coro Casa da Música and the acclaimed voices of Sarah
Wegener and Louise Callinan.
Easter will also be marked by Orquestra Barroca with Bach
cantatas focused on the themes of repentance and gratitude to God, affirming the trust in death and redemption that
this Christian season symbolizes. This is also the occasion
to hear, for the first time at Casa da Música, the soprano
Marie Lys who will be a soloist in the Bach cantatas and in
Handel’s Salve Regina.

MECENAS CONCERTOS DE PÁSCOA

MARÇO 2018

30

CONCERTOS DE PÁSCOA

20 Ter/Tue · 19:30 Sala Suggia

Ressurreição
Remix Ensemble Casa da Música
Coro Casa da Música
Estágios de Orquestra e Coro da ESMAE
Peter Rundel direcção musical
Sarah Wegener soprano
Louise Callinan meio-soprano
Gustav Mahler (arr. Gilbert Kaplan/Rob Mathes) Sinfonia nº 2, Ressurreição
“Com asas, que para mim ganhei, desvanecerei! Morrerei para
poder viver!” É um desejo de redenção existencial e de imortalidade espiritual que dá origem à Segunda Sinfonia de Mahler.
Partindo de uma grandiosa cerimónia fúnebre – Totenfeier –, o
compositor resgata o herói do mundo dos mortos, elevando-o a
uma ressurreição poderosa e envolvente. Herdeira da Nona de
Beethoven, pelo uso de coro e vozes solistas e pelo seu carácter
metafísico, a sinfonia atinge o auge com o júbilo explosivo da vida
eterna. As inúmeras referências filosóficas, literárias e religiosas
passam por momentos como o Sermão de Santo António aos
peixes, o Juízo Final e a ressurreição de Cristo.
It is a desire for existential redemption and spiritual immortality that
gives rise to Mahler's Second Symphony. Starting from a grand funeral
ceremony – Totenfeier –, the composer rescues the hero from the world
of the dead, elevating it to a powerful and engaging resurrection. Heiress
of Beethoven’s Ninth, by the use of choir and soloist voices and by its
metaphysical character, the symphony definitively launched the name
of Mahler as one of the key composers of Austrian late Romanticism.
The numerous philosophical, literary and religious references go through
moments like the Sermon of Saint Anthony to the fish, the Last Judgment
and the resurrection of Christ.

1ª Plateia € 18 · 2ª Plateia € 16 · 3ª Plateia € 14
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

A redenção e
a vida eterna
segundo a
leitura sublime
e arrebatadora
de Mahler
MECENAS MÚSICA CORAL

Seguros

MARÇO 2018

21 Qua/Wed · 21:30

Coladera
WORLD MUSIC

20 Ter/Tue · 21:30 Sala 2

Jonathan Kreisberg
Quartet
1ª parte: Sandro Norton

22 Qui/Thu · 22:00

SMaLL Trio
JAZZ

23 Sex/Fri · 21:30

Grande Beethoven
Orquestra Sinfónica

TRANSMISSÃO EM DIRECTO

Jonathan Kreisberg é apontado como
um dos guitarristas/compositores mais
interessantes do jazz contemporâneo, que
combina melodismo intemporal com linhas
e texturas de pensamento directo. Faz
digressões por todo o mundo e grava com
os seus próprios grupos e com músicos
como Dr. Lonnie Smith. O seu próximo
disco, a lançar neste ano, intitula-se Wave
Upon Wave. O JKQ cria um estilo de jazz
moderno que equilibra o respeito pela
tradição do jazz com virtuosismo instrumental, paisagens sonoras modernas e
influências de músicas do mundo.
Jonathan Kreisberg is considered one of the
most interesting guitar players/composers of
contemporary jazz, combining timeless melodies with lines and textures of direct thought.
He tours around the world and records with his
own projects and with musicians like Dr. Lonnie
Smith. His next album, to be released this year,
is called Wave Upon Wave. The JKQ creates
a modern jazz style that balances respect for
the jazz tradition with instrumental virtuosity,
modern soundscapes and influences from
world music.
€ 20
Cartão Amigo 25%

Promotor: Yale Spa Services

21 Qua/Wed - 24 Sáb/Sat

Harmos Festival
21+22 Cibermúsica
Conferência ICMuC 2018
“Música de Câmara no séc. XXI:
novas perspectivas e desafios”

Grande Beethoven
SINFÓNICA SÉRIE CLÁSSICA

24 Sala 2 · 12:00, 17:00, 19:00 e 21:00
Recitais
O HARMOS é um conceito único em todo
o espaço europeu que reúne os melhores
alunos de algumas das mais conceituadas
escolas superiores de música do Mundo.
Totalmente dedicado à música de câmara,
o HARMOS Festival celebra em 2018 o
seu 12º aniversário com recitais na Casa
da Música, na Câmara Municipal do Porto
e nas cidades HARMOS, além de masterclasses, concertos comentados e outras
iniciativas. Este ano destaca-se também o
acolhimento da conferência ICMuC 2018
– Música de Câmara no séc. XXI: novas
perspectivas e desafios, que pretende
estimular a discussão e a reflexão sobre a
prática da música de câmara em contextos
educacionais. O HARMOS festival é organizado pela ESMAE do Politécnico do Porto
e conta com a colaboração de uma vasta
rede de instituições de ensino superior
artístico em todo o mundo.
HARMOS is a unique European-wide concept
that brings together the best students from
some of the world’s most prestigious music
schools. Entirely dedicated to chamber music,
HARMOS Festival celebrates its 12th anniversary in 2018 with recitals at Casa da Música,
Porto City Hall and in the HARMOS cities, as
well as masterclasses, concerts with commentary and other initiatives. This year also
highlights the ICMuC (International Chamber
Music Conference) 2018 – Chamber music
in the twenty-first century: new perspectives
and challenges, which intends to stimulate
discussion and reflection on the practice
of chamber music in educational contexts.
HARMOS is organized by ESMAE from the
Porto’s Polytechnic and has the support of
a wide network of artistic higher education
institutions worldwide.
€5
Jovem 50%
Sénior 20%

ENTRADA LIVRE

23 Sex/Fri · 21:30 Sala Suggia

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Joseph Swensen direcção musical e violino
L. van Beethoven Abertura Leonora nº 1
L. van Beethoven Romance nº 1 em Sol maior, op.40, para violino e orquestra
L. van Beethoven Sinfonia nº 5

Um programa inteiramente dedicado a Beethoven percorre as
diferentes faces da sua obra. A música de cena está representada pela Abertura Leonora nº 1, uma das quatro aberturas que
o compositor escreveu para a ópera Fidélio, o grande símbolo
da sua ideologia libertária. O Romance para violino e orquestra mostra a vertente mais lírica da escrita concertante de
Beethoven, com Joseph Swensen na dupla qualidade de solista
e maestro. Por fim, a sinfonia mais célebre de todo o repertório encerra o concerto reafirmando o génio incomparável do
compositor de Bona.
A programme entirely dedicated to Beethoven must include different genres of his music. Stage music is represented by the Leonora
Overture No. 1, one of the four overtures the composer wrote for
his only opera, Fidelio, the great symbol of his libertarian ideology.
Romance for violin and orchestra shows the most lyrical aspect of
Beethoven’s concertante writing, also revealing the virtuoso Joseph
Swensen both as a soloist and as a conductor. Finally, the most celebrated symphony of the entire symphonic repertoire ends the concert,
demonstrating the incomparable genius of Beethoven.

1ª Plateia € 23 · 2ª Plateia € 21 · 3ª Plateia € 19
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Os músicos voaram na TAP AIR Portugal,
A companhia aérea da Casa da Música
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24 Sáb/Sat · 21:00 Sala 2

25 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

Rodrigo Leão e Scott
Matthew “Life is Long”

Novas Aventuras de Waka
OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS
SERVIÇO EDUCATIVO

Rodrigo Leão tem sabido construir uma
carreira absolutamente singular mas,
ao mesmo tempo, aberta a desafios e
colaborações. O novo capítulo desta
história passa pelo trabalho que está
prestes a editar com o cantor Scott
Matthew. Conheceram-se no decorrer das
gravações do álbum A Montanha Mágica,
editado pelo compositor português em
2011. Scott emprestou a sua extraordinária voz ao tema “Terrible Dawn”, que
abriu caminho para a sua participação em
alguns concertos em Portugal e Espanha.
Um compositor português com os olhos
postos no mundo, um cantor australiano a
viver em Nova Iorque: universos distintos
mas que acabam por se interligar tão bem.
Um é descrito como inventor de melodias
mágicas e o outro autointitula-se criador de
barulho silencioso. É impossível resistir a
um par tão exótico.
Rodrigo Leão has managed to build an
absolutely unique career always open to
new challenges and collaborations. The new
chapter of this story includes the work he is
about to release with singer Scott Matthew.
They met during the recording of the album A
Montanha Mágica, released by the Portuguese
composer in 2011. Scott lent his extraordinary
voice to the song "Terrible Dawn", which paved
the way for his participation in some concerts
in Portugal and Spain. A Portuguese composer
with his eyes set on the world, an Australian
singer living in New York: distinct universes that
end up intertwining very well. One is described
as an inventor of magical melodies and the
other calls himself a creator of silent noise. It is
impossible to resist such an exotic pair.
1ª Plateia € 30 · 2ª Plateia e Coro € 25
Cartão Amigo 25%

Promotor: Uguru

25 Dom/Sun · 12:00 Sala Suggia

A Quinta de
Beethoven
– concerto comentado
para famílias

SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Joseph Swensen direcção musical
Concerto comentado por Gabriela Canavilhas
L. van Beethoven Sinfonia nº 5

Paulo Neto e Bruno Estima formadores
Uma consulta de Reinomusicologia é
sempre remédio santo. Voltam assim
novas aventuras de um Rei Leão com
problemas de comunicação, mais outros
pacientes aflitos por uma boa terapia de
ritmos, canções e jogos. Com o Dr. Otto &
companhia, desta selva ninguém sai sem o
tratamento que merece.

É o motivo mais célebre de toda a música clássica e deu origem à Sinfonia mais
conhecida do mundo, a 5ª de Beethoven. O compositor chamou‑lhe “o destino
a bater à porta” pelo carácter fortemente rítmico das suas quatro notas. A
partir deste pequeno motivo, Beethoven construiu uma verdadeira catedral,
uma dramaturgia imparável e inquietante que deixa os ouvintes presos da
primeira à última nota. Gabriela Canavilhas apresenta os momentos fulcrais
desta sinfonia empolgante, desde o seu motivo inicial até ao triunfante final.
It is the most celebrated motif of all classical music and gave rise to the world’s
best-known Symphony, Beethoven’s 5th. The composer called it “fate knocking at
the door” because of the strongly rhythmic character of its four notes. From this little
motif, Beethoven built a true cathedral, an unstoppable and disquieting drama that
captures the listener from the first to the last note. Gabriela Canavilhas presents the
key moments of this exciting symphony, from its initial motif to the triumphant finale.

A Kingdomusicology appointment is always
a great remedy. In this workshop for babies,
there will be new adventures of a Lion King with
communication problems, plus other patients
anxious for a good therapy of rhythms, songs
and games. With Dr. Otto & company, no one
leaves this jungle without the treatment they
deserve.

10:30 (0-18meses), 11:45 (18 meses-3
anos) e 15:00 (3-6 anos)
WORKSHOPS PRIMEIROS SONS

Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 6 anos de idade
(com participação dos acompanhantes adultos) que promovem o
encontro criativo com sons, ritmos e movimento
€ 10 criança+adulto
€ 7,5 segundo acompanhante com mais de 12 anos
Cartão Amigo 25%
PATROCINADOR SINFÓNICA
AO DOMINGO CONTINENTE

€ 12
Cartão Continente: na compra de um
bilhete para adulto oferta de duas
entradas para menores de 18 anos
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25 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

Concerto Escolar

Academia de Música de Costa Cabral
A Academia de Música de Costa Cabral integra a rede nacional de
escolas do ensino artístico especializado da música com autonomia
pedagógica e autorização definitiva de funcionamento.
Academia de Música de Costa Cabral integrates the national network of
schools of the specialized artistic education of music with pedagogical
autonomy and definitive authorization of operation.
€7
Cartão Amigo 25%

Promotor:: A.M.C.C.

Um festival orientado
para cidadãos
com necessidades
especiais, com
propostas inéditas
que usam a música
como ferramenta
para intervir,
transformar e
reabilitar.

APOIO INSTITUCIONAL

MECENAS

Ao Alcance
de Todos
26 Mar - 20 Abr

27 Ter/Tue + 28 Qua/Wed · 19:30 Sala 2

Spectrum

CONCERTO PARA FAMÍLIAS E PÚBLICO GERAL
SERVIÇO EDUCATIVO

Duncan Chapman e Sam Mason direcção musical
XIII Curso de Formação de Animadores Musicais,
APPDA – Associação Portuguesa para as Perturbações
do Desenvolvimento e Autismo (Norte) interpretação
O encontro é deste lado, onde as barreiras vão caindo
e as emoções vêm à pele numa pulsação regular.
Sai do labirinto a comunicação e, tranquilamente,
sem o imprevisível, o que a mente prende a música
deslaça. Estimulando a experiência de estar com o
outro, chamando quem tende a fechar‑se ao mundo,
Spectrum é arte e terapia. Passa a ser bom estar aqui,
neste palco, onde os olhos se acham.

The encounter is on this side, where the barriers are falling
and the emotions touch our skin with a steady throb.
Communication comes out of the labyrinth and quietly,
without the unpredictable, music releases what the mind
holds. Stimulating the experience of being with one another,
calling those who tend to distance themselves from the
world, Spectrum is art and therapy. It’s good to be here, on
this stage, where the eyes meet.

CONCERTOS PARA TODOS

EM ABRIL
09 Seg Abr - Montanha
20 Sex Abr - Tito Andrónico

Espectáculos destinados a famílias e público geral (com mais
de 6 anos)
que cruzam a música com outras linguagens de palco
€ 7,5 · € 5 < 18 anos

MARÇO 2018
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28 Qua/Wed · 21:00 Sala Suggia

Salve Regina

“Que voz
magnífica, que
variedade
criativa, que
expressividade
— o público
recusou-se a
deixar Marie Lys
abandonar o
palco.”

CONCERTOS DE PÁSCOA

Orquestra Barroca Casa da Música

28 Qua/Wed · 21:30

Laurence Cummings direcção musical
Marie Lys soprano

Iury Matias
POP-ROCK

J. S. Bach Sinfonia, BWV 42
J. S. Bach Ich bin vergnügt mit meinem Glücke, BWV 84
J. S. Bach Mein Herze schwimmt im Blut, BWV 199
G. F. Händel Concerto grosso op.3 nº 5
G. F. Händel Salve Regina

A soprano Marie Lys é sobejamente conhecida no domínio da música
antiga e um dos nomes emergentes no panorama europeu do canto lírico.
A vencedora do Concurso Internacional de Belcanto Vincenzo Bellini em
2017 e do Göttinger Reihe Historischer em 2015 faz a sua estreia na Casa
da Música com cantatas de Bach alusivas à paixão de Cristo e o comovente
Salve Regina de Händel. Demonstração de plena sintonia entre o texto e
a música, contraste perfeito entre o lirismo expressivo e a mais virtuosa
coloratura, o Salve Regina de Händel é uma das obras‑primas do Barroco.
Obras instrumentais dos mesmos compositores completam este programa
sob a direcção de Laurence Cummings, uma referência internacional na
interpretação de Händel.

29 Qui/Thu · 22:00

João Paulo Rosado
Quinteto
JAZZ

The soprano Marie Lys is well known in the field of ancient music and one of the
emerging names in the European panorama of lyric singing. The winner of the
International Competition of Belcanto Vincenzo Bellini in 2017 and also of the
Göttinger Reihe Historischer in 2015 makes her debut at Casa da Música with
Bach cantatas allusive to the passion of Christ and the moving Salve Regina by
Handel. A demonstration of full harmony between text and music, the perfect
contrast between expressive lyricism and the most virtuous coloratura, Handel’s
Salve Regina is one of the masterpieces of the Baroque period. Instrumental
works by Bach and Handel complete this programme under the direction of
Laurence Cummings, an international reference in the interpretation of Handel.

KULTURBÜRO
GÖTTINGEN

1ª Plateia € 19 · 2ª Plateia € 17 · 3ª Plateia € 15
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

MECENAS CICLO BARROCO BPI

ENTRADA LIVRE
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Visitas Guiadas
11:00 e 16:00
Venha conhecer a Casa e termine a sua visita num concerto
Para conhecer a Casa da Música, nada melhor do que uma visita guiada. Durante cerca de
uma hora, um guia descreve o edifício projectado pelo holandês Rem Koolhaas, explicando
a arquitectura, as funcionalidades e o projecto artístico, cultural e social da Casa.
No final, se adquirir bilhete para qualquer concerto dos Agrupamentos Residentes beneficiará de um desconto igual ao valor da visita.

SEM MARCAÇÃO € 10*
Diariamente (11:00 e 16:00) disponíveis em:
português e inglês
COM MARCAÇÃO € 10*
Grupos (+15 pessoas) disponíveis em:
inglês, francês, alemão, espanhol, italiano e
português.
ESCOLAS € 3,5
Visitas adequadas a diferentes faixas etárias (>3
anos) onde são desenvolvidos jogos musicais.

Uma das mais
importantes salas de
concerto construídas
nos últimos 100 anos
NEW YORK TIMES

TURÍSTICA € 12,5*
(INCLUI BROCHURA E COPO
DE VINHO DO PORTO)
Com uma duração um pouco mais longa,
poderá conhecer o edifício num registo
descontraído e envolvente.

MARCAÇÕES
+351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com
*Não acumula com outros descontos; a aquisição
do bilhete está sujeita à disponibilidade da sala.

BACKSTAGE € 12*
Visitas que permitem um acesso directo aos
bastidores, incluindo o visitante nas dinâmicas
quotidianas de preparação de concertos.
VISITA+ALMOÇO € 21*
Horário: 11:00 (PT/ENG)
O bilhete conjunto permite visitar o edifício e
almoçar no Restaurante Casa da Música.
ANIVERSÁRIO NA CASA A PARTIR DE € 20
Dos 4 ao 12 anos
Queres uma festa diferente? Surpreende os teus
amigos e escolhe tu o tipo de festa que gostarias
de partilhar com eles. A Casa da Música está à
tua espera para te oferecer um percurso cheio de
surpresas, música e boa disposição. Traz os teus
amigos e vem viver connosco a melhor aventura
do teu aniversário. Parabéns!

MECENAS DAS VISITAS GUIADAS

MARÇO 2018
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Saber Ouvir: 9º Curso Livre
de História da Música
Segundas 17:30-19:15
Auditório Fundação EDP
3º Módulo

09, 16 e 23 Abr

A Segunda Escola de Viena
João Silva
20 Ter · 19:30

Prova de vinhos
Prova+Jantar

Quinta de Cottas (Douro)
Ao longo de todo o ano, o Restaurante Casa da
Música proporciona provas de vinhos orientadas
por enólogos responsáveis pelas mais prestigiadas marcas portuguesas. As sessões, com
regularidade mensal, incluem um jantar especialmente concebido para harmonizar com os vinhos
em apreciação.

A tríade formada por Arnold Schoenberg, Alban Berg e Anton
Webern deu origem à Segunda Escola de Viena, muito associada à linguagem musical revolucionária que se desenvolveria a
partir do final da Primeira Guerra Mundial até meados do século
XX. Este módulo começa por recuar até ao final do século XIX,
revelando a música e as histórias de compositores que fizeram
a transição gradual desde o Romantismo para o Modernismo
– como Mahler e Zemlinsky. Decorre em estreita ligação com a
programação do festival Música & Revolução, este ano dedicado
à obra de Webern, um compositor que influenciou grande parte
da música que se escreveu até ao nosso tempo.
€ 28

Throughout the year, Restaurante Casa da Música
offers wine tastings guided by oenologists responsible for the most prestigious Portuguese wine brands.
The sessions, held monthly, include a dinner specially
designed to be in harmony with the chosen wines.
€ 25 (inclui jantar depois da prova)

Menu do dia
€ 14,5 Almoço · € 19,5 Jantar

Módulos seguintes
07, 14 e 21 Mai

Bruckner: Vida e Obra
Paulo Antunes
22 e 29 Out

O Outro Barroco: As Músicas
Ibero-Americanas
no Tempo de Bach e Händel
Rui Vieira Nery

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

APOIO

INFORMAÇÕES GERAIS
VENDA DE BILHETES
Bilheteiras da Casa da Música
Bilheteira online
www.casadamusica.com
Lojas Worten
ESPECTÁCULOS DE ENTRADA LIVRE
Sujeitos a levantamento de bilhete no próprio
dia até ao limite de 4 por pessoa.
BILHETE JANTAR + CONCERTO
Venda limitada à lotação do Restaurante.
DESCONTOS GERAIS*
Efectuados no acto da compra de bilhetes.
Aos seus portadores é indispensável a
apresentação de documentos comprovativos
aquando da sua admissão aos espectáculos.
Os descontos não são cumulativos.
*Aplicáveis a todos os concertos promovidos
pela Casa da Música, não abrangendo os de
promotores externos.
REMIX, CORO, CICLO PIANO E SINFÓNICA
(EXCEPTO SINFÓNICA AO DOMIGO)
Cliente BPI – 20%
Jovem = < 30 Anos – 50%
Professores e estudantes de música – 50%
Sénior > = 65 anos – 15%
CICLO JAZZ
Cliente BPI – 20%
Jovem =< 30 Anos – 15%
Sénior >= 65 anos – 15%
SINFÓNICA AO DOMINGO
Cartão Continente: na compra de 1 bilhete
para adulto, oferta de 2 entradas para
menores de 18 anos
TERÇAS FIM DE TARDE
E BANDA SINFÓNICA PORTUGUESA
Não se aplicam descontos
CARTÃO AMIGO
Desconto de 25% em concertos com preço
superior a € 10
Os descontos acima mencionados são
aplicados em concertos com preço superior
a € 10
RESERVAS
Válidas durante 7 dias. No caso de serem
efectuadas nos 7 dias que antecedem o
evento, manter‑se‑ão até 48 horas antes do
mesmo.
VISITAS GUIADAS
DIARIAMENTE
Português 11:00 e 16:00
Inglês 11:00 e 16:00
€ 10 por pessoa (Entrada livre para crianças
até aos 12 anos desde que acompanhadas
por um adulto com bilhete)
VISITAS COM MARCAÇÃO (GRUPOS)
Grupos a partir de 15 pessoas com horário
a fixar especificamente.
Reservas + 351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com

Subscreva o Cartão Amigo
e beneficie dos
descontos associados

CONSELHO DE FUNDADORES
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
Edifício e Bilheteira
Segunda a Sábado: 09:30–19:00
Domingo e Feriados: 09:30–18:00
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 a Qui 12:30–15:00 e 19:30–23:00
Sex a Sáb 12:30–15:00 e 19:30–00:00
Domingos · Sundays
Encerrado, excepto em vésperas de feriado
Closed, except if the next day is a bank holiday
Feriados · Bank Holidays
Encerrado, excepto Sextas e Sábados
Closed, except Fridays and Saturdays
www.casadamusica.com/restaurante
Reservas 220 107 160
CAFÉ
Seg a Dom 09:00–24:00
PARQUE DE ESTACIONAMENTO SABA
Bilhetes Pré‑Pagos
Bilhete de Evento Sala Suggia: € 2,50, válido para
um período máximo de estacionamento de 3,5
horas consecutivas, entre as 19:00 e as 01:00. O
bilhete de evento fica disponível 90 minutos antes
e até 15 minutos depois do início do concerto.
Descontos Restaurante
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 as 01:00.
REGRA DE UTILIZAÇÃO
Os espectáculos começam impreterivelmente
à hora marcada. Uma vez iniciados, não será
permitida a entrada na sala, excepto no
intervalo ou quando o programa o permitir.
ALTERAÇÕES
A programação e os preços apresentados
nesta agenda poderão estar sujeitos
a alterações.
Se desejar ser incluído na nossa mailing list,
envie um e‑mail para: info@casadamusica.com
—
Fundação Casa da Música
Av. da Boavista, 604 – 610
4149-071 Porto, Portugal
TICKET SALES
Casa da Música Ticket Office
www.casadamusica.com
Worten Shops
FREE PERFORMANCES
Tickets must be obtained on day of concert
up to a limit of 4 per person

DISCOUNTS
REMIX, CORO, PIANO SERIES
AND SYMPHONY ORCHESTRA
(Except Symphonic on Sundays)
BPI Client – 20%
< 30 Years – 50%
Teachers and music students – 50%
> 65 Years – 15%
JAZZ SERIES
BPI Client – 20%
< 30 Years – 15%
>65 Years – 15%
SYMPHONIC ON SUNDAYS
Continente Card: in the purchase of an Adult
ticket, we offer 2 tickets for children under 18 years
TUESDAY EVENNING AND
BANDA SINFÓNICA PORTUGUESA
No discounts applicable
FRIEND CARD
25% discount in concerts over € 10
All of the discounts above are applicable in
concerts over € 10
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 11:00/16:00
€ 10 per person (free entry to children up to
age 12, when accompanied by an adult with
ticket)
BOOKED VISITS (GROUPS)
Over 15 people at pre‑arranged times
BOOKING
+ 351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com
OPENING HOURS
Building and Ticket Office
Monday to Saturday: 09:30-19:00
Sunday and holidays: 09:30-18:00
SHOP
Monday to Saturday: 10:00-19:00
Sunday and holidays: 10:00-18:00
Performance Days: Building open until end of
performance, ticket office and shop open until
30 minutes after its beginning.
CHANGES TO THE PROGRAMME
Programmes and prices presented on this
brochure may be subject to change
If you wish to be included on our mailing list, please
send an e‑mail to: info@casadamusica.com

Os preços anunciados nesta brochura
são válidos salvo erro tipográfico.

PRESIDENTE
Luís Valente de Oliveira
VICE‑PRESIDENTES
João Nuno Macedo Silva
José António Teixeira
Estado Português
Município do Porto
Grande Área Metropolitana do Porto
Município de Matosinhos
ACA Group
Águas do Porto
Amorim Investimentos e Participações, SGPS, S. A.
APDL–Administração dos Portos do Douro, Leixões
e Viana do Castelo, S.A.
Arsopi–Indústrias Metalúrgicas Arlindo S. Pinho, S. A.
Auto–Sueco, Lda.
Ageas Portugal
BA Glass Portugal, S.A.
Banco BPI, S. A.
Banco Carregosa
Banco Comercial Português, S. A.
Banco Santander Totta, S. A.
Bial–Holding, S.A.
Caixa Económica Montepio Geral
Caixa Geral de Depósitos
Cerealis, SGPS, S. A.
CIN S. A.
Companhia de Seguros Allianz Portugal, S. A.
Companhia de Seguros Tranquilidade, S. A.
Continental Mabor–Indústria de Pneus, S. A.
CPCIS–Companhia Portuguesa de Computadores,
Informática e Sistemas, S. A.
Fundação EDP
El Corte Inglês, Grandes Armazéns, S. A.
Galp Energia, SGPS, S. A.
Globalshops Resources, SLU.
Grupo Media Capital, SGPS S. A.
INOGI – Asset Management. S.A.
SDC Investimentos, SGPS, S.A.
Grupo Visabeira–SGPS, S. A.
III–Investimentos Industriais e Imobiliários, S. A.
Lactogal, S. A.
Lameirinho–Indústria Têxtil, S. A.
Metro do Porto, S. A.
Microsoft, MSFT – Software para
microcomputadores, Lda
Mota–Engil SGPS, S. A.
Novo Banco, S. A.
Família Oliveira
Pescanova Portugal
Porto Editora, S. A.
Pharol, 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.
Super Bock Group
Tertir, Terminais de Portugal, S. A.
Têxtil Manuel Gonçalves, S. A.

FUNDADORES GOLD
Amorim Investimentos e
Participações
BA Glass
Bial
Cerealis
Continental Mabor
El Corte Inglés
III – Investimentos Industriais e
Imobiliários
Família Oliveira
Grupo Media Capital
Lactogal
Metro do Porto
RAR
Solverde
EMPRESAS AMIGAS

- 25% programação
- 25% actividades educativas

Deloitte
Externato Ribadouro
Grupo Douro Azul
Manvia
Safira Facility Services
Strong

Cartão Individual € 50
Cartão Amigo Jovem 2018 € 25 (menores de 30 anos)

OUTROS APOIOS

Validade: 12 meses

Fundação Adelman
Lucios
NewCoffee
Pathena/i2s
ThyssenKrupp

25 % de desconto na aquisição de Assinaturas
25% de desconto nos concertos da Programação Artística
25% de desconto nas actividades do Serviço Educativo, com preço igual ou superior a € 10
Prazo alargado para reserva de bilhetes, 14 dias, devendo ser confirmada até 48 horas antes do concerto
Informação antecipada sobre os grandes momentos da programação
Informação regular sobre a programação
Direito a ofertas e oportunidades ao longo do ano

46

Sempre a cuidar de si!
MARÇO 2018

Allianz Saúde
Seguros de A a Z.

Não dispensa a consulta de informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
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MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

PATROCÍNIO VERÃO NA CASA
SUPER BOCK

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

MECENAS CONCERTOS METROPOLITANOS

MECENAS MÚSICA CORAL

Seguros
MECENAS OUTONO EM JAZZ

MECENAS PRÉMIO
NOVOS TALENTOS AGEAS

MECENAS VISITAS GUIADAS

MECENAS CICLO SOGRAPE

MECENAS CONCERTOS DE PÁSCOA

MECENAS CICLO MDS

MECENAS RITO DA PRIMAVERA

COMPANHIA AÉREA DA CASA DA MUSICA

