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1ª PARTE

Joshua Hyde 
Vertical Horizons*
(Saxofone: Joshua Hyde)

Nuno Figueiredo 
Before The Devil Knows*
(Saxofone: Henrique Portovedo)

Franco Donatoni 
Hot
(Saxofone: Rodrigo Vila)

2ª PARTE

Pedro Louzeiro 
Comprovisação n.º 6*
(Saxofone: Ricardo Toscano)

Vincent David 
Pulse Étendue*
(Saxofone: Vincent David)

Pierre Jodlowski 
Coliseum II
(Saxofone: Marie Bernadette Charrier)

*estreia mundial

Lars Mlekusch direcção musical

Lars Mlekusch nasceu na Suíça, em 1978, e é um saxofonista e 
professor muito requisitado. Tem tocado em muitos países euro‑
peus e também no Japão, Taiwan, Hong Kong, China, Canadá, 
EUA e Nova Zelândia. A partir dos 21 anos de idade, e durante 10 
anos, foi regularmente músico convidado do renomado Klang‑
forum Wien, até ingressar no ensemble PHACE como solista em 
saxofone. Foi director artístico e maestro da Vienna Saxopho‑
nic Orchestra até 2015, e com o seu Duo Saxophonic explora 
as possibilidades do saxofone com electrónica em tempo real. 
Estreou muitas obras a si dedicadas, incluindo concertos de 
Bernhard Lang, Ricardo Nillni e Michael Norris e música de câmara 
de Germán Toro ‑Perez, Jorge Sanchez ‑Chiong e muitos outros.

Aos 26 anos, foi nomeado professor de saxofone e música de 
câmara na Universidade de Música e Artes de Viena, onde lidera 
uma bem ‑sucedida classe de saxofone. Entre 2004 e 2007, ensi‑
nou saxofone na Universidade de Música da Basileia. Em 2015 
foi nomeado professor de saxofone na Universidade de Artes 
de Zurique. Tem ministrado masterclasses nas instituições mais 
prestigiadas, tais como os Conservatórios de Paris, Amesterdão, 
Estrasburgo, Bruxelas, “Verdi” de Milão, “Santa Cecília” de Roma, 
Madrid, Sevilha, Palma de Maiorca, Boulogne ‑Billancourt, Xangai 
e Pequim; nas Universidades de Música de Lucerna, Lausanne, 
“Chopin” de Varsóvia, Miami, Toronto e Northwestern de Chicago; 
no Royal College of Music de Londres, nas Escolas Superiores 
Senzoku Gauken e Kunitachi em Tóquio, na Eastman School of 
Music, na Manhattan School of Music, e em muitas outras. Tem 
sido repetidamente convidado também para membro das pres‑
tigiadas European Saxophone University Gap e Academia Impuls 
de Graz, e é director artístico das Arosa Music Academy Master‑
classes para madeiras e acordeão. Foi jurado de muitos concur‑
sos internacionais de saxofone.

Lars Mlekusch é diplomado pela Universidade de Música da 
Basileia (Marcus Weiss) e pela Northwestern University (Frede‑
rick L. Hemke). Estudou direcção com Emilio Pomàrico em Milão. 
Foi ‑lhe diagnosticada distonia focal na mão direita (em 2006) e na 
embocadura (em 2010). Para além das suas apresentações como 
saxofonista, dedica ‑se cada vez mais à direcção. Como director 
artístico do Vienna International Saxfest, criou um dos principais 
festivais de saxofone do mundo.

PATROCÍNIO VERÃO 
NA CASA SUPER BOCK



Miguel Azguime electrónica

Compositor, poeta e performer, Miguel Azguime nasceu em Lisboa 
em 1960. Em 1985, fundou com Paula Azguime o Miso Ensemble, 
projecto de autor singular, largamente reconhecido pelo público e 
pela crítica, com um percurso de mais de 800 concertos realiza‑
dos por todo o mundo.

Miguel Azguime obteve vários prémios de composição e de 
interpretação e o seu catálogo compreende mais de 100 obras 
para as mais diversas formações, instrumentais e/ou vocais, com 
e sem electrónica, e ainda música para teatro, dança e cinema.

Tem recebido encomendas de inúmeras instituições públicas 
e privadas, nacionais e estrangeiras, e a sua música tem presença 
regular nalguns dos mais importantes festivais internacionais de 
música contemporânea, dos EUA ao Japão, pela mão de prestigia‑
dos maestros, solistas e agrupamentos.

Miguel Azguime foi compositor residente em numerosos estú‑
dios internacionais de criação e em 2006 foi compositor resi‑
dente da DAAD em Berlim, passando desde então a trabalhar e 
a viver entre Lisboa e Berlim. Obteve recentemente, com a sua 
Nova Op ‑Era Itinerário do Sal, o prémio Music Theatre NOW do 
Instituto Internacional de Teatro da UNESCO e o Prémio Nacio‑
nal Multimédia.

À sua intensa actividade como compositor, poeta e performer, 
vem juntar ‑se uma constante dedicação à divulgação e fomento 
das novas linguagens musicais e das relações da música com a 
tecnologia. Neste sentido tem multiplicado acções, destacando‑
‑se a fundação da Miso Music Portugal (centro de criação e produ‑
ção musical), do Centro de Investigação & informação da Música 
Portuguesa (centro dedicado ao património musical português) e 
do Sond’Ar ‑te Electric Ensemble.

 

Sond’Ar ‑te Electric Ensemble
 
O Sond’Ar ‑te Electric Ensemble é um ensemble de música contem‑
porânea inovador no panorama da nova música europeia. A sua 
estrutura de base é uma combinação permanente de cinco instru‑
mentos acústicos (flauta, clarinete, violino, violoncelo, piano) com 
electrónica, contando com a especialização técnica do Miso Studio.

O repertório do Sond’Ar ‑te Electric Ensemble cobre algumas 
das obras mais importantes dos séculos XX e XXI para ensem‑
ble até 5 ou 8 instrumentos. Uma das características ‑chave deste 
projecto é a encomenda de novas obras, encorajando o desenvol‑
vimento da música de câmara com electrónica, com especial aten‑
ção à criação portuguesa.

O Sond’Ar ‑te Electric Ensemble, constituído por um jovem 
grupo de músicos excepcionais com carreiras individuais enquanto 
solistas, conquistou, desde a sua estreia em Setembro de 2007, um 
nível técnico extraordinário e é já uma referência em Portugal e no 
estrangeiro. Para além dos seus concertos em Portugal, Paris, Festi‑
val de Outono em Varsóvia, Museu Guggenheim de Bilbau, City of 
London Festival, Seul, Tóquio e Berlim, o Sond’Ar ‑te está fortemente 
ligado a projectos de teatro multimédia e ao desenvolvimento de 
actividades educativas como o Fórum para Jovens Compositores. 
Procura também despertar novos públicos ao apresentar progra‑
mas especiais para crianças.

Sílvia Cancela flauta
Nuno Pinto clarinete
Elsa Silva piano
João Dias percussão
Suzanna Lidegran violino
Filipe Quaresma violoncelo
Miguel Azguime projecção sonora e direcção artística

Com a participação adicional dos alunos:
Nuno Pinho trompete
Joana Faria trompa 
Leonardo Fernandes trombone
Bruno Carneiro contrabaixo


