
10 Nov 2018
18:00 Sala Suggia
 –

À VOLTA DO BARROCO
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Orquestra 
Sinfónica
do Porto Casa da Música
Peter Rundel direcção musical 
Benjamin Schmid violino
Remix Ensemble Casa da Música*

MECENAS CICLO BARROCO BPI

1ª PARTE

Franz Schubert
Rosamunde, D. 797 (excertos) (1823; c.22min)

– Hirtenmelodien
– Ballettmusik II
– Entr’acte I
– Entr’acte III

Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto para violino e orquestra n.º 5 em Lá maior, K. 219 (1775; c.30min)
(Cadências de Benjamin Schmid)

1. Allegro aperto
2. Adagio
3. Rondeau: Tempo di Minuetto – Allegro – Tempo di Minuetto

2ª PARTE

Georg Friedrich Haas
Concerto Grosso n.º 2, para ensemble* e orquestra (2014; c.22min)
(Estreia em Portugal)

Johann Strauss II
Contos dos Bosques de Viena, op. 325 (1868; c.11min)

INTEGRAL DOS CONCERTOS PARA VIOLINO DE MOZART

PORTRAIT GEORG FRIEDRICH HAAS VII – COMPOSITOR EM RESIDÊNCIA



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Maestro Peter Rundel 
sobre o programa do concerto.

https://vimeo.com/299447150

APOIO PORTRAIT GEORG FRIEDRICH HAASMECENAS INTEGRAL CONCERTOS  
PARA VIOLINO DE MOZART

17:15 Cibermúsica
Palestra pré ‑concerto por Ana Liberal

CONCERTO DEDICADO AO CÍRCULO DR. JOSÉ DE FIGUEIREDO – 

AMIGOS DO MUSEU NACIONAL DE SOARES DOS REIS
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Percursos vienenses, 
do século XVIII ao século XXI

O concerto de hoje inclui obras escritas entre 
1775 e 2014 por compositores ligados a Viena. 
O Classicismo vienense encontra ‑se represen‑
tado por um concerto de Wolfgang Amadeus 
Mozart, ao passo que Schubert encarna o 
Romantismo inicial. As valsas da família Strauss 
remetem para a vida social dos salões vienen‑
ses da segunda metade do século XIX, e Haas, 
que estudou com Friedrich Cerha na Hoch‑
schule für Musik de Viena, representa o pano‑
rama actual da composição europeia. Assim, o 
concerto apresenta vários instantâneos repre‑
sentativos da História da Música austríaca.

Franz Schubert
VIENA, 31 DE JANEIRO DE 1797

VIENA, 19 DE NOVEMBRO DE 1828

Franz Schubert e o teatro: Rosamunde

O teatro foi um espaço de apresentação muito 
importante para os compositores do Roman‑
tismo. Além da ópera, outras obras teatrais 
tinham acompanhamento musical ao vivo. 
Foi nesse contexto que Schubert compôs a 
música de cena para Rosamunde, Fürstin von 
Zypern, peça escrita pela jornalista e drama‑
turga Helmina von Chézy. Rosamunde foi desti‑
nada a um espectáculo de benefício para 
Emilie Neumann, por quem o pintor Leopold 
Kupelwieser, amigo de Schubert, estava apai‑
xonado. Assim, Kupelwieser convenceu Schu‑
bert a escrever diversos números musicais 
para a peça. Com um prazo muito apertado, 
o compositor usou alguns materiais que tinha 
concebido previamente. Rosamunde estreou 

no teatro An der Wien, a 20 de Dezembro de 
1823, com árias, coros e números instrumen‑
tais da autoria de Schubert.

Neste concerto serão apresentados as 
Hirtenmelodien (Melodias dos Pastores), o 
primeiro e o terceiro entreactos e a segunda 
Ballettmuzik. Hirtenmelodien evoca a rustici‑
dade bucólica, na qual uma textura de musette 
suporta melodias simples e periódicas, reme‑
tendo para o universo campestre. Os clarine‑
tes, os fagotes e as trompas evocam o som 
da gaita ‑de ‑foles e da trompa de caça, refor‑
çando a associação ao campo. A Ballettmuzik 
contrasta com esse ambiente, pois trata ‑se de 
uma dança cortês em que pontificam a verti‑
calidade e a leveza, enfatizadas pelo contraste 
entre os vários registos e os jogos de pergunta‑
‑resposta entre os solos dos instrumentos de 
sopro. Apesar de Schubert não ser imediata‑
mente associado à música de palco, escre‑
veu diversas óperas em alemão e singspiel, 
o que transparece no pathos operático do 
primeiro entreacto. O andamento orquestral 
alterna uma secção inicial de ambiente solene 
e trágico com uma secção mais delicada em 
que sobressai a melodia cantabile. O terceiro 
entreacto contrasta com o anterior pelo cariz 
contemplativo e estático da primeira secção. 
A parte intermédia é mais movimentada e 
concentra uma maior actividade dos solistas, 
que apresentam melodias sucessivamente, até 
ao regresso à atmosfera da secção inicial. O 
tema principal deste entreacto foi usado pelo 
compositor no Impromptu, op. 142 n.º 3, e o 
Quarteto para cordas D. 804 apresenta uma 
versão aproximada do mesmo.
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Wolfgang Amadeus Mozart
SALZBURGO, 27 DE JANEIRO DE 1756

VIENA, 5 DE DEZEMBRO DE 1791

Mozart e o violino no Classicismo

Mozart escreveu quatro dos seus cinco 
concertos para violino em 1775. Nessa época, 
o compositor encontrava ‑se em Salzburgo, ao 
serviço do Príncipe ‑Arcebispo Hieronymus 
Colloredo. Colloredo empreendeu uma reforma 
religiosa e administrativa que alcançou a vida 
musical da cidade, reduzindo as oportunidades 
e os contextos para os músicos desenvolverem 
a sua actividade profissional. Nesse processo, 
cresceu a insatisfação do jovem Wolfgang 
no que toca às suas tarefas, motivando ‑o a 
tornar ‑se um dos mais importantes composi‑
tores de música profana vocal e instrumental 
da cidade. Assim, o seu progressivo desinte‑
resse pela música sacra foi compensado pela 
produção intensa de concertos, divertimentos 
e serenatas.

O Concerto para violino e orquestra n.º 5 
encontra ‑se datado de 20 de Dezembro 
de 1775. Contudo, não dispomos de infor‑
mação de data e dos intervenientes da sua 
estreia. Apesar de Mozart tocar violino e ser 
concertino ‑assistente na orquestra ao serviço 
do Príncipe ‑Arcebispo, tornando plausível 
a hipótese de ter escrito a obra para a tocar 
ele próprio, não há a certeza de o composi‑
tor ter sido o solista na primeira apresenta‑
ção. Destinado a uma orquestra de câmara, 
à semelhança das outras obras concertan‑
tes deste período, a obra encontra ‑se dividida 
no esquema tradicional de três andamentos. 
O primeiro andamento contrasta dois grupos 
temáticos de aparente simplicidade, numa 
forma allegro de sonata. A orquestra inicia a 

exposição de forma afirmativa em arpejos, e o 
segundo grupo temático apresenta textura de 
dança. A entrada do solista é surpreendente, 
pois transporta uma melodia nova sobre uma 
atmosfera lenta e misteriosa. Contudo, rapida‑
mente se integra no tecido orquestral, reapre‑
sentando os temas. Após uma curta secção de 
desenvolvimento, em que o violino caprichoso 
sobrevoa percursos harmónicos surpreenden‑
tes ao sabor da fantasia, os temas são reex‑
postos. A tensão é enfatizada pelo recurso a 
uma orquestração galante e leve, que expõe 
mais o solista, o qual protagoniza uma breve 
cadência na reexposição, conduzindo o anda‑
mento ao fim. O Adagio remete para o melo‑
dismo das árias de ópera. A apresentação 
de uma melodia simples e periódica centra 
as atenções no solista, cuja expressividade é 
intercalada com momentos orquestrais, nos 
quais a textura contrapontística se adensa. 
O concerto termina com um andamento em 
forma rondó ‑sonata cujo refrão se encontra 
numa textura de minuete. Esse refrão é inter‑
polado por episódios que estilizam a música 
dos janízaros turcos, um topos frequentemente 
evocado por Mozart em diversos momentos da 
sua vida. Esse momento é caracterizado pela 
percussividade nos ataques e nas característi‑
cas repetitivas da melodia. Em alguns meios, o 
concerto ficou conhecido por “Turco” devido a 
este episódio. Ao longo do andamento, o solista 
explora diversos registos do instrumento 
e regressa ao refrão, escrito numa textura 
progressivamente mais esparsa.
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Georg Friedrich Hass 
GRAZ, 16 DE AGOSTO DE 1953

As texturas barrocas e Haas

Georg Friedrich Hass é um dos composito‑
res austríacos mais importantes do presente. 
Neste ano em que a programação da Casa da 
Música é dedicada a esse país, Haas é Compo‑
sitor em Residência. Dessa forma, algumas das 
suas obras mais significativas foram e serão 
apresentadas em 2018. Após a estreia portu‑
guesa do Concerto Grosso n.º 1, para quarteto 
de trompas alpinas e orquestra, será dada a 
ouvir a primeira apresentação nacional do 
Concerto Grosso n.º 2. Terminado em 2014, foi 
estreado no Festival Tectonics, em Glasgow, 
a 10 de Maio desse ano. O Festival Tectonics 
centra ‑se na apresentação de música contem‑
porânea e é dirigido pelo maestro Ilan Volkov e 
pelo promotor Alasdair Campbell. Os respon‑
sáveis por essa apresentação foram a Orques‑
tra Sinfónica da BBC da Escócia sob a direcção 
do próprio Ilan Volkov. 

O concerto grosso é um género barroco que 
assenta no princípio da alternância entre um 
grupo de solistas – o concertino – e a orques‑
tra. Nesta obra, o concertino é constituído 
por: flauta e flautim, oboé, clarinete, trompa, 
trompete, trombone, percussão, piano, acor‑
deão, dois violinos, viola, violoncelo e contra‑
baixo. Haas manteve o princípio concertante, 
mas actualizou ‑o para o século XXI. Assim, o 
timbre e as flutuações dos tempi ocupam um 
lugar especial na obra, na qual massas sono‑
ras de densidades diferentes interagem entre 
si, muitas vezes recorrendo a intervalos de 
quartos, sextos e duodécimos de tom. Para‑
lelamente, a abordagem recorre a timbres 
menos usuais dos instrumentos tradicionais, 

deixando espaço aos músicos para manipu‑
lar os harmónicos produzidos pelos mesmos. 
Dessa forma, a obra é uma sucessão de 
tensões e distensões criadas pela transfor‑
mação do espectro sonoro e pela sobrepo‑
sição quase canónica de vozes. Isso gera um 
conjunto de massas sonoras em torno de 
notas ‑pivot, criando entidades percebidas 
pelo ouvinte como simultaneamente estáticas 
e dinâmicas. Dessa forma, Haas aproveitou um 
conceito barroco e tratou ‑o com as técnicas 
dos séculos XX e XXI.
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Johann Strauss II
VIENA, 25 DE OUTUBRO DE 1825

VIENA, 3 DE JUNHO DE 1899

A cultura do Romantismo dançante 
em Viena 

O baile estabeleceu ‑se como um dos prin‑
cipais contextos de sociabilidade elegante 
no Romantismo vienense. Nesses eventos, 
evidenciava ‑se o domínio das convenções 
sociais em público, um aspecto central para 
a vida mundana da cidade. Ainda hoje, Viena 
é anualmente palco de mais de quatro cente‑
nas de bailes. A sua maioria concentra ‑se na 
temporada de Carnaval, situada entre Novem‑
bro e o início de Março, no qual diversas agre‑
miações da cidade promovem os seus bailes, 
que obedecem a uma etiqueta própria, e nos 
quais reinam a marcha, a polca e a valsa. A 
família Strauss e a sua orquestra foram uma 
presença assídua nesses eventos ao longo da 
segunda metade do século XIX, tendo ‑lhes 
destinado uma quantidade assinalável de 
obras. Graças à expansão do entretenimento 
popular além ‑fronteiras, a valsa vienense circu‑
lou rapidamente, tendo sido cultivada um 
pouco por toda a Europa.

O género é um reflexo da época, quando 
o Imperador Francisco José encabeçou uma 
profunda transformação urbanística de Viena. 
As muralhas medievais foram demolidas, 
dando lugar ao Ringstrasse e a um conjunto 
de novos edifícios, como palácios, museus 
e teatros. Não admira que Johann Strauss II 
tenha escrito Contos dos Bosques de Viena 
em 1868, uma altura de intensa moderniza‑
ção da cidade, evocando o poder simbólico 
da Natureza no seu estado bruto. Ao bulício 
de uma cidade moderna, Strauss contrapôs 

o seu oposto, a densa floresta. Pensa ‑se que 
a valsa foi estreada num concerto ao ar livre 
da Orquestra Strauss no Volksgarten, um dos 
muitos jardins públicos espalhados nas imedia‑
ções do Ringstrasse. Dois anos após a compo‑
sição da obra, houve planos para o corte da 
floresta. Todavia, após uma intensa oposição 
dos austríacos, as intenções ficaram pelo papel.

Contos dos Bosques de Viena tem início 
com uma introdução lenta e rústica, estilizando 
a música tradicional da região. Essa associa‑
ção é reforçada pela presença da cítara, um 
instrumento muito usado na música tradicio‑
nal. Contudo, na versão apresentada neste 
concerto, o papel da cítara encontra ‑se distri‑
buído pelos instrumentos da orquestra. O oboé 
e a trompa evocam a atmosfera campestre, 
enquanto a flauta imita o canto dos pássa‑
ros. Segue ‑se um ländler, uma dança rústica, 
que antecede o que seriam os solos de cítara. 
Contos dos Bosques de Viena consiste numa 
sucessão de cinco valsas contrastantes, por 
vezes ligadas e pontuadas por solos de instru‑
mentos como o oboé ou o trompete. No final, 
Strauss escreve uma coda em que regressa 
a primeira valsa. As acentuações da valsa 
vienense, com as suas suspensões de movi‑
mento, são uma constante da obra, que 
encarna a sofisticação dos bailes do tempo 
do Imperador Francisco José e da Imperatriz 
Isabel “Sisi”, onde a moda, a etiqueta e o hedo‑
nismo valsavam ao som da família Strauss.

JOÃO SILVA, 2018
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Peter Rundel direcção musical

A profundidade da sua abordagem a partitu‑
ras complexas de todos os estilos e épocas, a 
par de uma grande criatividade dramatúrgica, 
tornou Peter Rundel um dos maestros mais 
requisitados pelas principais orquestras euro‑
peias. É convidado regularmente para dirigir 
a Orquestra da Rádio da Baviera, a Orquestra 
Sinfónica Alemã de Berlim e as Sinfónicas das 
Rádios NDR e WDR de Colónia, desenvolvendo 
uma colaboração de grande proximidade com 
a Sinfónica SWR. Trabalhou também recen‑
temente com a Orquestra Nacional de Lille, 
a Filarmónica do Luxemburgo, a Filarmónica 
de Bruxelas, a Orquestra do Maggio Musicale 
Fiorentino e a Orquestra do Teatro dell’Opera 
em Roma.

Na temporada 2017/18, Peter Rundel apre‑
sentou ‑se no Festival de Salzburgo (dirigindo 
um projecto com Martin Grubinger) e no Musik‑
fest Berlin (dirigindo a Sinfónica SWR). Estreou‑
‑se com a Sinfónica de Viena e regressou a 
grandes orquestras como a Sinfónica da Rádio 
de Frankfurt, a Sinfónica da Rádio da Baviera e 
a Filarmónica da Radio France.

Peter Rundel dirigiu estreias mundiais de 
produções de ópera na Ópera do Estado da 
Baviera, no Festwochen de Viena, na Ópera 
Alemã de Berlim, no Gran Teatre del Liceu, no 
Festival de Bregenz e no Schwetzinger SWR 
Festspiele, trabalhando com encenadores 
prestigiados como Peter Konwitschny, Peter 
Mussbach, Philippe Arlaud, Heiner Goebbels, 
Reinhild Hoffmann, Carlus Padrissa (La Fura 
dels Baus) e Willy Decker. O seu trabalho em 
ópera inclui o repertório tradicional e também 
produções de teatro musical contemporâneo 
inovador como Donnerstag do ciclo Licht de 
Stockhausen, Massacre de Wolfgang Mitte‑

rer e as estreias mundiais das óperas Nacht e 
Bluthaus de Georg Friedrich Haas, Ein Atemzug 
– die Odyssee de Isabel Mundry e Das Märchen 
e La Douce de Emmanuel Nunes. A produção 
espectacular de Prometheus, que Rundel diri‑
giu na Ruhrtriennale, foi premiada com o Carl‑
‑Orff ‑Preis em 2013. Em 2016 e 2017, Peter 
Rundel dirigiu De Materie de Heiner Goebbels 
no Armory Hall de Nova Iorque e no Teatro 
Argentino La Plata, uma produção que estreou 
na Ruhrtriennale em 2014.

Peter Rundel nasceu em Friedrichsha‑
fen (Alemanha) e estudou violino com Igor 
Ozim e Ramy Shevelov em Colónia, Hanôver 
e Nova Iorque, e direcção com Michael Gielen 
e Peter Eötvös. O compositor Jack Brimberg 
foi também um dos seus mentores em Nova 
Iorque. Entre 1984 e 1996, integrou como violi‑
nista o Ensemble Modern, com o qual mantém 
uma relação próxima como maestro. Na área 
da música contemporânea tem desenvolvido 
colaborações com o Ensemble Recherche, o 
Asko|Schönberg Ensemble e o Klangforum 
Wien. É convidado regular do Ensemble inter‑
contemporain e do musikFabrik.

Foi Director Artístico da Orquestra Filar‑
mónica Real da Flandres e o primeiro Director 
Artístico da Kammerakademie de Potsdam. 
Em 2005 tornou ‑se maestro titular do Remix 
Ensemble Casa da Música no Porto, e desde 
então tem obtido grande sucesso com este 
agrupamento em importantes festivais euro‑
peus. Recebeu numerosos prémios pelas suas 
gravações de música do século XX, incluindo 
por várias vezes o prestigiante Preis der 
Deutschen Schallplattenkritik, o Grand Prix 
du Disque, o ECHO Klassik e uma nomeação 
para o Grammy Award.
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Benjamin Schmid violino

Benjamin Schmid é um dos violinistas mais 
versáteis da actualidade, com um estilo muito 
pessoal e um repertório excepcionalmente 
vasto, centrado na interpretação de obras de 
compositores austríacos como Berg, Gold‑
mark, Korngold, Kreisler, Mozart, Muthspiel, 
Schoenberg e Webern. Toca e grava regular‑
mente com a pianista Ariane Haering, com 
quem se foca essencialmente em Mozart. 
Desde 2011, têm editado partituras de sona‑
tas e fragmentos nunca antes publicados 
deste compositor para a editora Henle Verlag. 
Schmid tem uma carreira igualmente bem‑
‑sucedida no jazz, apresentando regularmente 
o seu projecto Hommage à Grappeli em salas 
dedicadas ao jazz e também à música erudita.

A sua agenda para 2018/2019 inclui digres‑
sões por Portugal, Espanha e Suécia. Prossegue 
a sua residência artística na Casa da Música, 
interpretando os Concertos para violino de 
Mozart. Regressa à Orquestra Sinfónica do 
Principado de Astúrias em Oviedo e à Sinfónica 
da Rádio Televisão Espanhola em Madrid. 
Ainda nesta temporada, regressa à Sinfónica 
da Rádio de Viena (ORF) para tocar o Concerto 
para violino de Korngold sob a direcção de Cris‑
tian Măcelaru na Konzerthaus de Viena.

A agenda preenchida de Schmid inclui 
colaborações regulares com agrupamentos 
como as Orquestras de Câmara Australiana 
e de Israel, a Philharmonia, as Orquestras do 
Concertgebouw, da Gewandhaus de Leipzig 
e da Tonhalle de Zurique, as Filarmónicas de 
Roterdão, São Petersburgo e Árctico (Noruega), 
a Sinfónica de Toronto, a Orquestra Gulbenkian, 
a Orquestra da Rádio Finlandesa e, nos EUA, a 
Sinfónica Nacional de Washington, a Sinfónica 
de Houston, a Filarmónica de Naples, a Naples 

Philharmonic Jazz Orchestra e as orquestras 
do Curtis Institute. Na Ásia, toca com a Nova 
Filarmónica do Japão, a Sinfónica de Singa‑
pura e a Orquestra do Festival de Hong Kong, 
entre outras. Desenvolve uma relação de espe‑
cial proximidade com a Filarmónica de Viena: 
participou no concerto de abertura do Festival 
de Salzburgo em 2004 e tocou a versão de Fritz 
Kreisler do Concerto para violino de Paganini 
sob a direcção de Valery Gergiev em 2001 (um 
concerto lançado em CD e DVD pela Deutsche 
Grammophon e transmitido para mais de 60 
países). É também convidado habitual dos prin‑
cipais festivais europeus de música de câmara.

Benjamin Schmid tem vindo a construir 
uma extensa discografia que inclui cerca de 
40 CD, muitos deles premiados. Ganhou o 
Prémio ECHO Klassik, foi Escolha do Editor da 
Gramophone e integrou a Strad Selection. Foi 
nomeado para o Prémio da Crítica Discográ‑
fica Alemã pela gravação do Concerto para 
violino de Wolf ‑Ferrari. O seu último álbum 
com o Concerto para violino de Ligeti foi eleito 
“Gravação do Mês” pela revista Gramophone.

Benjamin Schmid ganhou diversos prémios 
internacionais, incluindo os Prémios Mozart, 
Beethoven e do Público no Concurso Flesch 
em 1992.

Para além da sua carreira enquanto intér‑
prete, lecciona no Mozarteum de Salzburgo e 
orienta masterclasses na Escola Superior de 
Música de Berna. Toca com um violino Stra‑
divarius “ex Viotti” de 1718, cedido pelo Banco 
Nacional da Áustria. Em 2017 integrou o júri do 
Concurso Internacional de Música ARD, na 
categoria de violino.
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Remix Ensemble 
Casa da Música
Peter Rundel maestro titular

Desde a sua formação em 2000, o Remix 
Ensemble apresentou em estreia absoluta mais 
de noventa obras e foi dirigido pelos maestros 
Stefan Asbury, Ilan Volkov, Kasper de Roo, 
Pierre ‑André Valade, Rolf Gupta, Peter Rundel, 
Jonathan Stockhammer, Jurjen Hempel, 
Matthias Pintscher, Franck Ollu, Reinbert de 
Leeuw, Diego Masson, Emilio Pomàrico, Brad 
Lubman, Peter Eötvös, Paul Hillier, Titus Engel, 
Baldur Brönnimann, Heinz Holliger, Olari Elts e 
Pedro Neves, entre outros. 

No plano internacional apresentou ‑se em 
Valência, Barcelona, Madrid, Ourense, Hudder‑
sfield, Estrasburgo, Paris, Orleães, Bourges, 
Toulouse, Reims, Antuérpia, Bruxelas, Milão, 
Budapeste, Norrköping, Viena, Witten, Berlim, 
Colónia, Zurique, Hamburgo, Donaueschin‑
gen, Roterdão, Amesterdão e Luxemburgo, 
incluindo festivais como Wiener Festwo‑
chen e Wien Modern (Viena), Agora (IRCAM 
– Paris), Printemps des Arts (Monte Carlo), 
Musica Strasbourg e Donaueschinger Musik‑
tage. Entre as obras interpretadas em estreia 
mundial incluíram ‑se duas encomendas a 
Wolfgang Rihm, o concertino para piano Jetzt 
genau! de Pascal Dusapin, Le soldat inconnu de 
Georges Aperghis (uma encomenda da ECHO), 
Da capo de Peter Eötvös e a ópera Giordano 
Bruno de Francesco Filidei, apresentada no 
Porto, Estrasburgo, Reggio Emilia e Milão. Fez 
a estreia mundial da nova produção da ópera 
Quartett de Luca Francesconi, interpretada 
no Porto e em Estrasburgo, e apresentou um 
projecto cénico sobre A Viagem de Inverno de 
Schubert na reinterpretação de Hanz Zender 
– ambos com encenação de Nuno Carinhas. 

Em 2016 juntou ‑se à banda de rock Mão Morta 
para um programa com arranjos originais de 
Telmo Marques sobre o repertório do colectivo 
bracarense. O projecto Ring Saga, com música 
de Richard Wagner adaptada por Jonathan 
Dove e Graham Vick, levou o Remix Ensem‑
ble em digressão por grandes palcos euro‑
peus. Em 2017 fez as estreias em Portugal de 
Theseus Game de Harrison Birtwistle e Stabat 
Mater Dolorosa de James Dillon, apresentando 
ainda o Concerto para violino de Ligeti com 
Ilya Gringolts.

Na temporada de 2018, o Remix Ensemble 
apresenta uma retrospectiva da obra de Georg 
Friedrich Haas que se inicia com in vain e inclui 
a estreia mundial de uma nova encomenda. 
Interpreta Anton Webern ao lado da soprano 
Christina Daletska, Thomas Larcher com o 
barítono Benjamin Appl e música de Wolfgang 
Mitterer para um clássico do cinema expressio‑
nista: O Gabinete do Doutor Caligari de Robert 
Wiene, encomenda em parceria com a Philhar‑
monie do Luxemburgo. Regressa à Elbphilhar‑
monie de Hamburgo, ao deSingel de Antuérpia 
e à Philharmonie de Colónia, apresentando ‑se 
nesta última ao lado do pianista Andreas Staier.

O Remix tem desasseis discos editados 
com obras de Pauset, Azguime, Côrte ‑Real, 
Peixinho, Dillon, Jorgensen, Staud, Nunes, 
Bernhard Lang, Pinho Vargas, Mitterer, Karin 
Rehnqvist, Dusapin, Francesconi, Unsuk Chin, 
Schöllhorn e Aperghis. A prestigiada revista 
londrina de crítica musical Gramophone 
incluiu o CD com gravações de obras de Pascal 
Dusapin, pelo Remix Ensemble e a Orquestra 
Sinfónica do Porto Casa da Música, na restrita 
listagem de Escolha dos Críticos do Ano 2013. 
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Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann maestro titular
Leopold Hager maestro emérito

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
tem sido dirigida por reputados maestros, de 
entre os quais se destacam Olari Elts, Peter 
Eötvös, Heinz Holliger, Elihau Inbal, Michail 
Jurowski, Christoph König (maestro titular no 
período 2009‑2014), Reinbert de Leeuw, Andris 
Nelsons, Vasily Petrenko, Emilio Pomàrico, Peter 
Rundel, Michael Sanderling, Vassily Sinaisky, 
Tugan Sokhiev, John Storgårds, Joseph Swen‑
sen, Ilan Volkov, Antoni Wit, Christian Zacharias 
e Lothar Zagrosek. Entre os solistas que têm 
colaborado com a orquestra constam os nomes 
de Pierre‑Laurent Aimard, Jean‑Efflam Bavou‑
zet, Pedro Burmester, Joyce Didonato, Alban 
Gerhardt, Natalia Gutman, Viviane Hagner, Alina 
Ibragimova, Steven Isserlis, Kim Kashkashian, 
Christian Lindberg, Tasmin Little, Felicity Lott, 
António Meneses, Midori, Truls Mørk, Kristine 
Opolais, Lise de la Salle, Benjamin Schmid, 
Simon Trpčeski, Thomas Zehetmair ou o Quar‑
teto Arditti. Diversos compositores trabalharam 
também com a orquestra, no âmbito das suas 
residências artísticas na Casa da Música, desta‑
cando‑se os nomes de Emmanuel Nunes, Jona‑
than Harvey, Kaija Saariaho, Magnus Lind berg, 
Pascal Dusapin, Luca Francesconi, Unsuk Chin, 
Peter Eötvös, Helmut Lachenmann, Georges 
Aperghis, Heinz Holliger e Harrison Birtwistle, 
a que se junta em 2018 o compositor austríaco 
Georg Friedrich Haas.

A Orquestra tem‑se apresentado também 
em prestigiadas salas de concerto de Viena, 
Estrasburgo, Luxemburgo, Antuérpia, Roter‑
dão, Valladolid, Madrid, Santiago de Compos‑
tela e Brasil, e ainda no Auditório Gulbenkian.

As temporadas recentes da Orquestra 
foram marcadas pela interpretação das inte‑
grais das Sinfonias de Mahler, Prokofieff e 
Brahms e dos Concertos para piano e orques‑
tra de Beethoven e Rachmaninoff. Em 2011, o 
álbum “Follow the Songlines” ganhou a cate‑
goria de Jazz dos prestigiados prémios Victoi‑
res de la musique, em França. Em 2013 foram 
editados os concertos para piano de Lopes‑
‑Graça, pela Naxos, e o disco com obras de 
Pascal Dusapin foi Escolha dos Críticos na 
revista Gramophone. Nos últimos anos surgi‑
ram os CDs monográficos de Luca Francesconi 
(2014), Unsuk Chin (2015) e Georges Aperghis 
(2017), todos com gravações ao vivo na Casa 
da Música. Na temporada de 2018, a Orques‑
tra apresenta um conjunto de obras‑chave da 
música austríaca: a integral das Sinfonias de 
Bruckner, os Concertos para violino de Mozart 
com Benjamin Schmid, a raramente interpre‑
tada cantata Gurre-Lieder e o poema sinfónico 
Pelleas und Melisande de Schoenberg, As Esta-
ções de Haydn, além de uma retrospectiva da 
obra de Webern em parceria com o Remix 
Ensemble e o Coro Casa da Música. Surpreende 
ainda com a revelação de uma obra recém‑des‑
coberta de Stravinski, um cine‑concerto com o 
filme Há Lodo No Cais em celebração dos 100 
anos de Leonard Bernstein e as sonoridades 
inusitadas de um concerto de Haas ao lado de 
um quarteto de trompas alpinas!

A origem da Orquestra remonta a 1947, ano 
em que foi constituída a Orquestra Sinfónica 
do Conservatório de Música do Porto, que 
desde então passou por diversas designações. 
Engloba um número permanente de 94 instru‑
mentistas, o que lhe permite executar todo o 
repertório sinfónico desde o Classicismo ao 
Século XXI. É parte integrante da Fundação 
Casa da Música desde Julho de 2006.
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Remix Ensemble 
Casa da Música

Violino 
Angel Gimeno
Afonso Fesh

Viola
Trevor McTait

Violoncelo
Oliver Parr

Contrabaixo  
António A. Aguiar

Flauta
Stephanie Wagner

Oboé
José Fernando Silva

Clarinete
Victor Pereira

Fagote
Roberto Erculiani 

Trompa
Nuno Vaz

Trompete
Aleš Klančar

Trombone
Ricardo Pereira 

Percussão
Mário Teixeira

Piano
Jonathan Ayerst

Acordeão
José Valente

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música

Violino I
David Stewart*
Paule Préfontaine*
Radu Ungureanu
Maria Kagan
José Despujols
Evandra Gonçalves
Vadim Feldblioum
Tünde Hadadi
Ianina Khmelik
Roumiana Badeva
Andras Burai
Emília Vanguelova
Alan Guimarães
Diogo Coelho*

Violino II
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Mariana Costa 
José Paulo Jesus
Francisco P. de Sousa
Paul Almond
Lilit Davtyan
Domingos Lopes
Nikola Vasiljev
Jorman Hernandez*
José Sentieiro
Pedro Carvalho*

Viola
Mateusz Stasto
Anna Gonera
Hazel Veitch
Biliana Chamlieva
Jean Loup Lecomte
Luís Norberto Silva
Rute Azevedo
Theo Ellegiers
Emília Alves
Francisco Moreira

Violoncelo
Nikolai Gimaletdinov
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
Bruno Cardoso
Sharon Kinder
Gisela Neves
Aaron Choi
Hrant Yeranosyan

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Nadia Choi
Altino Carvalho
Joel Azevedo
Tiago Pinto Ribeiro
João Fernandes*

Flauta
Paulo Barros
Angelina Rodrigues

Oboé
Aldo Salvetti
Eldevina Materula

Clarinete
Carlos Alves
Gergely Suto

Fagote
Robert Glassburner
Vasily Suprunov

Trompa
Luís Duarte Moreira*
Bohdan Sebestik
Eddy Tauber
Hugo Carneiro

Trompete
Sérgio Pacheco 
Luís Granjo
Rui Brito

Trombone
Dawid Seidenberg
Rui Pedro Alves*
Nuno Martins

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Jean ‑François Lézé

Percussão
Bruno Costa
Paulo Oliveira
Nuno Simões

Harpa
Ilaria Vivan

*instrumentistas 
convidados
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