APOIO INSTITUCIONAL

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

2

março

01 dom

ALICE NO PAÍS DAS MÚSICAS

08 dom

SELVA SINFÓNICA

01 dom

O PÁSSARO DE FOGO

09 seg

RODRIGO LEÃO

03 ter

serviço educativo

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
SOBRE O TEATRO MUSICAL
CONTEMPORÂNEO

conferência por Heiner Goebbels
03 ter

NUNO CERNADAS

04 qua

SPICY NOODLES

10 ter
11 qua

serviço educativo

“O Método”

15 dom

CITY GIRL
cine-concerto
The James Whale Orchestra

17 ter

LENDAS URBANAS
Remix Ensemble Casa da Música

18 qua

ARCANJO & TURKEY NOISE CUP

PULSAT PERCUSSION GROUP
DES LIONS POUR DES LIONS

19 qui

20 sex

ENTRADA LIVRE

05 qui

SUSPEITOS APRESENTAM POLIÇA

12 qui

MARIANA VERGUEIRO QUARTETO
ENTRADA LIVRE

07–21
07 sáb

07 sáb

OLHAI OS LÍRICOS DA CIDADE
CIDADE UTÓPICA
Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

14 sáb

15 dom

MÚSICA NAS CIDADES
Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

PEDRO CALDEIRA CABRAL
“O Fado da Cítara Portuguesa”

25 qua

EDUARDO BRANCO
ENTRADA LIVRE

26 qui

JANEIRO

26 qui

HELGA AZEVEDO
E OS CARIOCA DE LIMÃO

CLUBE DO CHORO DO PORTO

FADO À MESA

Soraia Cardoso, António Laranjeira
e Diogo Aranha

ENTRADA LIVRE

13 sex
05 qui

GARFO

When We Stay Alive Tour

25 qua

apresenta Janeiro Sessions Live

ENTRADA LIVRE

DAVE HOLLAND, KENNY BARRON
E JONATHAN BLAKE

ciclo jazz

BÁRBARA TINOCO

ENTRADA LIVRE

ENTRADA LIVRE

12 qui

24 ter
+ 25 qua

21 sáb

DO LIXO SE FAZ MÚSICA

21 sáb

AIMARD NA CIDADE CELESTE
Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

22 dom

MUSA

22 dom

YEOL EUM SON

24 ter

SOND’AR-TE ELECTRIC ENSEMBLE

LA BALLE ROUGE

POEMA SINFÓNICO

28 sáb

RANCHO DE CANTADORES
DE ALDEIA NOVA DE SÃO BENTO

29 dom

PEQUENOS PIRATAS

29 dom

UMA VIDA DE HERÓI

31 ter

DIOGO MENDES

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

serviço educativo

serviço educativo

serviço educativo

BOSSARENOVA TRIO

27 sex
serviço educativo

serviço educativo

BRINCAR COM MOZART

ENTRADA LIVRE

ciclo piano Fundação EDP

“Atlântico”

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
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Março é o mês das cidades na Casa da Música. Um ciclo
inédito de cinco de concertos – com o título Olhai os
Líricos da Cidade – apresenta obras que traduzem uma
ligação íntima a cidades concretas ou uma ideia mais
abrangente do conceito. O destaque vai para a estreia
nacional de uma criação seminal da música contemporânea, Surrogate Cities de Heiner Goebbels, contando com
os solistas Jocelyn B. Smith e David Moss. O concerto é
apresentado com mais pormenor nas páginas seguintes,
nas palavras do compositor e do maestro que melhor
conhece a obra – Peter Rundel. No âmbito do mesmo
ciclo, que inclui um cine-concerto e música desde Mozart
a Charles Ives e John Adams, saudamos o regresso
do pianista francês Pierre-Laurent Aimard, Artista em
Residência este ano na Casa da Música, para interpretar
Couleurs de la Cité Céleste, de Olivier Messiaen, ao lado
da Orquestra Sinfónica. O Ciclo de Piano apresenta
uma artista que já se tornou intérprete de referência
de Chopin, a sul-coreana Yeol Eum Son, num recital
inteiramente dedicado ao compositor polaco. Também
o Ciclo de Jazz se ilumina com estrelas de dimensão
global, o contrabaixista Dave Holland e o pianista Kenny
Barron, num trio que os junta ao baterista Jonathan Blake
e que apresenta o seu novo disco. O grande repertório
sinfónico marca os concertos comentados de domingo e
a Série Clássica, com obras como O Pássaro de Fogo de
Stravinski e Uma Vida de Herói de Richard Strauss. Os
fins de tarde de terça-feira dão-nos a oportunidade de
ouvir nova música para percussão pelo Pulsat Percussion
Group e um programa monográfico do Sond’Ar-te Electric
Ensemble dedicado a Miguel Azguime, mas também o
pianista Nuno Cernadas a interpretar obras de Scriabin
e Liszt. Entre as várias propostas do Serviço Educativo
incluem-se dois concertos encenados para diferentes
idades: Alice no País das Músicas, uma revisitação dum
clássico da literatura infantil, e La Balle Rouge, uma peça
de teatro de objectos sem palavras.

editorial

March is a month dedicated to cities at Casa da Música.
An unprecedented series of five concerts – with the
title Behold the City’s Lyricists – presents works with
an intimate connection to specific cities or a more comprehensive idea of t he concept. The highlight will be the
Portuguese premiere of a seminal creation of contemporary music, Heiner Goebbels’ Surrogate Cities, featuring
soloists Jocelyn B. Smith and David Moss. The concert
is presented in more detail on the following pages, in the
words of the composer himself and the conductor who
knows the work better than any other – Peter Rundel.
Within the same series, which includes a cine-concert
and music by Mozart, Charles Ives and John Adams,
we welcome the return of the virtuous French pianist
Pierre-Laurent Aimard, Artist in Residence this year at
Casa da Música, to perform Couleurs de la Cité Céleste,
by Olivier Messiaen, alongside Orquestra Sinfónica. The
Piano Series features an artist who has already become
an expert in Chopin, the South Korean Yeol Eum Son,
in a recital entirely dedicated to the celebrated Polish
composer. The Jazz Series is also illuminated by stars
of global dimension, bassist Dave Holland and pianist
Kenny Barron, in a trio that joins them with drummer
Jonathan Blake and is now presenting its new album.
The large symphonic repertoire marks the commented
concerts of Sunday and the Classical Series, with works
such as the contagious Firebird by Stravinski and A Hero’s
Life by Richard Strauss. Tuesday afternoons give us the
opportunity to hear new music for percussion by the
Pulsat Percussion Group, a monographic programme by
the Sond’Ar-te Electric Ensemble dedicated to Miguel
Azguime, and also the Porto pianist Nuno Cernadas
performing daunting pieces by Scriabin and Liszt. The
various proposals of the Education Service include two
staged concerts for different ages: Alice in Musicland, a
re-reading of a classic novel of children’s literature, and
La Balle Rouge, a theatre play of objects without words.
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SURROGATE CITIES

em foco

HEINER GOEBBELS

Estreia em Portugal da obra de Heiner Goebbels
Portuguese premiere of the work by Heiner Goebbels

Surrogate Cities é uma leitura do fenómeno da cidade
moderna, das suas mecânicas e da sua arquitectura.
Uma obra seminal de Heiner Goebbels, escrita originalmente para os 700 anos da cidade de Frankfurt e que,
desde a sua estreia, em 1994, não perdeu actualidade
nem presença nos palcos internacionais. Quando perguntado sobre onde se encontra o aspecto urbano nesta
música, o compositor esclarece: “O ritmo da grande
cidade, as mudanças rápidas, métodos arquitecturais de
composição, camadas históricas que surgem à superfície – mas também inspirações literárias em Franz Kafka,
Heiner Müller, Paul Auster e Hugo Hamilton.” E, sobre a
relação entre os textos e a música: “O texto de Heiner
Müller sobre a guerra civil entre Roma e Alba é usado
sem interrupção em três canções para meio-soprano.
Outros textos não se ouvem, como a fábula drástica de
Kafka sobre a Torre de Babel”, mas são usados como
motivos recorrentes ou em vocalizações improvisadas
em algumas peças do ciclo.  1
Com 67 anos, o compositor e encenador alemão Heiner
Goebbels é um expoente da música e do teatro contemporâneo, e a sua obra tem sido celebrada pelos
grandes festivais de música, teatro e artes performativas – nos últimos 30 anos as suas produções cénicas
foram apresentadas em mais de 50 países. A sua visão
moderna sobre estas artes será o tema de uma importante conferência que protagoniza na Casa da Música já
a 3 de Março, poucos dias antes da estreia portuguesa
de Surrogate Cities.

Surrogate Cities is a reading of the phenomenon of the
modern city, its mechanics and architecture. A seminal work by Heiner Goebbels, originally written for the
700th anniversary of the city of Frankfurt, that hasn’t
lost its relevance or presence on international stages
since its debut in 1994. When asked where the urban
aspect is in this music, the composer clarifies: “The
rhythm of the large city, the rapid changes, architectural
methods in the composition, historic layers that come
to the surface – but also literary inspirations by Franz
Kafka, Heiner Müller, Paul Auster, and Hugo Hamilton.”
And, about the relationship between the texts and the
music: “Heiner Müller’s text about the civil war between
Rome and Alba is used without interruption in three
songs for mezzo-soprano. Other texts like Kafka’s drastic
fable about the Tower of Babel can’t be heard”, but are
used as recurring motifs or in improvised vocalizations
in some parts of the cycle.  1
The 67-year-old German composer and stage director
Heiner Goebbels is an exponent of contemporary music
and theatre, and his work has been celebrated by major
music, theatre and performing arts festivals – for the past
30 years his stage productions have been presented in
more than 50 countries. His modern vision of these arts
will be the subject of an important conference that he
will hold at Casa da Música on March 3rd, a few days
before the Portuguese debut of Surrogate Cities.

1 Excertos de uma entrevista publicada pela editora Ricordi,
a 01/09/2014.

1 Excerpts from an interview published by Ricordi, 01/09/2014.

Este ciclo para grande orquestra, samplers e duas vozes
já percorreu vários palcos internacionais e será agora
apresentado na Casa da Música, numa ocasião especial
que conta com o próprio compositor como responsável
pela concepção cénica e pelo desenho de luzes. As
referências musicais são amplas, como refere o crítico
britânico Andrew Clements:
“Como sempre acontece na música de Goebbels, há
uma gama inacreditável de referências. Riffs de jazz
e licks de rock irrompem permanentemente para a
superfície; as texturas são indefinivelmente frescas
e as surpresas são constantes. A Suite de abertura,
com o seu esqueleto baseado em formas barrocas, é
pontuada com sound bites da vida citadina, aos quais
se sobrepõe o canto tradicional judaico, enquanto The
Horatian coloca em música textos de Heiner Müller
com melodias de carácter directo e memorável como
canções de Eisler ou Weill. (…) Magnífico.”  2
Peter Rundel foi o maestro que dirigiu Surrogate Cities na
sua estreia mundial e em mais uma dezena de ocasiões
(a sua gravação da obra foi nomeada para um Grammy
Award). Irá dirigir também a Orquestra Sinfónica no
próximo dia 7 de Março, o que serviu de pretexto para
uma breve conversa.
Como descreve Surrogate Cities de Heiner Goebbels?
O tema da peça é a vida na cidade. Mas é importante perceber que não se trata, de modo nenhum,
de um retrato de uma cidade em particular – não
é Frankfurt, não é Nova Iorque, não é Tóquio, não
é Paris –, mas sim uma tradução da cidade como
um fenómeno cultural. Tem uma estrutura arquitectural, tem uma história, claro, e muitas histórias
diferentes que se sentem numa cidade. O compositor aborda este fenómeno como um arqueólogo.
Poderá ouvir-se não só elementos arquitecturais, mas também uma espécie de melting pot
de diferentes linguagens, de diferentes camadas
de história, sentir o stress de viver numa cidade.
Todos estes elementos se juntam. Vários textos
serviram de inspiração para a composição e será
útil, como preparação para o concerto, conhecer esses textos, lê-los, mas depois não esperar
que eles apareçam expostos claramente, usá-los
como possibilidades de associação.

2 BBC Music Magazine, 6/2000.

em foco
This cycle for big orchestra, sampler, speaker and singer
has been performed in various international stages and
will now be presented at Casa da Música. It will be a special occasion since the composer himself is responsible
for the set and lighting design. The musical references
are wide, as stated by the British critic Andrew Clements:
“As always with Goebbels the music has an astonishing
wide range of reference. Jazz riffs and rock licks constantly erupt through the surface; the textures are indefinably fresh and there are constant surprises. So
the opening Suite, with its skeleton of Baroque forms,
is punctuated with sound bites of city life, and overlaid
with the singing of a Jewish cantor, while The Horatian
sets texts by Heiner Müller with the melodic directness and memorability of songs by Eisler or Weill. (…)
Amazing stuff.”  2
Peter Rundel conducted Surrogate Cities on its world
premiere and on a dozen other occasions (his recording
of the piece was nominated for a Grammy Award). He
will also direct Orquestra Sinfónica on the 7th of March,
which was the perfect excuse for a brief conversation.
How do you describe this work, Surrogate Cities by
Heinel Goebbels?
It’s a piece with the subject of the city life. But
it’s important to understand that it’s not at all a
portrait of a certain city – it’s not Frankfurt, it’s
not New York, it’s not Tokyo, it’s not Paris –, but
it’s a translation of the city as a cultural phenomenon. It has an architectural structure, it has a
history, of course, and many different histories
which you can feel in a city. The way the composer
approaches this phenomenon is like a kind of
archaeologist. So you will hear in this music architectural elements, also a kind of melting pot of
different languages, of different layers of history,
you will feel the stress of living in a city. All these
elements come together. There are several texts
which were inspirational for the composition,
and it would be useful, as a preparation for this
concert, to know this texts, to read them, but then
not to expect that they are translated one to one,
and just use them as possibilities of association.

2 BBC Music Magazine, 6/2000.

PETER RUNDEL
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Em que medida é que difere de um concerto regular
numa sala de concertos?
A obra é constituída por peças muito diferentes, mas é mais do que isso, a noite é concebida
como uma espécie de concerto-instalação. Não
é apenas um concerto; Heiner Goebbels trabalha também a luz, pelo que tem uma espécie
de – não direi dimensão teatral, porque ele não
conta propriamente uma história excepto em
três canções, tudo o resto à volta são retratos
de cidades como fenómenos culturais. É como
uma instalação artística.
Qual é a importância da presença do compositor aqui,
trabalhando directamente com o ensemble?
Fiz esta peça muitas vezes, em lugares diferentes
do mundo, e o compositor estava sempre lá. O
que é interessante é que com cada orquestra, e
especialmente em cada lugar em que foi tocada
a obra – espaços muito variados, de salas de
concertos a armazéns industriais – ele procurou
um tratamento muito específico de acordo com
o próprio espaço. Por isso será especialmente
entusiasmante perceber o que ele fará com a sala
aqui no Porto. Em cada ocasião o concerto é um
pouco diferente. Ele gosta também de trabalhar
com a orquestra e de desenvolver uma relação
pessoal, trabalhar realmente com os músicos.

How does it differ from a regular concert in a concert hall?
It is built by very different pieces, but it’s a bit
more than that, the whole evening is conceived
as a kind of concert installation. It’s not just a concert; Heiner Goebbels works also with light, so it
has a kind of – I will not say theatrical dimension,
because he’s not really telling a story, except on
three songs which tell real stories, but the pieces
around are just kind of portraits of cities as a
cultural phenomenon. It’s like an art installation.
How important is the presence of the composer himself
working here with the ensemble?
I did this piece many times in different places in
the word, and the composer was always there.
What is interesting is that with each orchestra and
specially in each place he’s performing in – there
were very different places, from concert halls
to industrial halls – he is dealing very much with
the space itself. So it will be quite exciting what
he will do with the hall here in Porto. Each time
the evening is a little bit different. Also he likes to
work with the orchestra and to develop a personal
relation and to really work with the musicians.
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sinfónica
01 domingo · 10:00, 11:30
e 16:00 sala 2

01 domingo · 12:00 sala suggia

O PÁSSARO DE FOGO

ALICE NO PAÍS
DAS MÚSICAS

CONCERTO COMENTADO PARA FAMÍLIAS · SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

SERVIÇO EDUCATIVO
JORGE QUEIJO direcção artística e interpretação
ANTÓNIO MIGUEL TEIXEIRA, DANIELA CASTRO,
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
MICHAEL SANDERLING direcção musical
SÉRGIO CAROLINO tuba
concerto comentado por DANIEL MOREIRA
JORGE QUEIJO direcção artística e interpretação
RAQUEL COUTO, TIAGO OLIVEIRA, ANTÓNIO MIGUEL
TEIXEIRA e DANIELA CASTRO interpretação

Alice vive literalmente a toque de caixa, guiada por
um metrónomo muito preciso que lhe impõe um ritmo
constante. Mas tudo muda quando ela descobre uma
passagem para outra realidade, onde o ritmo é estranho
e complexo e os habitantes contrastam, na sua bizarria,
com o padrão certinho e ordenado a que ela estava
acostumada. Desafiada por este enigmático mundo novo,
Alice aprende que a música e o ritmo vêm de dentro e
vão muito para lá dos limites a que os julgava submetidos.
É então que ela se encoraja a derrotar o metrónomo.
Alice’s life is guided by a very precise metronome that
forces her to live in a certain rhythm. But everything
changes when she discovers a secret passage to another
reality, where the rhythm is strange and complex, and the
bizarre inhabitants contrast with the neat and orderly
pattern she was used to. Challenged by this enigmatic
new world, Alice learns that music and rhythm come from
within and go far beyond the limits to which she thought
they were subjected. And this is what encourages her
to defy the metronome.

John Williams Concerto para tuba e orquestra
Igor Stravinski Suite de O Pássaro de Fogo
As obras coreográficas de Stravinski tiveram um papel crucial na evolução das linguagens musicais das salas de concerto, em particular a trilogia criada em 1910-1913 para a companhia Ballets
Russes. O Pássaro de Fogo foi o primeiro destes bailados e logo na estreia conquistou um sucesso
que perdura até hoje. Baseado em contos populares russos, conta uma história recheada de magia.
Neste concerto comentado, podemos conhecer não só a narrativa por detrás da obra, mas também
perceber, por exemplo, como o compositor retrata com sonoridades contrastantes os aspectos
humanos e as dimensões fantásticas do libreto.
Igor Stravinsky’s choreographic works played a crucial role in the evolution of musical languages
in concert halls, especially the trilogy created between 1910-1913 for the celebrated Ballets Russes
company. The Firebird was the first of these ballets and the praise it got on its debut lasts to this
day, fascinating every audience with contagious melodies and brilliant orchestrations. Based on
Russian folk tales, it tells a truly magical story. In this concert with commentary, we will learn about
the narrative behind the piece, and also analyse the score to see, for example, how the composer
uses contrasting sounds to portrait the human aspects and the fantastic elements of the libretto.

CONCERTO ENCENADO PARA MAIS NOVOS
Destinados a famílias com crianças dos 3 meses aos 6 anos de idade,
estes espectáculos revisitam os vários géneros musicais através de
histórias encenadas e linguagens acessíveis que contribuem para a
construção das primeiras bases da compreensão e expressão musicais
€ 11

€ 10 CRIANÇA+ADULTO
€ 7,50 SEGUNDO ACOMPANHANTE
COM MAIS DE 6 ANOS

Cartão Amigo 25%

APOIO INSTITUCIONAL

Jovem 50% · Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25% · Cartão BPI 20% · Sénior 15%
Cartão Continente: na compra de um bilhete para adulto,
oferta de duas entradas para menores de 18 anos

PATROCINADOR SINFÓNICA
AO DOMINGO CONTINENTE

12
03 terça · 18:00 sala de ensaio 1

SOBRE O TEATRO MUSICAL
CONTEMPORÂNEO
CONFERÊNCIA POR HEINER GOEBBELS

Heiner Goebbels é compositor e encenador, uma das
figuras-chave do teatro musical dos nossos dias. A sua
obra é apresentada regularmente nos grandes festivais
de música, teatro e artes performativas, e em espectáculos em todo o mundo. Foi professor no Instituto de
Estudos Teatrais Aplicados da Universidade de Giessen
e Presidente da Academia de Teatro de Hessen, além
de director artístico do Festival Internacional das Artes
Ruhrtriennale. A sua visão moderna sobre o teatro musical é o tema da conferência que apresenta na Casa
da Música, antecipando um dos concertos mais importantes da temporada com a sua célebre composição
Surrogate Cities.

ENTRADA LIVRE

Heiner Goebbels is a composer and stage director, one of
the key figures in today’s musical theater. His work is regularly presented at major music, theater and performing
arts festivals, and in performances around the world.
He was a professor at the Institute for Applied Theatre
Studies at the University of Giessen and President of the
Hessen Theater Academy, as well as artistic director of
the Ruhrtriennale International Arts Festival. His modern
vision of musical theater is the theme of the conference
he presents at Casa da Música, anticipating one of the
most important concerts of the season with his celebrated composition Surrogate Cities.

14
03 terça · 19:30 sala 2

NUNO CERNADAS

04 quarta · 21:30 café

SPICY NOODLES
SUPER BOCK UNLOCK

NUNO CERNADAS piano

Alexander Scriabin Sonata n.º 2 em Sol sustenido menor, op. 19;
Duas Danças, op. 73; Sonata n.º 10, op. 70
Franz Liszt Anos de Peregrinação, 2.º ano – Itália: Sonetos 47, 104 e 123
de Petrarca; Après une lecture de Dante: Fantasia quasi Sonata

“Um rio sob o luar” e “uma tempestade no mar”. Assim descreveu Scriabin os dois andamentos
da sonata que abre o recital de Nuno Cernadas, pianista que se tem especializado na música do
compositor russo. Com influências do Romantismo germânico, dos simbolistas russos e da filosofia, Scriabin tem na sua escrita uma voz inconfundível que marcou a época e continua a suscitar
curiosidade e admiração. Viu a sua carreira enquanto intérprete comprometida pelo esforço que
lhe exigiu uma obra temível do outro compositor em programa, Franz Liszt. Années de Pèlerinage
é a sua obra pianística mais aclamada e o seu segundo caderno centra-se nas impressões provocadas pela pintura e a literatura italiana.
“A river under the moonlight” and “a storm at sea”. This is how Scriabin described the two movements
of the sonata that opens the recital of Nuno Cernadas, a pianist specialized in this Russian composer.
Influenced by German romanticism, Russian symbolists and Russian philosophy, Scriabin’s writing
left an indelible mark in its time and continues to stir our curiosity today. His career as a performer
was compromised when he hurt his hand while studying a fearsome work by the other composer
featured in this programme – Franz Liszt. Années de Pèlerinage is his most acclaimed pianistic work
and the second book focuses on his impressions of Italian painting and literature.

Foi numa residência artística em três pequenas vilas
alentejanas que Érika Machado e Filipa Bastos se conheceram e criaram as primeiras músicas do projecto
que viria a chamar-se Spicy Noodles. O início deste ano
marca a estreia discográfica da banda com o álbum
Sensacional! (Lux Records), feito de canções vibrantes,
solares e optimistas, assentes num rendilhado de samples, guitarras esfusiantes, teclados retro, brinquedos e
bits electrónicos. A pop pueril de “Juntas na Fita”, single
de avanço lançado em Novembro do ano passado, foi
um bom cartão-de-visita; agora cabe à dupla, na Casa
da Música, confirmar as expectativas e fazer jus ao
título do álbum.
It was during an artistic residency in three small villages
in Alentejo thar Érika Machado and Filipa Bastos met
and created the first songs of the project that would
become known as Spicy Noodles. The beginning of this
year marks the band’s recording debut with the album
Sensacional! (Lux Records), made of vibrant, solar and
optimistic songs, grounded on samples, sizzling guitars,
retro keyboards, toys and electronic bits. The puerile pop
of “Juntas na Fita”, the first single released last November,
was an excellent starter, but now it’s up to the duo to
confirm our expectations and live up to the name of the
album in this performance at Casa da Música.

€ 10

Cartão Amigo 80% · Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50% · Cartão BPI 20% · Sénior 15%
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05 quinta · 21:30 sala 2

05 quinta · 22:00 café

SUSPEITOS

MARIANA VERGUEIRO
QUARTETO

APRESENTAM POLIÇA
WHEN WE STAY ALIVE TOUR

SUPER BOCK UNLOCK

A estreia de Poliça em Portugal é assinalada com o
encerramento da tournée de apresentação do último trabalho da formação, When We Stay Alive (2020).
Escrito pela cantora e compositora Channy Leaneagh
durante a recuperação de um acidente que a deixou
imobilizada ao longo de meses, o título do álbum reflecte
não só a recuperação física mas também o reaver da
sua identidade. Depois de, em 2012, se estrear com Give
You The Ghost, considerado um dos melhores discos
do ano, a banda de dark electro pop americana esteve
em digressão com XX e Bon Iver – com quem gravou e
editou o dueto “Tiff”.
The first concert of Poliça in Portugal coincides with the
end of the tour that introduced the group’s latest work,
When We Stay Alive (2020). Written by singer-songwriter
Channy Leaneagh while she was recuperating from an
accident that immobilized her for months, the album’s
title reflects not only her physical recovery but also
the retrieval of her identity. After Give You The Ghost,
in 2012, considered one of the best albums of the year,
the American dark electro pop band toured with XX
and Bon Iver – with whom they recorded and released
the duet “Tiff”.

Formada em canto pela ESMAE, já depois de muitos
anos a estudar piano clássico, Mariana Vergueiro estreou-se nas lides discográficas com um álbum de composições e arranjos de sua autoria, intitulado Morning
Rain (Carimbo Porta-Jazz, 2015), que foi um dos melhores discos de 2015 para o site jazz.pt. Intérprete em
diversos projectos, dos duos com Pedro Neves e José
Ferra a formações recentes da cena jazz portuense,
Mariana regressa à Casa da Música na companhia de
Pedro Neves (piano), Ricardo Coelho (bateria) e Nuno
Campos (contrabaixo).
After many years studying classical piano, Mariana
Vergueiro studied singing in ESMAE. Her debut album
Morning Rain (Carimbo Porta-Jazz, 2015), consisting
of her own compositions and arrangements, was considered one of the best of 2015 by jazz.pt. She lends her
voice to several projects, namely her duos with Pedro
Neves and José Ferra, but also to some new jazz ensembles from Porto. Mariana returns to Casa da Música
accompanied by Pedro Neves (piano), Ricardo Coelho
(drums) and Nuno Campos (double bass).

€ 20

promotor: Mr. November – Cooperativa de Artes e Espectáculos
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Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais
do que o vestido? Serão os líricos da cidade como os
lírios do campo, expoentes da vida acima de todas as
preocupações terrenas? As perspectivas mais diversas
sobre a cidade inspiram cinco concertos deste novo
ciclo, começando desde logo com uma das grandes
metáforas da cidade moderna escritas para a sala de
concertos: Surrogate Cities de Heiner Goebbels, aqui
apresentada pela Orquestra Sinfónica e solistas favoritos do compositor, Jocelyn B. Smith e David Moss.
Noutros dois concertos, são percorridas obras sinfónicas que ficaram associadas a cidades como Oxford,
Basileia, Praga, Nova Iorque e Tóquio, colocando a par
obras do Classicismo Vienense de Haydn e Mozart e
composições do séc. XX de Stravinski, Charles Ives ou
John Adams. Celebrando o País Tema 2020, são vários
os compositores franceses apresentados neste ciclo: o
pianista Pierre-Laurent Aimard é o convidado especial
para ilustrar a visão mística de uma cidade celeste de
Messiaen, e o Remix Ensemble leva-nos pelas ruas da
densa urbe contemporânea com música mais recente
de Mantovani, Manoury e Murail. A completar o ciclo, The
James Whale Orchestra apresenta um cine-concerto
com música original de Oliver Parr para um clássico
do cinema americano filmado pelo célebre cineasta
alemão F. W. Murnau.

Isn’t life more than food, and the body more than its clothes? Are city lyricists like country lilies, culminations of
life that are above all earthly concerns? The most diverse
perspectives on the city inspire the five concerts of this
series, which begins with one of the great metaphors
of the modern city written for the concert hall: Heiner
Goebbels’ Surrogate Cities, performed by Orquestra
Sinfónica and soloists Jocelyn B. Smith and David Moss.
In two other concerts, the selected symphonic works are
associated with cities such as Oxford, Basel, Prague, New
York and Tokyo, along with the Viennese Classicism of
Haydn and Mozart and works from the 19th century by
Stravinsky, Charles Ives or John Adams. To celebrate the
Theme Country of 2020, several French composers are
also featured in this cycle: pianist Pierre-Laurent Aimard
is the special guest who illustrates Messiaen’s mystical vision of a heavenly city, and the Remix Ensemble
takes us through the streets of the dense contemporary
city with more recent music by Mantovani, Manoury
and Murail. Completing the cycle, The James Whale
Orchestra presents a cine-concert with original music
by Oliver Parr for a classic American film directed by
the celebrated German filmmaker F. W. Murnau.

ar
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OLHAI OS LÍRICOS DA CIDADE

sinfónica
07 sábado · 18:00 sala suggia

CIDADE UTÓPICA
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
PETER RUNDEL direcção musical
HEINER GOEBBELS concepção cénica e desenho de luzes
WORTEN DIGITÓPIA electrónica
JOCELYN B. SMITH voz
DAVID MOSS voz

Heiner Goebbels Surrogate Cities
(estreia em Portugal)

17:15 cibermúsica
conversa com HEINER GOEBBELS E PETER RUNDEL (em inglês)
Surrogate Cities é uma obra com um amplo espectro
artístico que não encaixa em gavetas ou rótulos simples – tal como o seu autor, Heiner Goebbels. O tema é
a cidade, com as suas complexidades, as pessoas e os
edifícios, as histórias e os ruídos. E a metáfora da cidade
é nada menos do que a orquestra, que se completa
com recursos electrónicos para traduzir a mecânica e
a arquitectura da urbe em constante transformação.
Esta produção conta com a direcção cénica do próprio
compositor, que estará presente na Casa da Música
acompanhando a estreia portuguesa de uma obra fundamental das décadas recentes. No palco, a cantora
de jazz Jocelyn B. Smith e o cantor experimentalista
David Moss, ambos com um conhecimento profundo
da obra e solistas favoritos de Goebbels. Partindo de
textos de Hugo Hamilton, Paul Auster e Heiner Müller,
nasce a imagem e a sonoridade da cidade moderna,
com todas as suas contradições fascinantes.

The broad artistic spectrum of Surrogate Cities doesn’t
fit in simple drawers or labels – just like its author, Heiner
Goebbels. The theme is the city; its complexities, the
people, the buildings, the stories and the noises. And the
metaphor for the city is the orchestra, supplemented
with electronic resources that translate its ever-changing
mechanics and architecture. This is a fundamental piece
of the last decades, staged by the composer himself, who
will be at Casa da Música accompanying the Portuguese
premiere of his work. Jazz singer Jocelyn B. Smith and
experimentalist singer David Moss, both with a thorough
understanding of the piece, will delight us on stage. From
the writings of Hugo Hamilton, Paul Auster and Heiner
Müller results the image and sound of the modern city,
with all its fascinating contradictions.

“Surrogate Cities é um exercício radical que rompe
fronteiras musicais e merece ser ouvido”
ANDY HAMILTON
1ª PLATEIA € 18
2ª PLATEIA € 15
3ª PLATEIA € 13

Jovem 50% · Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25% · Cartão BPI 20% · Sénior 15%

MECENAS WORTEN DIGITÓPIA

22
07 sábado · 21:30 sala 2

08 domingo · sala de ensaio 2

BOSSARENOVA TRIO

SELVA SINFÓNICA

“ATLÂNTICO”

SERVIÇO EDUCATIVO

Bossarenova é o trio transatlântico que junta a brasileira
Paula Morelenbaum, uma grande voz da bossa nova,
a dois músicos alemães de excepção: o pianista Ralf
Schmid e trompetista Joo Kraus. A digressão traz para
o palco o novo disco Atlântico, um marco desta aliança
virtuosa, espécie de sinfonia atemporal que traduz toda a
beleza e o encanto da música brasileira e dos seus compositores. Celebram João Donato, reverenciam Edu Lobo
e a célebre parceria entre Ivan Lins e Vítor Martins, trazem para a boca de cena a poesia de Egberto Gismonti,
lembram Caetano Veloso e homenageiam Tom Jobim,
com quem Paula trabalhou durante dez anos. Atlântico é
uma releitura única de obras consagradas e um mergulho
num oceano de sonoridades irresistíveis.
Bossarenova is the transatlantic trio that joins Brazilian
Paula Morelenbaum, a great voice from bossa nova, to
two exceptional German musicians: pianist Ralf Schmid
and trumpeter Joo Kraus. This tour presents the new
album Atlântico, a landmark of this virtuous alliance, a
sort of timeless symphony that translates all the beauty
and charm of Brazilian music and its composers. They
celebrate João Donato, they revere Edu Lobo and the
famous partnership between Ivan Lins and Vítor Martins,
they bring the poetry of Egberto Gismonti to the stage,
they remember Caetano Veloso and they honour Tom
Jobim, with whom Paula worked for ten years. Atlântico
is a unique reinterpretation of timeless classics and a
dive into an ocean of irresistible sounds.
€ 20

09 segunda · 21:00 sala suggia

RODRIGO LEÃO
“O MÉTODO”

JOANA ARAÚJO e TIAGO OLIVEIRA formadores

Para primeira viagem de bebés, um safari parece desfasado, mas este é um safari musical numa selva sinfónica.
Estão prometidas muitas peripécias. Vamos conhecer
bicholodias de todas as espécies e feitios e aprender
músicas e canções sobre animais, tanto nossas como
de compositores eruditos. Uma verdadeira aventura!
A safari may seem strange for a baby’s first trip, but this is
a musical safari in a symphonic jungle. Many adventures
await. We will get to know animelodies of all kinds and
shapes and learn songs about animals, some by classical
composers and some written by us. A true adventure!

10:30 (0-18meses)
11:45 (18 meses-3 anos)
15:00 (3-6 anos)
OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS
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

Rodrigo Leão descreve o concerto que apresenta o
seu mais recente trabalho, O Método, como “intimista e atmosférico”, “uma produção onde as influências
clássicas e electrónicas estão mais presentes e são
mais exploradas”. O palco será partilhado com quatro
cúmplices de longa data: Ângela Silva (voz, sintetizador
e metalofone), Viviena Tupikova (violino e voz), Carlos
Tony Gomes (violoncelo) e João Eleutério (guitarra,
baixo, sintetizador, percussão e harmónio indiano). Cada
um dos concertos da digressão conta também com um
coro juvenil local para subir ao palco e com imagens de
Gonçalo Santos, desenhos de Rodrigo Leão e iluminação
de Miguel Ramos e Nuno Salsinha. O concerto não deixa
de integrar algumas das composições mais antigas de
Rodrigo Leão.

€ 30

Cartão Amigo 25%

€ 7,50 SEGUNDO ACOMPANHANTE COM MAIS DE 12 ANOS

Cartão Amigo 25%

promotor: Im.Par

Cartão Amigo 25%

promotor: Uguru

Rodrigo Leão describes the concert to present his most
recent work, O Método, as “intimate and atmospheric”,
“a production where classical and electronic influences
are more present and more explored”. The stage will
be shared with four long-time co-conspirators: Ângela
Silva (vocals, synthesizer and metallophone), Viviena
Tupikova (violin and vocals), Carlos Tony Gomes (cello)
and João Eleutério (guitar, bass, synthesizer, percussion
and Indian harmonium). Each of the concerts in this tour
also features the onstage collaboration of a local youth
choir, images by Gonçalo Santos, drawings by Rodrigo
Leão and lighting design by Miguel Ramos and Nuno
Salsinha. The concert will also include some of Rodrigo
Leão’s oldest works.

24
10 terça · 19:30 sala 2

PULSAT PERCUSSION
GROUP

11 quarta · 21:30 café

DES LIONS POUR
DES LIONS
SUPER BOCK UNLOCK

PRÉMIO NOVOS TALENTOS CASA DA MÚSICA

ANDRÉ DIAS, EDUARDO CARDINHO, NUNO SIMÕES e PEDRO GÓIS
JOANA VALENTE meio-soprano convidada

Mátyás Wettl Nocturno, para 16 interruptores e lâmpadas
Christopher Cerrone Goldbeater’s Skin, para quarteto de percussão e meio-soprano
Daniel Martinho nova obra

Formado em 2012 por quatro jovens talentos da percussão, o Pulsat Percussion Group tem-se destacado na interpretação de um repertório diversificado que vai de John Cage ou Steve Reich até à
música actual de compositores portugueses como Luís Tinoco ou Igor C Silva, entre muitos outros.
O Nocturno do compositor húngaro Mátyás Wettl parte de uma acção tão simples do quotidiano
como a de ligar e desligar a luz, resultando numa peça que explora simultaneamente a componente
sonora e a visual. Aclamado pelas suas explorações tímbricas e pelas colaborações multimédia,
Christopher Cerrone inspirou-se no poeta norte-americano G. C. Waldrep para escrever um ciclo
de canções que procura equilibrar forças tão distintas quanto a voz e a percussão. O programa
inclui ainda a estreia mundial de uma obra de Daniel Martinho, jovem compositor português que
tem projectado a sua carreira internacionalmente.
Formed in 2012 by four young talented percussionists, the Pulsat Percussion Group is known for
its diverse repertoire ranging from John Cage or Steve Reich to more recent music by Portuguese
composers such as Luís Tinoco, Igor C Silva, and many others. Nocturne, by Hungarian composer
Mátyás Wettl, stems from a simple everyday action like turning the light on and off and results in a
piece that explores sound and visual components simultaneously. Acclaimed for his subtle handling
of timbre and multimedia collaborations, Christopher Cerrone was inspired by the American poet G.
C. Waldrep to write a cycle of songs that seeks to find a balance between two very distinct forces –
voice and percussion. The programme also includes the world premiere of a piece by Daniel Martinho,
a young Portuguese composer who has been making a name for himself on an international level.

As influências deste grupo são as mais díspares, de
Luis Mariano a Tom Waits, de Nusrat Fateh Ali Kahn a
King Krule, tudo posto ao serviço de uma música desprendida de géneros, em que o jazz é tocado como
se fosse punk, o rock feito com a liberdade do jazz e
o transe procurado seja onde for, na música africana,
nos sons do Oriente, no blues ou no noise. Tal é a selva
onde reina cada um destes leões, mas nenhum acima
dos outros. Guitarras, saxofones, trombones, flauta,
theremin, percussão e vozes combinam-se para dar
forma a uma música colorida e expressiva que não
deixa ninguém indiferente. Em face disso, o sucesso
do álbum de estreia, Derviche Safari (Maaula Records,
2018), já era esperado.
The influences of this group are certainly diverse, from
Luis Mariano to Tom Waits, from Nusrat Fateh Ali Kahn
to King Krule, all at the service of a genre-free music, in
which jazz is played as if it were punk, rock is made with
the freedom of jazz and trance is unearthed everywhere,
in African music, in sounds from the East, in blues or
in noise. Such is the jungle where each of these lions
rules, though none above the others. Guitars, saxophones, trombones, flute, theremin, percussion and voices
combine to give form to a colorful and expressive music
that no one can ignore. In light of this, the success of the
debut album, Derviche Safari (Maaula Records, 2018),
was no surprise.

€ 10

Cartão Amigo 80% · Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50% · Cartão BPI 20% · Sénior 15%
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ciclo jazz
12 quinta · 21:00 sala suggia

DAVE HOLLAND,
KENNY BARRON
E JONATHAN BLAKE

Quando duas figuras incontornáveis do jazz como Dave
Holland e Kenny Barron se encontram em estúdio, não
se pode esperar menos do que sofisticação, intensidade
expressiva e comunicação quase telepática. Críticos
houve que afirmaram que um termina as frases do outro.
O primeiro encontro em duo deu-se em 2014, com o CD
The Art of Conversation e uma série de concertos. Dois
mestres com um balanço incrível e um som de ficar
colado até à última faixa. Apetece perguntar: como
é que não os ouvimos tocar em duo há mais tempo?
Kenny Barron tocou com Dizzy Gillespie no início da
carreira e ao longo dos anos colaborou com nomes
como Stan Getz e Freddie Hubbard, enquanto Dave
Holland ganhou protagonismo em álbuns históricos de
Miles Davis – In a Silent Way e Bitches Brew – antes de
tocar com Chick Corea, Stan Getz ou Sam Rivers, para
mencionar apenas alguns nomes de uma lista interminável. Entretanto, o duo passou a trio com a adição do
baterista Jonathan Blake, e esta digressão apresenta
o novo disco editado já em 2020.

When two unavoidable figures of the jazz universe like
Dave Holland and Kenny Barron meet in the studio, one
expects sophistication, intense expressiveness and an
almost telepathic communication. Some critics claim
that one finishes the sentences of the other. The first
meeting between the two took place in 2014 with the
album The Art of Conversation and an ensuing series
of concerts. Two masters with an incredible swing and
a sound that grips the listener to the very last track.
The inevitable question is: How come we haven’t heard
them play together before? Kenny Barron worked with
Dizzy Gillespie early in his career and, over the years,
he collaborated with the likes of Stan Getz and Freddie
Hubbard, while Dave Holland made a name for himself
playing in Miles Davis’ historic albums – In a Silent Way
and Bitches Brew – before working with Chick Corea,
Stan Getz or Sam Rivers, to mention just a few names
from an endless list. Meanwhile, the duo became a trio
with the addition of drummer Jonathan Blake, and this
tour features the new album released in 2020.

1ª PLATEIA € 20
2ª PLATEIA € 17
3ª PLATEIA € 15

Jovem 50% · Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25% · Cartão BPI 20% · Sénior 15%

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA
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OLHAI OS LÍRICOS DA CIDADE
12 quinta · 22:00 café

GARFO
SUPER BOCK UNLOCK

13 sexta · 21:00 sala suggia

MÚSICA NAS CIDADES

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
BALDUR BRÖNNIMANN direcção musical

Joseph Haydn Sinfonia n.º 92, “Oxford”
Igor Stravinski Concerto em Ré, “Basel”
Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia n.º 38, “Praga”
Um Garfo de quatro dentes – dois sopros e uma secção
rítmica sem instrumento polifónico – mergulha no jazz
para explorar novos timbres e texturas, abordando de
forma não convencional tanto a sua vertente escrita
como a improvisada. Criado em 2019, propõe composições originais de todos os elementos que o integram:
Bernardo Tinoco (saxofones), João Almeida (trompete),
João Fragoso (contrabaixo) e João Sousa (bateria).
With two woodwind intruments and a rhythmic section
without a polyphonic instrument, Garfo (fork) sticks its
four tines into jazz to explore new timbres and textures,
addressing in an unconventional way both its written and
improvised aspects. The original songs of this project,
created in 2019, are written by all its elements: Bernardo
Tinoco (saxophones), João Almeida (trumpet), João
Fragoso (double bass) and João Sousa (drums).

As obras apresentadas neste concerto têm como subtítulo três cidades europeias com as quais
estão intimamente ligadas. Última sinfonia escrita ao serviço dos príncipes Eszterházy, corte que
serviu durante três décadas, a belíssima Sinfonia n.º 92 de Haydn foi também cartão-de-visita do
compositor quando iniciou as suas temporadas em Inglaterra, sendo apresentada em Londres e
Oxford. Já Mozart teve sempre uma ligação próxima com a cidade de Praga, onde alcançou um
enorme sucesso. Foi aí que fez estrear a sua Sinfonia n.º 38, na cidade onde as melodias das suas
Bodas de Fígaro se faziam ouvir trauteadas por todo o lado. Entre as duas sinfonias dos mestres
do Classicismo, a orquestra apresenta um concerto para cordas escrito na tradição barroca por
Igor Stravinski, em 1946, para celebrar o vigésimo aniversário da Orquestra de Câmara da Basileia.
The caption for the pieces presented in this concert are three European cities with which they
are closely linked. The beautiful Symphony No. 92, the last that Haydn wrote in the Court of the
Eszterházy princes, where he worked for three decades, was also his hallmark when the composer
began his seasons in England, presenting it in London and Oxford. Mozart had a close connection
with the city of Prague, where he was hugely successful. It was there that he wrote his Symphony
No. 38, in the city where the melodies of The Marriage of Figaro echoed everywhere. Between the
two symphonies of the masters of Classicism, the orchestra presents a string concerto written
in the Baroque tradition by Igor Stravinsky, in 1946, to celebrate the twentieth anniversary of the
Basel Chamber Orchestra.

“Baldur Brönnimann dirige com elegância e precisão”
THE WALL STREET JOURNAL
1ª PLATEIA € 23
2ª PLATEIA € 20
3ª PLATEIA € 18

Jovem 50% · Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25% · Cartão BPI 20% · Sénior 15%
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MECENAS DA ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

30

OLHAI OS LÍRICOS DA CIDADE
14 sábado · 16:00 sala 2

LA BALLE ROUGE
SERVIÇO EDUCATIVO

15 domingo · sala de ensaio 2

BRINCAR COM
MOZART

15 domingo · 18:00 sala 2

CITY GIRL
CINE-CONCERTO

SERVIÇO EDUCATIVO

THE JAMES WHALE ORCHESTRA
ERNST PAUL FUCHS piano
CARLA BOS harpa

F. W. Murnau filme
Oliver Parr música
Panayiotis Ioannou som e produção
COMPAGNIE BALLE ROUGE produção
DENIS GARENAUX, FRANCK JUBLOT
e FRED FERRAND interpretação

Como por magia, formas geométricas de espuma
ganham vida e tornam-se personagens reais. A Bola
Vermelha traça os diferentes estágios da vida amorosa,
desde o encontro até o nascimento de uma criança.
Sem palavras, esta ópera visual desenvolve com intensidade uma paleta subtil de emoções carregadas
pelas melodias do acordeão. Sem palavras, este teatro
de objectos é um convite ao imaginário, onde todos
podem encontrar uma parte da sua vida.
As if by magic, geometric shapes made of foam come to
life and become real characters. La Balle Rouge traces
the different stages of love life, from the first time two
lovers meet to the birth of their offspring. Without any
words, this visual opera develops with some intensity a
subtle palette of emotions carried by the melodies of the
accordion. Without any words, this theatre of objects is
an invitation to the imagination, where anyone can find
a piece of their own life.

SOFIA NEREIDA e ANTÓNIO MIGUEL TEIXEIRA

formadores
A aventura de Mozart e da sua irmã Maria Anna, iniciada
com Mini Mozart, que ao longo de dois anos foi um sucesso na programação da Casa, prossegue agora sob
um novo título. Uma viagem feita das muitas viagens,
geográficas e musicais, do pequeno prodígio, com cujo
talento nos cruzamos de forma lúdica e alegre. Aqui
ninguém se esquece de que a música é uma festa e
nos faz sentir melhor.
The adventures of Mozart and his sister Maria Anna,
which began with Mini Mozart, and were a huge success
in the program of Casa da Música for over two years, continue with a new title. A journey made of many journeys,
geographic and musical, of the little prodigy, whose talent
we meet in a playful and joyful way. Nobody here forgets
that music is a celebration and makes us feel better.

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

CONCERTO ENCENADO PARA FAMÍLIAS

OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS

Espectáculos destinados a famílias e público geral (com mais de 6 anos)
que cruzam a música com outras linguagens de palco

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

€ 8
€ 6 < 30 ANOS

Uma rapariga da cidade sonha com uma vida melhor no
campo, mas os seus sonhos são rapidamente desfeitos
pela dura realidade quando casa com um agricultor
de trigo. City Girl, filme do célebre realizador alemão
F. W. Murnau, dá uma panorâmica impressionante do
mid west americano no tempo da grande depressão
de 1929. O filme nunca foi distribuído na Europa, o que
torna esta exibição uma raridade. Combinando um pequeno grupo de solistas com samplers de instrumentos,
a James Whale Orchestra é um projecto de potencial
quase ilimitado. Foi fundada por Oliver Parr, compositor
que assina a nova música criada para este clássico do
cinema mudo americano, e Panayiotis Ioannou.
A city girl dreams of a better life in the country, but her
dreams are quickly destroyed by harsh reality when she
marries a wheat farmer. City Girl, a film by the famous
German director F. W. Murnau, gives us an impressive
overview of mid-western America during the Great
Depression of 1929. The movie was never released
in Europe, which makes this screening a rare event.

€ 10

€ 7,5 SEGUNDO ACOMPANHANTE COM MAIS DE 12 ANOS

Cartão Amigo 25%

Jovem 50% · Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25% · Cartão BPI 20% · Sénior 15%

Combining a small group of soloists with sampled instrument, the James Whale Orchestra is a project of
almost unlimited potential. It was created by Oliver Parr, a
composer who is the author of the new score created for
this classic American silent film, and Panayiotis Ioannou.
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OLHAI OS LÍRICOS DA CIDADE

remix
17 terça · 19:30 sala suggia

LENDAS URBANAS
PORTRAIT PHILIPPE MANOURY IV

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
EMILIO POMÀRICO direcção musical
NICOLAS HODGES piano

Bruno Mantovani Streets
Philippe Manoury Passacaglia para Tóquio, para piano e ensemble
(estreia em Portugal)
Tristan Murail Légendes Urbaines
(estreia em Portugal)

O Remix Ensemble toca três grandes compositores
franceses do nosso tempo, incluindo duas obras nunca
antes apresentadas em Portugal. Contando com um pianista que é uma autoridade na interpretação de música
nova, Nicolas Hodges, a obra de Manoury explora os
contrastes entre uma estrutura estática e um discurso
em permanente evolução – a forma Passacaglia, que
remonta ao período Barroco. Mantovani explora estes
conceitos de um outro modo: a extrema densidade
humana que observou na cidade de Nova Iorque levou
a uma percepção de algo afinal estático. Assim, Streets
constrói-se com extrema vivacidade e virtuosismo, mas
na verdade está baseada num único acorde. A obra de
Murail nasce também sob a inspiração de Nova Iorque,
representando locais icónicos da cidade e os percursos
entre esses locais.

Remix Ensemble presents three great French composers of our time, including two Portuguese premieres.
In the hands of pianist Nicolas Hodges, a true master
in the interpretation of new music, Manoury’s piece
explores the contrasts between a static structure and
a discourse in permanent evolution - the Passacaglia,
which dates back to the Baroque period. Mantovani
explores these concepts in another way: the density of
the simultaneous human activity he observed in New
York City led to his perception of something ultimately
static. Streets is thus built with extreme exuberance and
virtuosity but actually based on a single chord. Murail’s
work is also inspired by New York, representing some
iconic sites of the city and the routes between them.

1ª PLATEIA € 15
2ª PLATEIA € 12
3ª PLATEIA € 10

Jovem 50% · Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25% · Cartão BPI 20% · Sénior 15%

APOIO

34
18 quarta · 21:30 café

19 quinta · 22:00 café

20 sexta · 20:30 restaurante

ARCANJO &
TURKEY NOISE CUP

CLUBE DO CHORO
DO PORTO

FADO À MESA

SUPER BOCK UNLOCK

SUPER BOCK UNLOCK

21 sábado · 10:30 ou 14:30
sala de ensaio 2

DO LIXO SE FAZ
MÚSICA
SERVIÇO EDUCATIVO

Projecto iniciado em 2016 por Miguel Leonardo, Arcanjo
assenta as suas influências, de pendor obscuro, na corrente do neo-folk aliada à música industrial, sempre com
os nostálgicos anos 80 debaixo de olho. O resultado
é uma sonoridade peculiar a que o músico almadense acrescenta a sua voz, cantando em português. Ao
primeiro registo discográfico, Forasteiro (2016), seguiram-se já outros três, e neste concerto, acompanhado
por Turkey Noise Cup (Nuno Ribeiro, Cortez Lamont e
Bruno Gonçalves), apresenta o novo As Faixas Perdidas
de Arcanjo.
Arcanjo was founded in 2016 by Miguel Leonardo, with
its obscure influences, in the realms of neo-folk and industrial music, always with an eye on the nostalgic 1980’s.
The result is a peculiar sound to which the musician from
Almada adds his voice, singing in Portuguese. The first
album, Forasteiro (2016), was followed by three others,
and in this concert, accompanied by Turkey Noise Cup
(Nuno Ribeiro, Cortez Lamont and Bruno Gonçalves),
he presents the new As Faixas Perdidas de Arcanjo.

Foi com o intuito de tocar em rodas um pouco por todo
o lado, exercitando a técnica instrumental na partilha
de gostos e conhecimentos musicais, que Chico Bastos
fundou, há cerca de ano e meio, o Clube do Choro do
Porto. O grupo cresceu e hoje tem vários músicos associados, apresentando um repertório composto por
referências do chorinho brasileiro.
It was with the intention of playing in Rodas de Choro,
more or less everywhere, practicing his instrumental
technique while sharing musical preferences and knowledge, that Chico Bastos founded, about a year and a half
ago, Clube do Choro do Porto. The group expanded and
today has several associated musicians, playing a repertoire composed by classics of the Brazilian chorinho.

com SORAIA CARDOSO, ANTÓNIO LARANJEIRA
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 transforms
into a true Fado House, where fado is “served” by renowned interpreters, honouring our best tradition, but
also the contemporary Portuguese song par excellence.

PAULO COELHO DE CASTRO formador

Pois é, reciclar não passa só por pôr o lixo nos baldes certos. Podemos nós mesmos dar-lhe nova vida. Podemos
fazer música com ele. De garrafas de plástico a velhos
teclados de computador, são muitos os objectos sem uso
que, bem vistas as coisas, o têm. Esta oficina mostra-nos
isso, numa hora e meia onde a criatividade leva à música e
as duas juntas contribuem para a consciência ambiental.
That’s right, recycling is not just about putting the trash
in the right containers. We can give trash a new life.
We can make music with it. From plastic bottles to old
computer keyboards, there are many unused objects
that can actually be repurposed for something else.
This workshop shows us how to do that. In one and a
half hour we see that creativity leads to music and that
both contribute to environmental awareness.
OFICINA MUSICAL PARA FAMÍLIAS
E PÚBLICO GERAL
Oficinas musicais para famílias (crianças a partir dos 6 anos)
e público geral que proporcionam modelos de criação musical
acessíveis a todos os participantes

€ 5
ENTRADA LIVRE

ENTRADA LIVRE

€ 39,50 (INCLUI JANTAR)

€ 15 GRUPO DE 4 PESSOAS
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OLHAI OS LÍRICOS DA CIDADE
21 sábado · 18:00 sala suggia

AIMARD NA CIDADE
CELESTE

22 domingo · sala de ensaio 2

MUSA
SERVIÇO EDUCATIVO

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
BALDUR BRÖNNIMANN direcção musical
PIERRE-LAURENT AIMARD piano

Charles Ives Central Park in the Dark
Olivier Messiaen Couleurs de la Cité Céleste, para piano e orquestra
John Adams City Noir

ANA BENTO e BRUNO PINTO formadores

17:15 cibermúsica
palestra pré-concerto por RUI PENHA
As cidades, seja pela história que nelas vive, pela riqueza de experiências que oferecem aos sentidos,
pelos cruzamentos estéticos que propiciam ou pelas associações poéticas que permitem, têm sido
terreno fértil para o imaginário de muitos compositores. Neste programa, a referência urbana surge
sob prismas diversos: da justaposição de sons da natureza e da vida citadina com que Ives evocou
o ambiente de uma noite de Verão em Central Park até ao lirismo com que Adams vislumbra uma
City Noir fervilhante entre a sinfonia e o jazz, não faltam surpresas. O virtuoso pianista Pierre-Laurent
Aimard, Artista em Residência na Casa da Música, junta-se à orquestra na obra de Messiaen que o
compositor comparou a “uma rosácea de catedral de cores resplandecentes e invisíveis”.
Cities have inspired the imagination of many composers, whether by their history, the richness of
the experiences they offer to the senses, the aesthetic intersections they display or the poetic associations they allow. In this programme, the urban reference comes from different angles: from the
juxtaposition of nature sounds and city life noises with which Ives evoked a summer evening in Central
Park to the lyricism with which Adams envisioned a buzzing City Noir between symphony and jazz.
Pianist Pierre-Laurent Aimard, Artist in Residence at Casa da Música, joins the orchestra in Messiaen’s
work, which the composer compared to “a cathedral rosette of resplendent and invisible colours”.

“Aimard não parece que está apenas
a tocar música, mas a vivê-la”

A vida e a obra de Sophia de Mello Breyner inspiram este
convite a descobrir a música que todos trazemos dentro
de nós. Como uma folha em branco dirige as palavras ao
poema, jogamos o som das coisas para aprendermos a
nadar no mar do silêncio. Musa é a Sophia, é cada um
de nós e são todas as coisas que nos invadem o corpo:
os campos verdes, o mar, a cidade, o tempo.
The life and work of Sophia de Mello Breyner inspired
this invitation to discover the music that we all carry
within us. Just like a blank sheet directs the words to
the poem, we play with the sound of things to learn how
to swim in the sea of silence. The Muse is Sophia, every
one of us, and all the things that invade our bodies: the
green fields, the sea, the city, time.

10:30 (0-18meses)
11:45 (18 meses-3 anos)
15:00 (3-6 anos)
OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS
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

THE GUARDIAN
1ª PLATEIA € 18
2ª PLATEIA € 15
3ª PLATEIA € 13

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

€ 10 CRIANÇA+ADULTO
€ 7,50 SEGUNDO ACOMPANHANTE COM MAIS DE 12 ANOS

Cartão Amigo 25%

38

ciclo piano fundação EDP
22 domingo · 18:00 sala suggia

YEOL EUM SON

Fryderyk Chopin Scherzo n.º 2 em Si bemol menor; Duas valsas (op. 70 n.º 2 e op. 64 n.º 1);
Nocturno, op. 27 n.º 2; Sonata n.º 2, “Marcha fúnebre”; 24 Prelúdios, op. 28

O inesquecível Chopin pelas mãos de uma pianista que
desde cedo se tornou uma referência na interpretação
do compositor polaco – com apenas 18 anos gravou os
Estudos para a Universal, e mais tarde os Nocturnos.
Mais recentemente, a sul-coreana Yeol Eum Son foi
a solista na última gravação do lendário maestro Sir
Neville Marriner. Premiada dos prestigiados concursos
Van Cliburn e Tchaikovski e vencedora de várias outras
competições internacionais, este será o seu recital de
estreia em Portugal. O programa passa pelas formas
exploradas por Chopin ao longo do seu percurso criativo,
mas termina com foco nos Prelúdios op.28, obra tão
perfeita que retirou de Schumann estas palavras: “Até
mesmo nos silêncios o reconhecemos, a sua respiração ardente. Ele é e permanece o mais audaz, o mais
corajoso génio poético do nosso tempo.”

The unforgettable Chopin by the hands of a pianist who
quickly became an expert in the interpretation of the
Polish composer – at the age of 18 she recorded the
Études for Universal Music, in 2004, and later on the
Nocturnes. Most recently, South Korean Yeol Eum Son
was the soloist on the last recording of legendary conductor Sir Neville Marriner. Awarded in the prestigious
Van Cliburn and Tchaikovsky competitions and winner of
several other international accolades, this will be her first
recital in Portugal. The program goes through various
forms explored by Chopin along his creative path, but
ends with the Preludes Op. 28, a work so perfect that
Schumann said: “One recognizes him in his pauses, in his
impetuous respiration. He is the boldest, the proudest,
poet-soul of his time.”

“Yeol Eum Son é um modelo de esplendor e leveza”
THE TIMES

1ª PLATEIA € 24
2ª PLATEIA € 21
3ª PLATEIA € 19

Jovem 50% · Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25% · Cartão BPI 20% · Sénior 15%

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

40
24 terça · 19:30 sala 2

SOND’AR-TE ELECTRIC
ENSEMBLE
GUILLAUME BOURGOGNE direcção musical
CAMILA MANDILLO soprano
MIGUEL AZGUIME recitante
SÍLVIA CANCELA flauta
NUNO PINTO clarinete
VICTOR VIEIRA violino
FILIPE QUARESMA violoncelo
ELSA SILVA piano
PAULA AZGUIME desenho de som
MISO STUDIO electrónica em tempo real

Miguel Azguime De Part et d’Autre; Trabalho
Poético I: árvore; En Gêne Engin ni Gemme;
Intermezzo da ópera A Laugh to Cry; Mestre
Gato ou o Gato de Botas
Agrupamento dedicado à música contemporânea, o
Sond’Ar-te Electric Ensemble integra de forma permanente a electrónica em tempo real com os instrumentos acústicos. Neste concerto, assinala o sexagésimo
aniversário de Miguel Azguime percorrendo 20 anos
do seu trabalho composicional. Para além de algumas
das suas obras de câmara, representa-o também enquanto cultor das palavras na sua múltipla condição de
compositor e poeta.
A group dedicated to contemporary music, the Sond’Arte Electric Ensemble incorporates real-time electroni-

cs and acoustic instruments. This concert celebrates
Miguel Azguime’s 60th birthday, covering 20 years of his
compositional work. In addition to some of his chamber
pieces, the concert also focusses on his facet of cultivator of words, both as a poet and a composer.

€ 10

Cartão Amigo 80% · Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50% · Cartão BPI 20% · Sénior 15%

Marcações 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com

42
24 terça + 25 quarta
21:30 sala suggia

BÁRBARA TINOCO

25 quarta · 21:30 sala 2

25 quarta · 21:30 café

26 quinta · 22:00 sala suggia

PEDRO CALDEIRA
CABRAL

EDUARDO BRANCO

JANEIRO

SUPER BOCK UNLOCK

APRESENTA JANEIRO SESSIONS LIVE
COM MIGUEL ARAÚJO

Compositor, letrista, cantor, produtor e guitarrista,
Eduardo Branco é um talento em destaque na nova
geração de músicos portugueses. Após experiências de
banda com algum sucesso, há pouco mais de dois anos
gravou um EP em nome próprio, Ilusão, que venderia
mais de mil cópias e cujo concerto de apresentação
esgotou o Auditório IPDJ, na cidade de Coimbra, projectando o músico para uma digressão por salas de Lisboa
e Leiria. Chega à Casa da Música com novos singles,
como “Solidão”, já disponível em todas as plataformas
digitais, e um álbum em vésperas de lançamento.
Composer, lyricist, singer, producer and guitarist,
Eduardo Branco is a talented artist from the new generation of Portuguese musicians. After some successful
experiences working with bands, just over two years
ago he recorded a solo EP, Ilusão, which sold over a
thousand copies. The sold-out concert to present the
new album at IPDJ Auditorium, in the city of Coimbra,
sent the musician in a tour through Lisbon and Leiria.
He arrives at Casa da Música with new singles, such as
“Solidão”, already available on all digital platforms, and
a new album about to be released.

O conceito é simples: receber os amigos na sala de estar,
para uma noite de música e conversa descontraída.
É isso que Janeiro pretende com este espectáculo:
transformar a sala de concertos na sua sala de estar.
Os amigos, esses, estarão em palco e no público e as
histórias serão com certeza muitas. Na Casa da Música,
Miguel Araújo irá sentar-se no sofá com Janeiro e trazer
alguns dos seus temas e histórias para partilhar com
todos os que se juntarem a eles nesta noite especial.
The concept is simple: to welcome friends in a living
room for an evening of music and relaxed conversation.
That’s what Janeiro intends to do with this performance: transform the concert hall into a living room where
friends – on stage and in the audience – can share stories. At Casa da Música, Miguel Araújo will sit on the
couch with Janeiro and share some of his songs and
stories with everyone who wishes to join them on this
special evening.

O FADO DA CÍTARA PORTUGUESA

Cantora e compositora lisboeta de apenas 21 anos,
Bárbara Tinoco deu que falar na sua muito breve passagem pela fase de casting do programa “The Voice
Portugal”. Embora não tendo sido seleccionada, teve
a oportunidade de mostrar um tema original que fez
furor. “Antes Dela Dizer Que Sim” tornou-se o seu single
de estreia, gravado no RF Estúdio e no Estúdio Zeco
por Ricardo Ferreira, João Só e Nuno Simões. O vídeo
conta já com mais de 4 milhões de visualizações no
YouTube. Em Dezembro lançou o segundo single, “Sei
Lá”. É o início de uma carreira que promete.
Bárbara Tinoco is a 21-year-old singer-songwriter from
Lisbon, that caught the public’s attention in her very brief
passage through the casting phase of the programme
“The Voice Portugal”. Despite not being selected, she
had the opportunity to sing an original song that made
a splash. “Antes Dela Dizer Que Sim” became her debut single, recorded at RF Estúdio and Estúdio Zeco
by Ricardo Ferreira, João Só and Nuno Simões. The
video has now more than 4 million views on YouTube.
In December, she released her second single, “Sei Lá”.
It is truly the beginning of a successful career.

Músico e investigador, Pedro Caldeira Cabral tem recuperado manuscritos musicais com peças antigas do
repertório da cítara portuguesa, muitas de autor desconhecido e datáveis desde o final do séc. XVIII até ao
início do XX. A música que aí se encontra é uma mistura
de géneros: o fado de salão, as danças da fofa, do fandango, do sarambeque, da valsa, da mazurca, do maxixe
ou da chula. A cítara portuguesa tem vindo a despertar
um interesse crescente dos públicos atentos à fruição
de géneros musicais diferentes do uso mais tradicional
deste instrumento e Caldeira Cabral tem criado um
novo repertório solístico, constituído por composições
originais e transcrições de peças de música do passado.
Musician and researcher, Pedro Caldeira Cabral has
been recovering musical manuscripts with old pieces
from the repertoire of the Portuguese zither, many by
unknown authors and dating from the end of the 18th to
the beginning of the 20th centuries. The music he found
is a mixture of genres: fado de salão, the dances of fofa,
fandango, sarambeque, waltz, mazurka, maxixe or chula.
The Portuguese zither has been stirring a growing interest
among listeners who are keen to enjoy other musical
genres other than the more traditional ones linked to this
instrument, and Caldeira Cabral has been creating a new
soloist repertoire, consisting of original compositions and
transcriptions of musical pieces from the past.

1ª PLATEIA € 18

1ª PLATEIA € 18

2ª PLATEIA € 15

2ª PLATEIA € 15

3ª PLATEIA € 15

€ 15

3ª PLATEIA € 15

Cartão Amigo 25%

Cartão Amigo 25%

Cartão Amigo 25%

promotor: Primeira Linha

promotor: Diferentes Ritmos/Produtores Associados

ENTRADA LIVRE

promotor: 1ª Linha
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sinfónica
26 quinta · 22:00 café

HELGA AZEVEDO
E OS CARIOCA
DE LIMÃO

27 sexta · 21:30 sala suggia

POEMA SINFÓNICO

SUPER BOCK UNLOCK

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
JOSEPH SWENSEN direcção musical

Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia n.º 29 em Lá maior, K.201
Richard Strauss Uma Vida de Herói

Helga Azevedo e Gil Santos fundaram os Carioca de
Limão, banda de seis amigos que se reúnem para criar
música cujas influências incluem a MPB, o afoxé, o samba jazz, a world music, ritmos caribenhos e sonoridades
dos quatro cantos do mundo. O resultado é uma estética
fresca que contagia as audiências tanto nos temas mais
suaves como nos ritmos mais intensos.
Helga Azevedo and Gil Santos founded Carioca de
Limão, a group of six friends who enjoy creating music
influenced by MPB, afoxé, samba jazz, world music,
Caribbean rhythms and sounds from the four corners
of the earth. The result is a fresh aesthetic that conquers audiences in both the softer songs and the more
intense rhythms.

Aos 18 anos, nas vésperas de tentar a sua sorte em Viena, Mozart escrevia a Sinfonia n.º 29, uma
obra enérgica e luminosa que será talvez a mais popular das suas sinfonias de juventude. A partitura
autógrafa apresenta a proverbial escrita segura, limpa e sem hesitações, parecendo comprovar o
célebre mito de que o compositor elaborava sempre mentalmente as obras na totalidade antes de
as passar ao papel. A influência de Mozart em gerações de compositores logo após a sua morte e
até aos nossos dias é enorme. Um desses compositores foi Richard Strauss, que o idolatrava e de
quem foi um renomado intérprete enquanto maestro. Mas Strauss foi também o autor por excelência
de poemas sinfónicos, atingindo o expoente máximo de requinte no género. Uma Vida de Herói
pretende representar as suas próprias experiências enquanto homem e artista.
At the age of 18, just before trying his luck in Vienna, Mozart wrote Symphony No. 29, an energetic
and luminous work that is probably the most popular of his youth symphonies. The autograph score
presents his proverbial confident writing, clean and without hesitations, confirming the famous
myth that the composer always envisioned the whole piece in his mind before writing it down.
Mozart’s influence on generations of composers shortly after his death and even today is colossal.
One of these composers was Richard Strauss, who idolized him and was a renowned interpreter
of his work in his conductor capacity. But Strauss was also the quintessential author of symphonic
poems, reaching the highest exponent of refinement in the genre. A Hero’s Life represents his own
experiences as a man and as an artist.

1ª PLATEIA € 23
2ª PLATEIA € 20
3ª PLATEIA € 18

Jovem 50% · Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25% · Cartão BPI 20% · Sénior 15%

ENTRADA LIVRE

46
28 sábado · 21:00 sala suggia

RANCHO DE CANTADORES DE
ALDEIA NOVA DE SÃO BENTO

Criado há 33 anos, o Rancho de Cantadores de Aldeia
Nova de São Bento é herdeiro de uma longa tradição,
localidade há muito reconhecida na região como “terra
de bons cantadores”. O grupo, com idades compreendidas entre os 16 e os 93 anos, representa com distinção
o Cante Alentejano – considerado em 2014 Património
Cultural e Imaterial da Humanidade pela UNESCO – e
concebeu um concerto pensado como uma celebração,
partilhando por isso o palco com convidados muito
especiais: António Zambujo, Jorge Benvinda, Miguel
Araújo e Pedro Mestre.

Created 33 years ago, the Rancho de Cantadores de
Aldeia Nova de São Bento inherited a long tradition, a
village known in the region as a “land of good singers”.
The group, whose singers are aged between 16 and 93,
represents splendidly the Cante Alentejano – UNESCO’s
Cultural and Intangible Heritage of Humanity since 2014
– and conceived a concert that is nothing short of a
celebration, sharing the stage with very special guests:
António Zambujo, Jorge Benvinda, Miguel Araújo and
Pedro Mestre.

1ª PLATEIA €35
2ª PLATEIA €30
3ª PLATEIA €25
CAMAROTE

€30

Cartão Amigo 25%
promotor: Sons em Trânsito

Linha Cartão Amigo 220 120 229
info@casadamusica.com
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sinfónica
29 domingo · 10:00, 11:30
e 16:00 sala 2

29 domingo · 12:00 sala suggia

UMA VIDA DE HERÓI

PEQUENOS PIRATAS

CONCERTO COMENTADO PARA FAMÍLIAS · SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

SERVIÇO EDUCATIVO

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
JOSEPH SWENSEN direcção musical
concerto comentado por MÁRIO AZEVEDO

Richard Strauss Uma Vida de Herói

ANA BENTO direcção artística e interpretação
ANA BENTO e BRUNO PINTO composição

e sonoplastia
COLECTIVO GIRA SOL AZUL interpretação

A bordo da nau dos Pequenos Piratas ninguém teme o
mar: do peito rompe coragem e o olhar persegue o horizonte. Nesta epopeia não faltam água salgada e sol, peixes e sereias, tempestades, tesouros. É a grande aventura
de ir ao fim do mundo e voltar. Um concerto encenado,
pensado para desafiar as capacidades e inteligências dos
mais pequenos com uma fusão de influências encimada
pelo rock. Não é óbvio, sabe bem e faz ainda melhor.
Aboard the ship of the Little Pirates no one fears the
sea: they are brave seamen chasing the horizon. In this
epic adventure there is no shortage of salt water and
sun, fish and mermaids, storms and treasures. It’s the
great adventure of going to the end of the world and
back. A staged concert designed to challenge the skills
and intelligence of the youngsters with a mix of different
influences headed by rock music. It is not obvious, but
it feels good and we strongly recommend it.

Richard Strauss é o poeta sinfónico por excelência, o compositor que atingiu o expoente máximo de
requinte neste género. Uma Vida de Herói é o seu oitavo poema sinfónico e foi um grande sucesso
logo na estreia, em 1899. De uma das apresentações da obra chegou‑nos o seguinte relato: “Vejo
pessoas a tremer e quase se levantam em determinadas passagens. No fim, durante a ovação e a
entrega de flores, soam os trompetes e as mulheres acenam os seus lenços.” A obra é um auto-retrato
do compositor e revisita temas conhecidos da sua obra. Nos comentários de Mário Azevedo e com
os exemplos da orquestra, ficaremos a conhecer melhor como Richard Strauss se retratou através
desta música fabulosa.
Richard Strauss is the quintessential symphonic poet, the composer who reached the highest level
of refinement in this genre. A Hero’s Life is his eighth symphonic poem and was a great success
when it premiered, in 1899. The following testimony resulted from one of its performances: “I see
people trembling and almost rise in certain passages. In the end, while the audience is applauding
and the flowers are brought to the stage, there is the sound of the trumpets and the women wave
their handkerchiefs.” The piece is a self-portrait of the composer and revisits famous themes of
his work, taken from symphonic poems and songs. With the comments of Mário Azevedo and the
excerpts played by the orchestra, we will understand a bit more how Richard Strauss portrayed
himself through this fabulous music.

CONCERTO ENCENADO PARA MAIS NOVOS
Destinados a famílias com crianças dos 3 meses aos 6 anos de idade,
estes espectáculos revisitam os vários géneros musicais através de
histórias encenadas e linguagens acessíveis que contribuem para a
construção das primeiras bases da compreensão e expressão musicais
€ 11
€ 10 CRIANÇA+ADULTO
€ 7,5 SEGUNDO ACOMPANHANTE COM MAIS DE 6 ANOS

Cartão Amigo 25%

Jovem 50% · Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25% · Cartão BPI 20% · Sénior 15%
Cartão Continente: na compra de um bilhete para adulto,
oferta de duas entradas para menores de 18 anos

50
31 terça · 19:30 sala 2

DIOGO MENDES
PRÉMIO NOVOS TALENTOS CASA DA MÚSICA

SABER OUVIR:
11º CURSO LIVRE DE HISTÓRIA
DA MÚSICA
FORMAÇÃO

O Curso Livre de História da Música é dirigido a todos os públicos, independentemente da sua formação musical, e na sua 11ª edição mantém uma ligação próxima
com a programação da Casa da Música. Dois módulos centram-se em diferentes
períodos da música francesa: o Impressionismo Musical do início do século XX será
desvendado por Pedro Almeida, e a vitalidade criativa da corte de Versalhes no período
Barroco é apresentada por Rui Vieira Nery. O papel do maestro na orquestra é o foco
de um módulo orientado por Pedro Neves, um maestro experiente bem conhecido
do público da Casa da Música que se estreia no Curso Livre. Daniel Moreira explora
as ligações entre a música e a matemática, um desafio que promete surpreender.

janeiro a outubro 2020
segundas 17:30-19:15
auditório Fundação EDP

Aos 25 anos, Diogo Mendes é um dos nomes a fixar
na nova geração da guitarra portuguesa ao estilo de
Coimbra. Fundador do Grupo de Fado Amanhecer, que
o levou a percorrer o país e a visitar França, Espanha
e Canadá, aprendeu o instrumento com grandes mestres como Manuel Coroa, Ricardo Silva, Paulo Soares,
Luís Marques, Ricardo Dias, Ricardo Gordo, Custódio
Castelo, Bernardo Couto, António Parreira e Hugo Vasco
Reis. Com grande experiência acumulada em casas de
fado da cidade dos estudantes, lançou recentemente
o seu primeiro disco a solo, Portefólio, que apresenta
neste concerto.

€ 10

Cartão Amigo 80% · Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50% · Cartão BPI 20% · Sénior 15%

At 25 years of age, Diogo Mendes stands out in the
new generation of Portuguese guitar players, in the
style of Coimbra. He is the founder of the project Fado
Amanhecer, which toured Portugal, France, Spain and
Canada. He learned to play the instrument with great
masters such as Manuel Coroa, Ricardo Silva, Paulo
Soares, Luís Marques, Ricardo Dias, Ricardo Gordo,
Custódio Castelo, Bernardo Couto, António Parreira
and Hugo Vasco Reis. He developed his skills playing in
traditional “fado houses” in the student city of Coimbra
and recently released his first solo album, Portefólio,
which he presents in this concert.

02, 09, 16 e 23 MAR
2º Módulo

O IMPRESSIONISMO
E OS NOVOS CLÁSSICOS
NA MÚSICA FRANCESA
PEDRO ALMEIDA

Segundo o grande poeta Mallarmé, “nomear um objecto é destruir três quartos do
prazer que reside no adivinhar gradual da sua verdadeira natureza”. A arte da sugestão dominou a poesia simbolista francesa a partir da segunda metade do século
XIX e expandiu-se para as artes visuais e para a música de compositores como
Debussy, Ravel, Fauré e outros. Em quatro sessões, ficamos a conhecer as origens
do movimento que se tornou conhecido como Impressionismo Musical, a sua música
mais emblemática e as duradouras consequências que teria mais tarde na corrente
neoclássica, também ela uma reacção à expressividade exacerbada do Romantismo.

MÓDULO INDIVIDUAL
DE DUAS SESSÕES
€ 20
MÓDULOS INDIVIDUAIS
DE TRÊS SESSÕES
€ 30
MÓDULO INDIVIDUAL
DE QUATRO SESSÕES
€ 40
CURSO NA TOTALIDADE
€ 100

Cartão Amigo 25%
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BENEFÍCIOS ASSOCIADOS
25% de desconto na aquisição de assinaturas
(apenas para o cartão anual e na razão de uma unidade
de assinatura por cartão)
25% de desconto nos concertos da programação artística
(válido para um bilhete por cartão)
25% de desconto nas actividades do Serviço Educativo,
com preço igual ou superior a € 10 (válido para um
bilhete por cartão)
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
Possibilidade de pagamento parcelar na aquisição
de assinaturas (valor superior a € 100)
COMO ADQUIRIR
www.casadamusica.com
Bilheteiras Casa da Música
Linha Cartão Amigo – 220 120 229

ANO 2020
CARTÃO INDIVIDUAL € 47
CARTÃO JOVEM € 28

SEMESTRAL
CARTÃO INDIVIDUAL € 23,50
CARTÃO JOVEM € 14

Jan–Jun 2020/Jul–Dez 2020
O desconto nos concertos é relativo
ao período de vigência do cartão

Venha conhecer a Casa e termine
a sua visita num concerto
Descubra a vasta e ousada
arquitectura da Casa da Música,
através das nossas visitas guiadas.
Lideradas por uma equipa de
guias especializada, as visitas
levá-lo-ão a explorar os recantos
da Casa, aventurando-o pelo
edifício projectado pelo arquitecto
holandês Rem Koolhaas.
Poderá ainda conhecer as suas
várias funcionalidades, bem
como o seu projecto artístico,
cultural e social.
Um passeio que permitirá um novo
olhar e uma nova perspectiva
sobre a Casa.
No final, se adquirir um 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 € 3,50
Visitas adequadas a diferentes faixas
etárias (> 3anos) onde são desenvolvidos
jogos musicais

ANIVERSÁRIO NA CASA
A PARTIR DE € 16
Dos 4 aos 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!

TURÍSTICA € 12,50
(inclui brochura e copo de vinho do Porto)
Com uma duração um pouco mais longa,
poderá conhecer o edifício, num registo
descontraído e envolvente.
BACKSTAGE € 12*
Visitas que permitem um acesso directo
aos bastidores, incluindo o visitante
nas dinâmicas quotidianas de preparação
de concertos.

MARCAÇÕES
+351 220 120 233
visitasguiadas@casadamusica.com
MECENAS VISITAS GUIADAS

*Não acumula com outros descontos;
a aquisição do bilhete está sujeita à
disponibilidade da sala

informações gerais
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CONSELHO DE FUNDADORES
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.
Chamartin Imobiliária, SGPS, S.A.
SDC Investimentos, SGPS, S.A.
Grupo Visabeira–SGPS, 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.
Violas Ferreira

FUNDADORES GOLD
Amorim Investimentos e Participações
BA Glass
Bial
Cerealis
Continental Mabor
El Corte Inglés
Violas Ferreira
Grupo Media Capital
Lactogal
Metro do Porto
RAR
Solverde
EMPRESAS AMIGAS
Deloitte
Manvia
Derichebourg Facility Services
Strong Charon
OUTROS APOIOS
Fundação Adelman
NewCoffee
Pathena/i2S
ThyssenKrupp

VENDA DE BILHETES
Bilheteiras da Casa da Música
Bilheteira on-line
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.
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.
ALTERAÇÕES
A programação e os preços apresentados nesta
agenda poderão estar sujeitos a alterações.
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, exceptuam-se os de
promotores externos.
Sinfónica, Remix, Coro, Ciclo Piano,
Ciclo Jazz e Terças Fim de Tarde
Cliente BPI – 20%
Jovem = < 30 Anos – 50%
Professores e estudantes de música – 50%
Sénior > = 65 anos – 15%
Cartão Continente: na compra de 1 bilhete para
adulto, oferta de 2 entradas para menores de 18
anos (válido apenas para Sinfónica ao Domingo)
Cartão Amigo e Cartão Amigo Jovem
Desconto de 25% em concertos
promovidos pela Casa da Música
Desconto de 80% nos concertos
Terças Fim de Tarde
Os descontos acima mencionados
são aplicados em concertos com
preço igual ou superior a € 10
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 previamente.
Reservas +351 220 120 233
visitasguiadas@casadamusica.com
*valor a descontar na compra de um bilhete
para qualquer concerto dos Agrupamentos
Residentes, desde que efectuada no
final da visita.

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO EDIFÍCIO,
BILHETEIRA e LOJA
Segunda a Sábado: 9:30—19:00
Domingo e Feriados: 9:30—18:00
Dias de Espectáculo:
Edifício aberto até ao final do espectáculo,
bilheteira e loja abertas até meia hora após
o seu início.
RESTAURANTE
Segunda a Quinta
12:30—15:00 e 19:30—23:00
Sextas e Sábados 12:30—15:00
e 19:30—00:00
Domingos
Encerrado, excepto em véspera de feriado
Feriados
Encerrado, excepto Sextas e Sábados
www.casadamusica.com/restaurante
Reservas 220 107 160
CAFÉ CASA DA MÚSICA
Todos os dias 09:00–24:00
PARQUE DE ESTACIONAMENTO
Bilhete de Evento
€2,5 válido para um período máximo de
estacionamento de 3,5 horas consecutivas
entre as 19:00 e a 01:00
Desconto Restaurante Almoço
€ 0,6 válido para o período de estacionamento
entre as 12:30 e as 15:30
Desconto Restaurante Jantar
€ 1,5 válido para o período de estacionamento,
entre as 19:00 e a 01:00
Aberto 24 horas
Contactos
22 609 54 07 / 917 649 836
pcm-porto@saba.eu
Para mais informações enviar e-mail para:
info@casadamusica.com
Se desejar ser incluído na nossa mailing list,
envie um e-mail para:
info@casadamusica.com

TICKET SALES
Casa da Música Ticket Office
www.casadamusica.com
Worten Shops
DISCOUNTS
Orquestra Sinfónica, Remix, Coro, Piano Series,
Jazz Series and Tuesdays at the End of the
Afternoon (19:30)
BPI Client – 20%
< 30 Years – 50%
Teachers and music students – 50%
> 65 Years – 15%
Continente Card: in the purchase of an Adult
ticket, we offer 2 tickets for children under
18 years (valid for Symphonic on Sundays only)
Friend Card
25% discount in concerts promoted by
Casa da Música
80% discount in Tuesdays at the End of the
Afternoon (19:30) concerts
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
+ 351 220 120 233
visitasguiadas@casadamusica.com

Casa da Música na internet
Website www.casadamusica.com
Facebook @casadamusica
Twitter @casadamusica
Instagram @casadamusicaporto
Youtube /casadamusicaporto
Vimeo /casadamusica

OPENING HOURS
Building, Ticket Office and Shop
Monday to Saturday: 9:30-19:00
Sunday and holidays: 9:30-18:00
Performance Days: building open until end of
performance, ticket office and shop open until
30 minutes after its beginning.

CALL CENTER: +351 220 120 220

CHANGES TO THE PROGRAMME
Programmes and prices presented on this
brochure may be subject to change

OS PREÇOS ANUNCIADOS NESTA
BROCHURA SÃO VÁLIDOS SALVO
ERRO TIPOGRÁFICO.

If you wish to be included on our mailing list,
please send an e‑mail to:
info@casadamusica.com

MENU ALMOÇO
O Chef Artur Gomes prepara diariamente três opções
de almoço – carne, peixe e vegetariano – que conferem
a forma mais cómoda e acessível para o seus almoços
diários de trabalho ou de convívio. O menu almoço inclui
tudo o que completa uma refeição: couvert, entrada,
prato, sobremesa, bebida e café.
€ 16

MENU JANTAR+CONCERTO
A compra de um bilhete de concerto dá-lhe a possibilidade de jantar no Restaurante Casa da Música, fruindo
de um menu especialmente preparado pelo Chef Artur
Gomes. Antes ou depois do concerto, conforme a sua
preferência, aproveite esta oferta que contempla: couvert, entrada, prato, sobremesa, bebida e café.
€ 19,50 (CASO O JANTAR SEJA ADQUIRIDO

PROVAS DE VINHOS
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.
—
em março:
17 terça · 19:30
BOAS QUINTAS
A Sociedade Agrícola Boas Quintas nasceu em 1991
na reconhecida região do Dão. Tudo teve início quando
Nuno Cancela de Abreu, representante da 4.ª geração
de uma família com tradição agrícola e vitícola superior
a 130 anos, tomou a decisão de dedicar toda a sua experiência e o seu conhecimento em viticultura e enologia
ao serviço de um projeto próprio que lhe permitisse
criar vinhos de alta qualidade, carácter e personalidade.

NO ACTO DE COMPRA DO BILHETE)
€ 21 (COM A APRESENTAÇÃO DO BILHETE

€ 30 (INCLUI JANTAR DEPOIS DA PROVA)

NO RESTAURANTE)

Para mais informações consulte:
www.casadamusica.com/restaurante
Reservas: 220 107 160
restaurante@casadamusica.com

