
SONS DOORIENTE CHEGAM
AMANHÃÀ CASA DAMÚSICA
PROGRAMAÇÃO

AABERTURA oficial do Ano
Oriente da Casa da Música
CdM decorre de amanhã a
domingo Pela sala de espetá
culos portuense vão passar a
orquestra sinfónica um en
semble de gamelão fado can
tado por uma japonesa e o
coro residente a interpretar
melodias em mandarim en
tre outras propostas
Aagenda dos primeiros três

meses do ano foi divulgada

ontem pelo diretor artístico
da CdM António Jorge Pa
checo que começou por sa
lientar o facto de a institui

ção ter fechado 2013 respei
tando o orçamento Da pro
gramação destacou em par
ticular os festivais A leste

tudo de novo que arranca
amanhã às 21 horas com a
sinfónica a interpretar Boro
din Unsuk Chin e Prokofiev
e a segunda edição do In

victa Música Filmes
Haverá 50 concertos até ao

fim de março entre os quais

o da Orquestra de Música
Chinesa da Província de

Jiangsu e uma série de mo
mentos com que a CdM assi
nala os 150 anos do nasci
mento de Richard Strauss

Leopold Hager dirige a or
questra na interpretação de
sinfonias de Schubert e
Bruckner enquanto Tobias
Volkmann terá a batuta do
concerto de Carnaval tido
comumdosmomentos altos
do trimestre

Grigori Sokolov regressa ao
piano da Suggia desta vez

com um programa inteira
mente dedicado ao composi
tor Frédéric Chopin A mes
ma sala acolherá Mallu Ma

galhães Luísa Sobral Gisela
João Bill Callahan e Egberto
Gismonti entre outros
António Jorge Pacheco re

feriu que a agenda do Club
bing ainda não está fechada
mas o ciclo será retomado em
março Entretanto o bar da
Casa daMúsica abre em feve
reiro para uma sessão de ele
trónica
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