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Festival
LuísMiguelQueirós
Música eRevolução evoca
ocentenário da IGuerra
comumprogramaque
inclui a estreiamundial
de Le Soldat Inconnu

OfestivalMúsicaeRevolução regres
sa no dia 25 de Abril à Casada Músi
ca noPorto comumaprogramação
marcadapelocentenárioda IGuerra
Mundial Até 1 deMaio este cicloper
correrá umconjunto deobrasmusi
cais relacionadas não apenas com a
Guerrade1914 1918 mastambémcom
outros conflitosdediferentes épocas
Música e Conflito foi justamente o

tema escolhido para esta oitava edi
ção do festival que incluirá uma es
treiamundial LeSoldatInconnu do
compositor gregoGeorgesAperghis
umapeçaencomendadapelaOrgani
zaçãoEuropeiade SalasdeConcerto
ECHO para assinalar o centenário
da guerra
O programa abre na noite de 25

com um concerto que terá a parti
cularidadedeenvolver várias forma
çõesdacasa aOrquestraSinfónica o
CoroeaOrquestraBarroca Aprimei
ra parte inicia se comumpeça para
coroacapella deArnoldSchönberg
PaznaTerra compostanosanosque
antecederama IGuerra e da qual o
compositor dirá mais tarde ter sido
a suaúltima obra tonal escrita num
momento em que ainda não deses
perara de ver realizada a harmonia
entreoshomens AOrquestraBarro
ca apresentarádepois peçasde Jean
PhilippeRameau JanDismasZelenka
eHaendel sendo rendida na segun
da parte pela Orquestra Sinfónica
que regressará a Schönberg inter

pretando UmSobrevivente deVarsó
via homenagemexpressaàs vítimas
do Holocausto A encerrar este con
certo inaugural a cantata Evangelho
Eterno que Leos Janácek concluiu
na Primavera de 1914 a poucas se
manasdo assassinato doarquiduque
Francisco Fernando em Sarajevo
Amesmaestrutura umaprimeira

parteacargodaOrquestraBarroca a
precederainterpretaçãode reportó
riodo século XX pelaOrquestra Sin
fónica repete se no dia seguinte
desta vez abrindo comBattaliaà10
de Heinrich von Biber e Il combat
timento di Tancredi e Clorinda de
Claudio Monteverdi uma obra
crucial da história damúsica que ra
ramente é interpretada sublinhou
o director artístico daCasa da Músi
ca António Jorge Pacheco nasessão
de apresentaçãodesteprograma Na
segunda parte a Orquestra Sinfóni
ca da Casa daMúsica interpreta Em
Louvor da Paz de FernandoLopes
Graça e a suite Três excertos deWo
zzeck deAlbanBerg que combateu
na I Guerra nas fileiras do exército
austro húngaro
O festival incluirá ainda um con

certo pela BandaMilitar do Porto a
estreia de Le Soldat Inconnu que o
Remix Ensemble apresentará a 28
num concerto cuja primeira parte
será preenchida pela versão com
pleta para narrador e ensemble de
Lhistoiredu soldat de Igor Stravinski
e a estreia deCurado um teatromu
sical desenvolvido pelo serviço edu
cativo da Casa daMúsica com a As
sociação dos Deficientes das Forças
Armadas e alunos do Balleteatro A
direcção artística é de Tim Yealland
e a direcção musical de Jorge Pren
das Finalmente a encerrar no dia
1 deMaio o regresso da exuberante
orquestra de Goran Bregovic com
Champagne for Gypsies
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