JUNHO

—
15 DOM.ACADEMIA DE MÚSICA A PAUTA.
ESPECTÁCULO DE FIM DE ANO.

—
01 DOM.MÚSICA DE BOLSO.
SERVIÇO EDUCATIVO

PROMOTOR: ACADEMIA DE MÚSICA A PAUTA

—
17 TER.CLÁUDIA MADUR.FADO

—
01 DOM.ALI BABÁ E AS 40 CANÇÕES.
SERVIÇO EDUCATIVO

—
18 QUA.CHEGA DE SAUDADE.CELEBRAR
TOM JOBIM.PROMOTOR: TROVAS SOLTAS

—
01 DOM.ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA.ALADINO

—
14 SÁB.LURA.PROMOTOR: UGURU

—
03 TER.DUO DE PIANO E VIOLINO.
MÚSICA DE CÂMARA

—
14 SÁB.QUIET AFFAIR.PALCO SUPER BOCK

—
04 QUA.FESTA PRÉ-FESTIVAL OPTIMUS
PRIMAVERA SOUND.BAR CASA DA MÚSICA

—
15 DOM.BABY ROCKS!.SERVIÇO
EDUCATIVO

—
05 QUI.JÚLIO RESENDE.

—
15 DOM.ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA.
AS MIL E UMA NOITES

PROMOTOR: DIFERENTES RITMOS

—
05 QUI.ESCOLA DE MÚSICA VALENTIM
DE CARVALHO.POP-ROCK.
ESPLANADA DA PRAÇA
—
06 SEX.ANTÓNIO LARANJEIRA.
PALCO SUPER BOCK
—
07 SÁB.ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA.
VIOLINO REINVENTADO

—
07 SÁB.SEQUIN.PALCO SUPER BOCK
—
08 DOM.PEQUENOS PIRATAS.
SERVIÇO EDUCATIVO
—
08 DOM.WAYNE SHORTER QUARTET.
CICLO JAZZ SONAE

—
19 QUI.ESCOLA DE MÚSICA VALENTIM
DE CARVALHO.JAZZ+FUNK.
ESPLANADA DA PRAÇA
—
20 SEX.40 ANOS DO 25 DE ABRIL.
HOMENAGEM A JOSÉ MÁRIO BRANCO.
PRODUÇÃO: OPIUM

—
20 SEX.JOÃO AFONSO.PALCO SUPER BOCK
—
21 SÁB.MOULLINEX LIVE.
PALCO SUPER BOCK
—
21 SÁB.RUI VARGAS/JOÃO SEMEDO.
BAR CASA DA MÚSICA
—
22 DOM.BEBÉ GRIGRI.SERVIÇO EDUCATIVO
—
23 SEG.BANDA SINFÓNICA PORTUGUESA.
CONCERTO DE SÃO JOÃO

—
12 QUI.CONSERVATÓRIO DE MÚSICA
DA JOBRA.BIG BAND.ESPLANADA DA PRAÇA
—
13 SEX.ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA.XERAZADE
—
13 SEX.QUARTETO MÁRIO SANTOS.
PALCO SUPER BOCK

02

BILHETES À VENDA:
BILHETEIRAS DA CASA DA MÚSICA
WWW.CASADAMUSICA.COM
LOJAS WORTEN

03

—
17 QUI.CONSERVATÓRIO DE MÚSICA
DO VALE DO SOUSA.ESPLANADA DA PRAÇA

—
23 SEG.MIMICAT.PALCO SUPER BOCK
—
24 TER.ALMA DE COIMBRA.
CONCERTO DE SÃO JOÃO

—
18 SEX.NICOLE EITNER AND THE CITIZENS.
PALCO SUPER BOCK

—
26 QUI.ACADEMIA DE MÚSICA DE ESPINHO.
MÚSICAS DO HEMISFÉRIO SUL.
ESPLANADA DA PRAÇA
—
27 SEX.RUI TEIXEIRA GROUP.
PALCO SUPER BOCK
—
28 SÁB.GUTA NAKI.PALCO SUPER BOCK
—
29 DOM.PEQUENOS PIRATAS.
SERVIÇO EDUCATIVO
—
29 DOM.ORQUESTRA BARROCA
CASA DA MÚSICA.ORIENTALISMO BARROCO
—
30 JUN-02 JUL.ACADEMIA DE VERÃO
REMIX ENSEMBLE.SERVIÇO EDUCATIVO

JULHO

—
08-15 JUL
A CASA DO MÁRIO/
CARTA BRANCA A MÁRIO LAGINHA

—
01 TER.ORQUESTRA JAZZ DE MATOSINHOS
COM MANUELA AZEVEDO.CICLO JAZZ SONAE

—
08 TER.REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA.
ATÉ AOS OSSOS

—
03 QUI.ESCOLA DE MÚSICA VALENTIM
DE CARVALHO.JAZZ.ESPLANADA DA PRAÇA

—
09-11 QUA-SEX.KEEP IT SIMPLE, MAKE
IT FAST!.CONFERÊNCIA INTERNACIONAL

—
04 SEX.FADO À MESA.RESTAURANTE CASA
DA MÚSICA

—
10 QUI.ESCOLA DE MÚSICA VALENTIM
DE CARVALHO.ORQUESTRA DE JAZZ.
ESPLANADA DA PRAÇA

—
04 SEX.ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA.VENCEDOR
DO 3º PRÉMIO INTERNACIONAL SUGGIA/
FUNDAÇÃO CASA DA MÚSICA
—
04 SEX.PEIXE.PALCO SUPER BOCK
—
05 SÁB.MARATONA DE VIOLONCELISTAS.
SERVIÇO EDUCATIVO
—
05 SÁB.IMIDIWAN.PALCO SUPER BOCK
—
06 DOM.SONÓPOLIS.SERVIÇO EDUCATIVO

—
11 SEX.TROMPAS LUSAS.
PALCO SUPER BOCK
—
12 SÁB.ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA.
LAGINHA AO PIANO

—
19 SÁB.CHEONGJU CITY DANCE COMPANY
—
19 SÁB.TROPICAL LIPS.
PALCO SUPER BOCK
—
22 TER.FOLEFEST.FESTIVAL E CONCURSO
DE ACORDEÃO
—
24 QUI.GISELA JOÃO.SERRA DO PILAR.
CAIS DE FADO

—
12 SÁB.BEACH ARABS & EMPEROR X.
PALCO SUPER BOCK
—
13 DOM.MÁRIO LAGINHA TRIO.
CICLO JAZZ SONAE
—
15 TER.RICARDO TOSCANO 4TETO.
CICLO JAZZ SONAE
—
16 QUA.EMICIDA.CÉSAR LACERDA.

—
24 QUI.CONSERVATÓRIO DE MÚSICA
DO VALE DO SOUSA.ESPLANADA DA PRAÇA
—
25 SEX.CONCERTO ESCOLAR.
ACADEMIA DE MÚSICA DE COSTA CABRAL

APOIO: CONSULADO-GERAL DO BRASIL NO PORTO
04

05

—
25 SEX.MARIZA.SERRA DO PILAR.
CAIS DE FADO
—
25 SEX.JOSEPHINE FOSTER.
PALCO SUPER BOCK

AGOSTO
—
06 QUA.O RAPPA.PROMOTOR: PRIMEIRA LINHA

—
26+27 SÁB+DOM.ENCONTRO DE BANDAS
FILARMÓNICAS EDP

—
26 SÁB.CRISTINA BRANCO & CAMANÉ
COM ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA.
SERRA DO PILAR.CAIS DE FADO
—
26 SÁB.HOLY NOTHING.
PALCO SUPER BOCK

06

SETEMBRO
—
05 SEX.ORQUESTRA XXI
—
05 SEX.STOPESTRA!.AVENIDA DOS ALIADOS
—
06 SÁB.ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA.
AVENIDA DOS ALIADOS

Desde a primeira nota musical, o primeiro concerto, desde o primeiro
dia, o BPI - Mecenas da Casa da Música - apoia a promoção,
divulgação e projecção da música em Portugal e no estrangeiro.
Juntos, trabalham desde 2005 para fazer da Casa da Música a casa
de todas as músicas, de todos os músicos e de todos os públicos.
Juntos, dão o tom.
Mecenas Principal
da Casa da Música

MIL E UMA NOITES
ONE THOUSAND AND ONE NIGHTS
O Verão na Casa decorre entre 1 de Junho e 6 de Setembro sob o signo das Mil e Uma

Summer at Casa da Música takes place between 1 June and 6 September, with

Noites. São múltiplas as narrativas de uma programação que leva os grandes nomes

the theme One Thousand and One Nights. There are multiple narratives to this

do fado ao Cais de Fado, dá Carta Branca a Mário Laginha, oferece o concerto de São

programme, which takes the big names in Fado to Cais de Fado, gives carte blanche

João à cidade e dezenas de concertos gratuitos na Esplanada da Praça, saúda o Festival

to Mário Laginha, offers the city its São João midsummer concert, as well as dozens

Optimus Primavera Sound, apresenta a primeira Academia de Verão Remix Ensemble e

of free concerts on the Esplanada da Praça, welcomes the Optimus Primavera Sound

mais uma edição do Encontro de Bandas Filarmónicas EDP, faz desfilar estrelas do jazz

Festival, presents the first Remix Ensemble Summer Academy and yet another edition

de várias tendências e termina com a Orquestra Sinfónica num grande concerto ao ar

of the EDP Wind Band Meeting, shows off stars from various strands of jazz and

livre na Avenida dos Aliados.

concludes with the symphony orchestra in a grand open-air concert on Avenida dos
Aliados.

Se Mariza, Gisela João, Cristina Branco e Camané surgem como figuras de cartaz
do Cais de Fado, Wayne Shorter abrilhanta o Ciclo de Jazz Sonae, Mário Laginha

While Mariza, Gisela João, Cristina Branco and Camané are billboard highlights for

apresenta-se nas suas facetas de compositor, pianista clássico e de jazz e a violinista

Cais de Fado, Wayne Shorter adds a sparkle to the Sonae Jazz Series, Mário Laginha

Viviane Hagner é apenas uma das solistas de excelência que a Orquestra Sinfónica

appears in the multiple roles of composer, classical pianist and jazz pianist, and

acompanha nos seus concertos. Ivan Karizna honra o Prémio Suggia, Ivan Lins presta

violinist Viviane Hagner is just one of the top-class soloists accompanied by the

homenagem a Tom Jobim e os sons da tradição de Cabo Verde ouvem-se na voz de Lura.

symphony orchestra in its concerts. Ivan Karizna honours the Suggia Prize, Ivan Lins
pays tribute to Tom Jobim, and the sounds of the traditions of Cape Verde can be

O tema Oriente traz Ali Babá e Aladino aos programas do Serviço Educativo e da

heard through the voice of Lura.

Orquestra Sinfónica, leva-nos ao encontro da Corte do Rei Sol na companhia da
Orquestra Barroca, desvenda a música deslumbrante da Compositora em Residência

The theme of the Orient introduces Ali Baba and Aladdin to the programmes of the

Unsuk Chin e apresenta pela primeira vez no Porto a Cheongju City Dance Company.

Education Service and the symphony orchestra, takes us to the Court of the Sun King
in the company of Orquestra Barroca, unveils the dazzling music of Composer in
Residence Unsuk Chin and introduces for the first time in Porto the Cheongju City
Dance Company.

MECENAS CASA DA MÚSICA

08

APOIO INSTITUCIONAL

PATROCÍNIO VERÃO NA CASA

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA
PATROCÍNIO VERÃO NA CASA

09

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
01 JUN DOM/SUN
MÚSICA DE BOLSO

ALI BABÁ E AS 40 CANÇÕES

António Miguel e Sofia Leandro formadores

José Lourenço e Mário João Alves ideia original
Mário João Alves texto
Ângela Alves, Gabriel Neves, João Tiago Magalhães,
Mário João Alves e Miguel Reis interpretação
Ópera Isto cenografia e figurinos

O que diz a canção? Que em cada som há diversão,
em cada bolso uma canção. Vamos então descobrir o
que se esconde numa cortina com bolsos. Deles saem
Monsieur du Bolso ou Madame Algibeira, coisas e
engenhocas musicais. Basta conhecermos a palavra
mágica...
What does the song tell us? That there’s fun in every
sound, a song in every pocket. Together, we’ll discover the
secrets hidden throughout this fantastic pocketed curtain.
Amongst the pockets we’ll find friends Monsieur du Bolso
and Madame Algibeira as well as any number of musical
gadgets and objects. Now all we need is the magic word…

SERVIÇO EDUCATIVO
WORKSHOPS PRIMEIROS SONS*
10:30 (0-18 MESES), 11:45 (18 MESES-3 ANOS)
E 15:00 (3-5 ANOS) SALA DE ENSAIO 2
€ 10 (CRIANÇA+ADULTO) | € 7,5 (SEGUNDO ACOMPANHANTE
COM MAIS DE 12 ANOS)
*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 5 anos de
idade (com participação dos acompanhantes adultos) que
promovem o encontro criativo com sons, ritmos e movimento

SINFÓNICA AO DOMINGO
18:00 SALA SUGGIA
€ 11 | CARTÃO AMIGO € 8,25

ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA
José Eduardo Gomes direcção musical
Mily Balkirev Islamey
Camille Saint-Saëns Bacanal de Sansão e Dalila
Michel Jarre Suite de Lawrence da Arábia
Aram Khatchaturian Três Peças de Gayane
Alan Menken Suite do filme Aladino, da Disney
Alexander Borodin Danças Polovtsianas de Príncipe Igor

Quem anda a roubar canções? Envolvendo peripécias
e personagens irrequietas, este concerto encenado
promove, com humor, uma abordagem didáctica ao
universo da canção. O repertório clássico deixa tocar-se
pelos contos mágicos do Oriente, manifestando um
tesouro musical digno d’As Mil e Uma Noites.
Who is the song thief? Packed with adventures and lively
characters, this staged concert promotes a humorous yet
educational approach to the world of song. The classical
repertoire is touched by magical tales of the Orient,
revealing musical treasures worthy of One Thousand and
One Nights.

SERVIÇO EDUCATIVO
CONCERTOS PARA TODOS*
ORIENTE 2014
16:00 SALA 2
€ 6 | CARTÃO AMIGO € 4,5

MECENAS SERVIÇO EDUCATIVO

10

APOIO INSTITUCIONAL

Mar e o Pinheiro

©Pedro Lobo

*Espectáculos destinados a famílias e público geral que
cruzam a música com outras linguagens de palco

O filme de animação Aladino, da Disney, faz parte
do imaginário de crianças e adolescentes de todo
o mundo. A sua banda sonora ganhou o Grammy
para Melhor Álbum Infantil e a canção “A whole new
world” venceu o Óscar da Academia para melhor
composição original. Igualmente famosa é a música do
filme Lawrence da Arábia, partilhando com o restante
programa, repleto de músicas célebres do teatro e do
bailado, o exotismo e os ecos da música tradicional de
países e regiões distantes.

The animated Disney film, Aladdin, fires the imagination
of children and teenagers all over the world. Its soundtrack
won the Grammy for Best Children’s Album and the song
“A whole new world” won the Academy Award for best
original composition. Equally famous is the music from
the film Lawrence of Arabia, which, like the rest of this
programme of well-known music from theatre and dance,
is full of exoticism and echoes of the traditional music of
distant countries and regions.
11

03 JUN TER/TUE

04 JUN QUA/WED

19:30 SALA 2
FIM DA TARDE | MÚSICA DE CÂMARA

23:00 BAR CASA DA MÚSICA

-

ENTRADA LIVRE

-

DUO DE PIANO E VIOLINO

FESTA PRÉ-FESTIVAL
OPTIMUS PRIMAVERA SOUND

Georg Michael Grau piano
Vladimir Tolpygo violino

MR. MITSUHIRATO (DISCOTEXAS)
DJ FRA (PRIMAVERA SOUND - ESPANHA)
RUI MAIA (X-WIFE / MIRROR PEOPLE)

L. van Beethoven Sonata para violino e piano
em Dó menor, op. 30 nº 2
César Franck Sonata para violino e piano

No seu recital de estreia na Casa da Música, o violinista
português Vladimir Tolpygo, membro permanente da
Orquestra da Rádio de Munique, é acompanhado por
uma das jovens promessas do pianismo alemão, Georg
Michael Grau. Juntos interpretam uma das grandes
obras-primas do repertório Oitocentista: a Sonata de
César Franck, estreada pelo célebre duo Ysaÿe/Pugno,
artistas que marcaram a vida musical do Porto no
início do século XX.
In his debut recital at Casa da Música, Portuguese violinist
Vladimir Tolpygo, a permanent member of the Munich
Radio Orchestra, is accompanied by one of the rising stars
of German piano, Georg Michael Grau. Together, they
perform one of the great masterpieces of the 19th century:
César Franck’s Sonata, a work premiered by the celebrated
duo Ysaÿe/Pugno, artists who marked Porto’s musical life
at the start of the 20th century.

A Casa da Música associa-se ao festival Optimus
Primavera Sound e recebe DJ Fra, residente no Nitsa
Club de Barcelona e um dos DJs mais respeitados da
cidade. Um grande eclectismo na escolha dos estilos
electrónicos, com preferência para o house clássico e
techno minimalista, é o que se espera dos seus DJ sets.
Na mesma noite actuam Mr. Mitsuhirato, fundador
e co-editor da mítica Mondo Bizarre, com misturas
descomprometidas de indie, disco ou electrónica; e Rui
Maia, aka Mirror People, produtor que assinou o êxito
Kaleidoscope e músico da banda electro-rock X-Wife.
Casa da Música is joining forces with the Optimus
Primavera Sound festival and welcomes DJ Fra, resident DJ
at Nitsa Club in Barcelona and one of the most respected
DJs in the city. A highly eclectic choice of electronic
styles, favouring classic house and minimalist techno,
can be expected of his DJ sets. The same night will see
performances from Mr. Misuhirato, founder and co-editor
of legendary music magazine Mondo Bizarre, with freespirited mixes of indie, disco and electronic music; and
Rui Maia, aka Mirror People, the producer who signed the
successful Kaleidoscope and musician in the electro-rock
band X-Wife.

©Pedro Claudio

€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6 | JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 25

05 JUN QUI/THU
21:30 SALA 2
€ 10 | CARTÃO AMIGO € 7,5

JÚLIO RESENDE
“AMÁLIA”
“Há um sítio onde dói e é daí que se começa. O
importante é isto: Júlio Resende parte do essencial
do fado. Amália, de qualquer modo, está sempre no
centro. E é daí que canta. Neste concerto, sem voz,
nesse lugar do meio, no centro, a levantar-se a partir
do essencial, está o piano e, como existe caminho,
avança-se. O importante em Júlio Resende e no seu
piano: partindo do essencial, nunca se sai de lá. E
isso é raro. Avançar, e muito, sem levantar os pés do
importante.”
Gonçalo M. Tavares
“There’s a place where it hurts and that’s where you begin.
The important thing is this: Júlio Resende starts from this
essential part of Fado. Amália, whichever way you look
at it, is always at the centre. And that’s where she sings
from. In this voiceless concert, in this middle place, in the
centre, rising up from that essential part, there is the piano
and, since there is a path, you progress. The important
thing about Júlio Resende and his piano: when you start
with the essential, you never leave it. And that’s unusual.
Progressing, and a great deal, without raising your feet
from what is important.”
Gonçalo M. Tavares

06 JUN SEX/FRI
22:30 PALCO SUPER BOCK
ENTRADA LIVRE

ANTÓNIO LARANJEIRA
António Laranjeira apresenta pela primeira vez em
concerto os fados do seu novo álbum Luz. O fadista
tornou-se conhecido através do musical Amália de
Filipe La Féria, e tem-se destacado também pela
sua poesia, cantada por vozes como as de Beatriz da
Conceição e Ana Moura.
António Laranjeira performs Fado pieces from his new
album Luz for the first time in concert. The Fado singer
became known through the musical Amália by Filipe la
Féria, and has also been prominent for his poetry, sung by
voices such as Beatriz da Conceição and Ana Moura.

PROMOTOR: DIFERENTES RITMOS
12

13

A LESTE TUDO DE NOVO / ORIENTE 2014

07 JUN SÁB/SAT

07 JUN SÁB/SAT

DESCOBERTAS SINFÓNICAS
21:00 SALA SUGGIA

22:30 PALCO SUPER BOCK

-

ENTRADA LIVRE

-

€ 15 | CARTÃO AMIGO € 11,25 | JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 31
-

SEQUIN

PORTRAIT UNSUK CHIN III

No disco de estreia de Sequin, Penelope, o grande
destaque é a voz de Ana Miró – habitual cúmplice de
Jibóia. Um trabalho fresco, cosmopolita, que agarra as
entranhas da pop e do electro, e no qual as barreiras
tecnológicas se quebram para dar lugar ao movimento
humano.

ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA
VIOLINO REINVENTADO

On Sequin’s debut album, Penelope, the great highlight is
the voice of Ana Miró – a frequent collaborator with Jibóia.
Fresh work that grasps at the core of pop and electro.

Ilan Volkov direcção musical
Viviane Hagner violino
Jonathan Harvey Body Mandala
Unsuk Chin Concerto para violino e orquestra
Igor Stravinski Sinfonia em Dó

08 JUN DOM/SUN

A virtuosa Vivane Hagner fez a sua estreia como solista
com apenas 13 anos no lendário concerto que juntou
as Orquestras Filarmónicas de Berlim e de Israel sob a
direcção de Zubin Metha. A estreia do Concerto para
violino de Unsuk Chin, em 2002, e a sua posterior
gravação permanecem igualmente como momentos altos
da sua premiada carreira. Num programa onde figura a
melodiosa Sinfonia em Dó de Stravinski, a peça que marcou
o regresso do compositor ao classicismo, Body Mandala de
Jonathan Harvey (Compositor em Residência na Casa da
Música em 2009) é o testemunho musical dos rituais de
purificação levados a cabo nos mosteiros budistas no Tibete.

PATROCINADOR
ANO ORIENTE

14

APOIO ANO ORIENTE

€ 10 (CRIANÇA+ADULTO) | € 7,5 (SEGUNDO ACOMPANHANTE
COM MAIS DE 12 ANOS)
*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 5 anos de
idade (com participação dos acompanhantes adultos) que
promovem o encontro criativo com sons, ritmos e movimento

PEQUENOS PIRATAS
Ana Bento e Bruno Pinto formadores

©Timm Loelin

The virtuoso Viviane Hagner debuted as a soloist at the age
of just 13, in the legendary concert that brought together
the Philharmonic Orchestras of Berlin and Israel under the
direction of Zubin Metha. The premiere of Unsuk Chin’s violin
concerto, in 2002, and its later recording are equally high
points in her award-winning career. In a programme featuring
the melodious Symphony in C by Stravinsky, the piece that
marked the composer’s return to classicism, we also see Body
Mandala by Jonathan Harvey (Composer in Residence at Casa
da Música in 2009) the musical expression of the purification
rituals carried out in the Buddhist monasteries of Tibet.

SERVIÇO EDUCATIVO
WORKSHOPS PRIMEIROS SONS*
10:30 (0-18 MESES), 11:45 (18 MESES-3 ANOS)
E 15:00 (3-5 ANOS) | SALA DE ENSAIO 2

Após muitas lutas, o Capitão Barba Rija, mestre de
guitarradas e sonoridades estrambólicas, e a Pirata X,
artista de cantorias e bailaricos, fazem as pazes. Juntos
vão conduzir os piratinhas numa caça ao tesouro cheia
de peripécias, tempestades ruidosas e (en)cantos de
sereias.
Following their many battles, Capitão Barba Rija, guitarmaster and purveyor of high-quality noise, and Pirata X,
much given to song and dance, make their peace. Together
they’ll be leading the little pirates on a treasure hunt
packed with shenanigans, noisy storms and a number of
(en)chanting sirens.
15

08 JUN DOM/SUN

13 JUN SEX/FRI

CICLO JAZZ SONAE
21:00 SALA SUGGIA

SINFÓNICA CLÁSSICA
21:00 SALA SUGGIA

-

-

€ 20 | CARTÃO AMIGO € 15

€ 17 | CARTÃO AMIGO € 12,75
JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 33
-

WAYNE SHORTER
QUARTET

20:15 CIBERMÚSICA
PALESTRA PRÉ-CONCERTO POR RUI PEREIRA

Wayne Shorter saxofone
Danilo Perez piano
John Patitucci contrabaixo
Brian Blade bateria

ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA
©DR

XERAZADE

©Robert Ascroft

Christoph König direcção musical
Paulo Barros flauta

O ano de 2013 marcou o regresso triunfante à editora
Blue Note de Wayne Shorter, com o disco Without A Net.
O mítico saxofonista e compositor é um dos maiores
nomes de toda a história do jazz, tendo passado pelos
grupos mais célebres de Art Blakey (Jazz Messengers)
e Miles Davis, antes de se consagrar como solista
da Blue Note na segunda metade da década de 60.
Fundou depois o influente grupo de fusão Weather
Report, e ainda hoje impressiona a sua capacidade de
se reinventar, de se afastar dos seus alicerces musicais
para procurar sempre algo novo. Ao seu lado estão três
músicos consagrados que já o vêm acompanhando
desde 2001, formando um quarteto de grande nível.

2013 marked Wayne Shorter’s triumphant return to
the Blue Note label, with the album Without A Net. The
legendary saxophonist and composer is one of the greatest
names in the history of jazz, having been a member of the
most celebrated groups with Art Blakely (Jazz Messengers)
and Miles Davis, before devoting himself to solo work with
Blue Note in the latter half of the 1960s. He then founded
the influential fusion group Weather Report, and even
today he shows an impressive capacity for reinventing
himself, for moving away from his musical foundations in
a never-ending search for something new. At his side are
three renowned musicians who have been accompanying
him since 2001, forming a top level quartet.

Anatol Liadov O lago encantado
Lowell Liebermann Concerto para flauta e orquestra
Nicolai Rimsky-Korsakoff Scheherazade

Entramos num mundo de fantasia povoado de contos
mágicos. Liadov, compositor cuja música é pródiga em
despertar imagens, chamou “fábula-quadro” a O lago
encantado, representação “fria, maléfica e fantástica”
da natureza na qual alcançou o maior detalhe na subtil
transformação de coloridos da superfície de um lago
iluminado pelo luar. Rimsky-Korsakoff inspirou-se
nas Mil e uma noites para reproduzir um grande
poema sinfónico. Expressão máxima do orientalismo,
Scheherazade é uma peça de grande expressividade,
sensualidade e exuberância e a partitura mais famosa
deste compositor. Resultado de uma encomenda do
lendário Sir James Galgway, o Concerto para flauta de
Lowell Liebermann foi escrito em 1992 e é uma das obras
contemporâneas mais interpretadas deste compositor
norte-americano cuja linguagem musical procura uma
estreita comunicação com o grande público.

We enter a fantasy world populated by magical tales.
Liadov, a composer whose music evokes profuse imagery,
called his Enchanted Lake a “fairy tale scene”, a “cold, evil
and fantastical” representation of nature in which he
captures the tiniest details of the subtle transformation
of colours on the surface of a lake in moonlight. RimskiKorsakov was inspired by One Thousand and One Nights
to reproduce a great symphonic poem. The epitome
of orientalism, Scheherazade is a piece of enormous
expressiveness, sensuality and exuberance and the
score is the best known by this composer. The result of a
commission by the legendary Sir James Galway, Lowell
Liebermann’s Flute Concerto was written in 1992 and is one
of the most frequently performed contemporary works by
this North American composer whose musical language
seeks a close communication with the general public.

MECENAS CICLO JAZZ

16

17

14 JUN SÁB/SAT
22:30 PALCO SUPER BOCK
ENTRADA LIVRE

QUIET AFFAIR

Quiet Affair’s sound emerges from the essence of music,
from "back to basics" simplicity. Guitar, bass, drums and
voice are the main characters. Songs swelling with lyrics,
with alternative textures, transformed into whispers of
sensuality and cries of courage.

13 JUN SEX/FRI

14 JUN SÁB/SAT

22:30 PALCO SUPER BOCK

21:30 SALA SUGGIA

-

-

ENTRADA LIVRE

€ 22 | CARTÃO AMIGO € 16,5 | JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 39,5

QUARTETO MÁRIO
SANTOS

LURA

Com o novo disco Nuvem editado em
2013, o Quarteto Mário Santos procura
uma sonoridade própria e inovadora,
a partir do quarteto tradicional de
jazz com a guitarra como instrumento
harmónico. O grande objectivo
consiste na criação de momentos em
que os músicos têm toda a liberdade
de se expressar sobre os temas que
interpretam.
With their new album Nuvem released
in 2013, Quarteto Mário Santos look for
their own innovative sound, based on the
traditional jazz quartet with guitar as a
harmonic instrument.

Lura tornou-se a mais internacional das cantoras cabo-verdianas e é
considerada a sucessora natural de Cesária Évora, recebendo elogios
de todos os quadrantes. Depois de Eclipse, um dos seus trabalhos mais
relevantes, uma nova colecção de canções deverá ver a luz do dia ainda
em 2014 e promete reforçar ainda mais a sua veia de compositora. A
sua música, marcadamente inspirada na tradição cabo-verdiana, tem
no entanto sabido olhar para o futuro, facto que a leva a ser apontada
como uma das renovadoras e expoentes máximos do funaná, do
batuco e da morna. À Casa da Música, promete trazer êxitos como
“Nha Vida” ou “Na Ri Na”, o balanço singular de Cabo Verde e a alma
sem fim da sua voz.
Lura has become the most international of Cape Verde’s singers and is
regarded as Cesária Évora’s natural successor, receiving praise from all
quarters. After Eclipse, one of her most relevant works, a new collection
of songs will see the light of day in 2014 and promises to reinforce her
talents as a composer. Her music, markedly inspired by the traditions of
Cape Verde, also looks to the future, a fact that has led her to be recognised
as a groundbreaking and leading exponent of traditional musics such as
funaná, batuko, and morna. She promises to bring to Casa da Música hits
such as “Nha Vida” and “Na Ri Na”, the unique rhythm of Cape Verde and
the eternal soulfulness of her voice.

15 JUN DOM/SUN
SERVIÇO EDUCATIVO
PRIMEIROS CONCERTOS*
11:30, 15:00 E 17:00 SALA 2

Mariana Rio

O som dos Quiet Affair emerge da essência da
música, da simplicidade back to the basics. São
protagonistas a guitarra, o baixo, a bateria e a voz.
Canções que enchem letras, numa textura alternativa,
metamorfoseada em sussurros de sensualidade e
gritos de coragem.

€ 10 (CRIANÇA+ADULTO) | € 7,5 (SEGUNDO ACOMPANHANTE COM MAIS
DE 5 ANOS)
*Destinados a famílias com crianças até aos 5 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

BABY ROCKS!
Jorge Queijo direcção artística
António Miguel Teixeira, Artur Carvalho,
Bruno Estima, Joaquim Alves, Jorge Queijo
e Paulo Neto interpretação
Maria Mónica cenografia e figurinos

Miniaturas musicais para pequenos roqueiros?
Parece-nos bem! Os caminhos da pop e do rock são
explorados sobretudo com mini-instrumentos – XS no
tamanho, XL na vontade endiabrada de mexerem com
a plateia, prometem ritmos e acordes assumidamente
irrequietos.
Musical miniatures for small rock-and-rollers? Goodenough for us! Pop and rock trajectories are explored
through mini-instruments – XS in size, XL in their devilish
will to get the audience rocking. Be prepared for entirely
shake-worthy rhythms and chords.

PROMOTOR: UGURU
18

19

15 JUN DOM/SUN

15 JUN DOM/SUN

17 JUN TER/TUE

SINFÓNICA AO DOMINGO
12:00 SALA SUGGIA

18:00 SALA SUGGIA
-

FIM DE TARDE | NOVOS VALORES DO FADO
19:30 SALA 2

€ 12 | CARTÃO AMIGO € 9 | € 6 (MENOR 12 ANOS)

-

€ 5 | CARTÃO AMIGO € 3,75 | MENOR 18 ANOS € 2
ALMOÇO+CONCERTO LUNCH+CONCERT € 19 (ADULTO) € 10 (MENOR 18 ANOS)

ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA
AS MIL E UMA NOITES
Christoph König direcção musical
Concerto comentado por Rui Pereira
Nicolai Rimsky-Korsakoff Scheherazade

O sultão Shahriar, convencido da falsidade e traição
das suas mulheres, jurou mandar matar cada
uma delas. No entanto, Scheherazade conseguiu
arranjar uma forma de o demover, contando-lhe
histórias ao longo de mil e uma noites. Na ânsia
de saber mais, o sultão foi adiando a sua decisão
até finalmente desistir. Ao longo da mais célebre
partitura de Rimsky-Korsakoff tomamos contacto
com as histórias do barco de Sinbad, que atravessa
uma tempestade, do príncipe Kalender, do amor
entre um príncipe e uma princesa, de uma festa em
Bagdade e do naufrágio do barco sobre os rochedos.
Histórias fantásticas na partitura mais oriental da
música ocidental.

The sultan Shahriar, convinced of the hypocrisy and betrayal
of his wives, swore he would have them all killed. However,
Scheherazade managed to come up with a way of dissuading
him, telling him stories over one thousand and one nights.
In his eagerness to hear more, the sultan kept putting off his
decision until eventually he changed his mind. Throughout
Rimsky-Korsakov’s most famous score, we come across
stories of Sinbad’s ship crossing a storm, Prince Kalendar,
the love between a prince and a princess, a party in Baghdad
and the boat’s shipwreck on the rocks. Fantastical stories in
the most oriental score in western music.

€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6 | JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 25

ACADEMIA DE
MÚSICA A PAUTA
ESPECTÁCULO
DE FIM DE ANO
A Academia de Método Suzuki – A Pauta
festeja em alegria o final de mais um
ano lectivo, trazendo à Casa da Música
um concerto cheio de qualidade. As
classes de grupo de violino e violoncelo
apresentam-se com alunos de idades
entre os 2 anos e meio e os 17 anos.
O concerto inclui ainda excertos do
trabalho realizado pelas orquestras de
cordas da escola.
A Pauta – Suzuki Method Academy joyfully
celebrates the end of another academic
year, bringing a quality-packed concert
to Casa da Música. The violin and cello
groups perform with pupils aged between
2 and a half and 17. The concert also
includes excerpts of the work carried out
by the school’s string orchestras.
PROMOTOR: ACADEMIA DE MÚSICA A PAUTA

20

CLÁUDIA MADUR
Claúdia Madur voz
Mário Henriques guitarra portuguesa
Artur Caldeira viola
Daniel Paredes baixo

Cláudia Madur é uma das novas vozes do fado. Estreou-se em disco
com Fado Sem Tempo, em 2009, um álbum de fados tradicionais mas na
sua maioria com poemas originais. Alcançou reconhecimento a nível
internacional com a integração do tema “Ó Gente da Minha Terra” numa
colectânea internacional, Beginner’s Guide To Fado (Demon Music Group),
o que a levou a passar por Espanha, França, Alemanha, Dinamarca,
Suíça, Turquia, Chipre e Estados Unidos. Também a nível nacional tem
levado o seu Fado Sem Tempo a vários pontos do país. A sua presença em
palco e a doçura das interpretações têm-lhe valido largos elogios.
Cláudia Madur is one of the new voices of Fado. She made her debut with
the album Fado Sem Tempo, in 2009, a series of traditional Fado songs which
for the most part use original poems as lyrics. She achieved international
recognition with the inclusion of the theme “Ó Gente da Minha Terra” in
an international collection, Beginner’s Guide to Fado (Demon Music Group),
which took her to Spain, France, Germany, Denmark, Switzerland, Turkey,
Cyprus and the United States. At national level, too, she has taken her Fado
Sem Tempo to various parts of the country. Her presence on stage and the
sweetness of her performances have earned her high praise.
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18 JUN QUA/WED

20 JUN SEX/FRI

21:30 SALA SUGGIA

21:30 SALA SUGGIA

-

-

€ 25 | CARTÃO AMIGO € 18,75

€ 15 | CARTÃO AMIGO € 11,25

JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 42,5

JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 32,5

CHEGA DE SAUDADE

40 ANOS DO 25 DE ABRIL

CELEBRAR TOM JOBIM

“...DE CERTA MANEIRA, UM CONCERTO
PARA JOSÉ MÁRIO BRANCO"

Ivan Lins
Paulo de Carvalho
Rita Guerra
André Sarbib
Lilian Raquel

Marfa
Guta Naki
Chullage
JP Simões
Miguel Pedro e António Rafael (Mão Morta) + Ermo
Coro dos Gambuzinos
João Grosso

Assinalando o vigésimo aniversário
do desaparecimento de Tom Jobim,
os músicos Ivan Lins, Paulo de
Carvalho, Rita Guerra, André Sarbib,
Lilian Raquel & Cláudio César Ribeiro
juntam-se para celebrar a sua obra,
num concerto único e inesquecível. Um
abraço de irmãos a um dos maiores
compositores de música popular do
século XX e um dos criadores da bossa
nova.

A obra de José Mário Branco espraia-se pelo teatro,
cinema e televisão; pela participação em dezenas
de álbuns, como intérprete, instrumentista ou
produtor; em múltiplas colaborações, que vão do
colectivo GAC- Grupo de Acção Cultural a parcerias
com Sérgio Godinho, Fausto e Amélia Muge, entre
outros. E claro, uma assombrosa discografia em
nome próprio, iniciada em 1971 com Mudam-se os
Tempos, Mudam-se as Vontades. Uma plêiade de artistas
eclécticos, interventivos e originais revisita José Mário
Branco e temas tão variados como “Eh Companheiro”,
“Dairinhas”, “Mariazinha” ou “FMI”.

Marking the twentieth anniversary of the
disappearance of Tom Jobim, musicians
Ivan Lins, Paulo de Carvalho, Rita Guerra,
André Sarbib, Lilian Raquel and Cláudio
César Ribeiro come together to celebrate
his work, in a unique and unforgettable
concert. A brotherly embrace to one of
the greatest composers of 20th century
popular music and one of the creators of
Bossa Nova.

20 JUN SEX/FRI
22:30 PALCO SUPER BOCK
ENTRADA LIVRE

JOÃO AFONSO
O novo CD de João Afonso, que comemora 20 anos de
carreira, conta com letras de Mia Couto e José Eduardo
Agualusa. Sangue Bom é uma viagem de sonoridades
híbridas que subsistem no subconsciente colectivo
daqueles que se cruzaram num espaço que existe entre
três povos.
João Afonso’s new CD, Sangue Bom, features the words
of Mia Couto and José Eduardo Agualusa. It is a journey
through the hybrid sounds that remain in the collective
subconscious of those whose paths cross in the space
between three peoples.

José Mário Branco’s work extends to theatre, cinema and
television; participation in dozens of albums, as performer,
instrumentalist or producer; multiple collaborations,
ranging from the GAC (Cultural Action Group) collective
to partnerships with Sérgio Godinho, Fausto and Amélia
Muge, among others. And of course, an astonishing
discography to his name, starting in 1971 with Mudam-se
os Tempos, Mudam-se as Vontades. A plethora of eclectic,
interventional and original artists revisit José Mário
Branco and songs as varied as “Eh Companheiro”,
“Dairinhas”, “Mariazinha” and “FMI”.

PROMOTOR: TROVAS SOLTAS

IDEIA ORIGINAL: RUI PORTULEZ

©Ana Lontra Jobim

PRODUÇÃO: OPIUM
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21 JUN SÁB/SAT
15:00 BAR CASA DA MÚSICA
ENTRADA LIVRE

RUI VARGAS
“MÚSICA COM PÉS E CABEÇA” (ANTENA 3/ LUX)

©DR

O DJ Rui Vargas regressa ao Bar Casa da Música para
uma nova edição de “Música Com Pés e Cabeça” –
sessão ligada ao seu programa homónimo na Antena
3. Incontornável referência do deejaying nacional e
senhor de um estilo fortemente personalizado, os seus
sets contagiantes aliam a natureza divulgadora a uma
invejável e desconcertante noção de pista.

21 JUN SÁB/SAT

DJ Rui Vargas returns to Bar Casa da Música for a new
edition of “Música Com Pés e Cabeça" – a session linked
to the programme of the same name on radio station
Antena 3. An indisputable leader in Portuguese deejaying
with a strongly personal style, his catchy sets combine his
broadcasting skills with an enviable and disconcerting
approach to the dance floor.

Catarina Sobral

RUI TRINTAEUM
22 JUN DOM/SUN
SERVIÇO EDUCATIVO
WORKSHOPS PRIMEIROS SONS*
10:30 (0-18 MESES), 11:45 (18 MESES-3 ANOS)
E 15:00 (3-5 ANOS) SALA DE ENSAIO 2
€ 10 (CRIANÇA+ADULTO) | € 7,5 (SEGUNDO ACOMPANHANTE COM MAIS
DE 12 ANOS)
*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 5 anos de
idade (com participação dos acompanhantes adultos) que
promovem o encontro criativo com sons, ritmos e movimento

22:30 PALCO SUPER BOCK
ENTRADA LIVRE

BEBÉ GRIGRI
Paulo Neto e Bruno Estima formadores

MOULLINEX LIVE
Moullinex é Luís Clara Gomes, um dos principais
produtores portugueses de música electrónica
independente, celebrizado pela remistura de artistas
como Sebastien Tellier ou Cut Copy. Uma característica
comum a todas as suas produções é a criação de
intrincadas melodias, guitarras desesperadas e um forte
toque humano em músicas geradas por máquinas.
Moullinex is Luís Clara Gomes, one of the most important
Portuguese producers of independent electronic music,
celebrated for remixing artists such as Sebastien Tellier and
Cut Copy.

24

São falantes e sonantes os dois grilos que comandam a
aventura. Sob a sua orientação todos vão passear entre
canções e melodias, desencantar sons escondidos e
recriar ruídos grandes ou pequenos da natureza. O
resultado? Grilaria pegada numa sessão bem animada!
The two crickets in this adventure can speak just as well
as sing. Guided by this fun-loving pair we’ll be exploring
songs and melodies, uncovering hidden sounds and
recreating some of the loudest and softest noises in nature.
The result? A cricket-fest of enormous proportions!

25

CONCERTOS DE SÃO JOÃO

23 JUN SEG/MON

23 JUN SEG/MON

23:00 SALA SUGGIA

22:30 PALCO SUPER BOCK

-

-

ENTRADA LIVRE

ENTRADA LIVRE

CONCERTO DE SÃO JOÃO

CONCERTO DE SÃO JOÃO

BANDA SINFÓNICA PORTUGUESA

MIMICAT

Francisco Ferreira direcção musical
Nuno Pinto clarinete

Depois de integrar The Casino Royal, projecto de
Pedro Janela, Marisa Mena assume o protagonismo a
solo. Com o seu alter-ego Mimicat, edita um álbum de
estreia influenciado pelos estilos das décadas de 50 a
70, fundidos com batidas de hip-hop.

Óscar Navarro Hispânia
Telmo Marques Contradança (estreia mundial)
Arturo Márquez Danzón nº 2
Naohiro Iwai (arr.) Benny Goodman Memories
Gyuri Spies (arr.) Fiesta!

Todos os anos a Casa da Música se associa aos festejos
de São João com um grande concerto. Este ano, e pela
primeira vez, é a Banda Sinfónica Portuguesa que
assume as rédeas das celebrações, com um concerto
na Sala Suggia dirigido pelo seu maestro titular e
director musical, Francisco Ferreira, onde se destaca
a estreia mundial de uma obra do compositor
portuense Telmo Marques.
Every year at Casa da Música, our São João midsummer
festivities tie in with a large concert. This year, for the first
time, Banda Sinfónica Portuguesa will take the reins for the
celebrations, with a concert in Sala Suggia led by principal
conductor and music director, Francisco Ferreira, where the
highlight is the world premiere of a work by the Portuguese
composer Telmo Marques.

After joining The Casino Royal, a project by Pedro Janela,
Marisa Mena takes centre stage on her own. With her alter
ego Mimicat, she releases a debut album influenced by the
styles of the 50s, 60s and 70s, fused with hip-hop beats.

24 JUN TER/TUE
18:00 SALA SUGGIA
€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6 | JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 25,5

CONCERTO DE SÃO JOÃO
ALMA DE COIMBRA
Formada por antigos alunos da Universidade de
Coimbra, a Alma de Coimbra tem como núcleo central
um coro masculino. Com arranjos corais do maestro
Augusto Mesquita, os temas são centrados nos poetas,
autores e intérpretes de língua portuguesa.
Formed by former students of the University of Coimbra,
Alma de Coimbra has a male voice choir at its core. With
choral arrangements by conductor Augusto Mesquita,
its central themes include poets, authors and those who
interpret the Portuguese language.

PATROCÍNIO

26

27

29 JUN DOM/SUN
SERVIÇO EDUCATIVO
WORKSHOPS PRIMEIROS SONS*
10:30 (0-18 MESES), 11:45 (18 MESES-3 ANOS) E 15:00
(3-5 ANOS) SALA DE ENSAIO 2
€ 10 (CRIANÇA+ADULTO) | € 7,5 (SEGUNDO ACOMPANHANTE COM MAIS
DE 12 ANOS)
*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 5 anos de
idade (com participação dos acompanhantes adultos) que
promovem o encontro criativo com sons, ritmos e movimento

PEQUENOS PIRATAS
Ana Bento e Bruno Pinto formadores

Após muitas lutas, o Capitão Barba Rija, mestre de
guitarradas e sonoridades estrambólicas, e a Pirata X,
artista de cantorias e bailaricos, fazem as pazes.
Juntos vão conduzir os piratinhas numa caça ao
tesouro cheia de peripécias, tempestades ruidosas
e (en)cantos de sereias.

27 JUN SEX/FRI

28 JUN SÁB/SAT

22:30 PALCO SUPER BOCK

22:30 PALCO SUPER BOCK

-

-

ENTRADA LIVRE

ENTRADA LIVRE

RUI TEIXEIRA GROUP
Tu Não Danças é o disco que o músico portuense Rui
Teixeira vem apresentar neste concerto. “Uma música
que não privilegia nenhum estilo em particular e que
assim se expõe com o mínimo de preconceitos e o
máximo de critérios a tudo o que a rodeia.”
Tu Não Danças is the name of the album presented by Porto
musician Rui Teixeira at this concert. “Music that doesn’t
favour any one particular style and which reveals itself with
minimum prejudice and maximum discretion to all that
surrounds it.”

28

GUTA NAKI

Following their many battles, Capitão Barba Rija, guitarmaster and purveyor of high-quality noise, and Pirata X,
much given to song and dance, make their peace. Together
they’ll be leading the little pirates on a treasure hunt
packed with shenanigans, noisy storms and a number of
(en)chanting sirens.

Cátia Sá Pereira, Nuno Palma e Dinis Lapa são amigos
desde o liceu e valeu-lhes o tédio dos subúrbios para
começarem a compor canções. Depois do primeiro
disco Guta Naki, com o selo da Meifumado e produção
de Zé Nando Pimenta, e diversas actuações incluindo
as Noites Ritual e Sintra Misty, o trio focado nas
sonoridades pop apresentou este ano o novo Perto
Como.
Cátia Sá Pereira, Nuno Palma and Dinis Lapa are old
school friends who were inspired by the tedium of the
suburbs to begin to write songs. After launching their first
album, Guta Naki, produced by Zé Nando Pimenta, with
the Meifumado label, and various performances including
Noites Ritual and Sintra Misty, this pop-focused trio
released their new album Perto Como this year.

29

ORIENTE

29 JUN DOM/SUN
CICLO BARROCO BPI
18:00 SALA SUGGIA
€ 10 | CARTÃO AMIGO € 7,5

ORQUESTRA BARROCA
CASA DA MÚSICA

©Anton Sckl

ORIENTALISMO BARROCO

Laurence Cummings direcção musical
Filipe Quaresma violoncelo
G.F. Händel Abertura Siroe, Rei da
Pérsia; Concerto Grosso, op.6, nº 12
António Vivaldi Concerto em Lá menor
para dois violinos; Abertura de
L’incoronazione di Dario
Arcangelo Corelli La follia
C.P.E. Bach Concerto para violoncelo
e orquestra
Jean-Baptiste Lully Marcha para
a cerimónia dos turcos
Johann Joseph Fux Turcaria

O Barroco foi um período fértil na
representação do Médio Oriente nas artes.
Na música, a inclusão de instrumentos
de percussão, campainhas e sinos são
comuns nas chamadas marchas turcas
que encontram exemplos célebres até ao
Classicismo. A comédie-ballet Le Bourgeois
gentilhomme de Lully é um exemplo
emblemático desse gosto pelas turqueries
na corte do Rei Sol. Raramente apresentada,
a ópera A coroação de Dario, de Vivaldi,
conta a história de uma atribulada sucessão
ao trono da Pérsia. Na ópera em três actos
Siroe, Rei da Pérsia, de Händel, é uma intriga
para condenar à morte o primogénito do rei
Cosroes que está na base de um apelativo e
intrincado argumento.

The Baroque was a fertile period in terms of
the representation of the Middle East in the
arts. In music, the inclusion of percussion
instruments, bells and hand bells are common
in the so-called Turkish marches of which there
are famous examples up until the Classical
period. The comédie-ballet Le Bourgeois
Gentilhomme by Lully is an emblematic
example of this taste for Turquerie in the
court of the Sun King. Seldom performed,
the opera The Coronation of Darius, by Vivaldi,
tells the story of an eventful succession to
the Persian throne. Handel’s three-act opera
Siroe, King of Persia tells of a plot to kill the
firstborn son of King Cosroes, based around
an intricate and compelling storyline.

MECENAS CICLO BARROCO

30
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30 JUN-03 JUL
SEG/MON-QUI/THU

ACADEMIA DE VERÃO
REMIX ENSEMBLE

SERVIÇO EDUCATIVO
VÁRIOS ESPAÇOS

MASTERCLASSES
MÚSICA DE CÂMARA
WORKSHOPS

€ 3 (POR DIA)

30 JUN
CONCERTO DE MÚSICA DE CÂMARA
MÚSICOS DO REMIX ENSEMBLE
01 JUL
CONCERTO DE MÚSICA DE CÂMARA
PARTICIPANTES NA ACADEMIA
02 JUL
CONCERTO DE MÚSICA DE CÂMARA
PARTICIPANTES NA ACADEMIA
03 JUL
CONCERTO FINAL
ENSEMBLE DA ACADEMIA +
REMIX ENSEMBLE + MAESTROS
SELECCIONADOS DA MASTERCLASS

A Casa da Música apresenta pela primeira vez uma
Academia de Verão, promovendo concertos públicos,
uma masterclass de direcção de orquestra com Peter
Rundel, maestro titular do Remix Ensemble, para
além de workshops e recitais de música de câmara
orientados pelos músicos do prestigiado agrupamento.
Destinada a profissionais e estudantes de nível
avançado, a Academia promove igualmente vários
concertos para o grande público com obras-primas da
música ocidental, ilustrando a viragem para o século
XX com a música de Mahler, Wagner e Debussy, o
advento das novas gramáticas musicais da Segunda
Escola de Viena, e algumas das músicas que marcaram
as correntes da Vanguarda Musical após a Segunda
Grande Guerra.

©Pedro Lobo

For the first time, Casa da Música presents a
Summer Academy devoted to contemporary
music, promoting a conducting masterclass
with Peter Rundel, principal conductor of
Remix Ensemble, as well as workshops and
recitals of chamber music.
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01 JUL TER/TUE

04 JUL SEX/FRI

CICLO JAZZ SONAE
21:00 SALA SUGGIA

20:00 RESTAURANTE CASA DA MÚSICA

-

€ 30 (INCLUI JANTAR)

-

€ 11 | CARTÃO AMIGO € 8,25
JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 27

FADO À MESA
ORQUESTRA JAZZ
DE MATOSINHOS
COM MANUELA AZEVEDO

Com Diogo Aranha, Rita Ruivo, António Laranjeira,
André Teixeira, Miguel Amaral e Sérgio Marques

O Restaurante Casa da Música propõe-lhe uma noite à
mesa com a tradição da canção nacional. Os fados estão
de regresso com seis intérpretes de eleição, celebrando a
alma portuguesa com emoção e originalidade.

©Ana Luandina

Restaurante Casa da Música offers you a night of dining
with the tradition of the national song. Six favourite Fado
performers return to celebrate the Portuguese soul with
emotion and originality.

A Orquestra Jazz de Matosinhos tem desenvolvido
nos últimos anos uma série de projectos com vozes
oriundas dos mais variados universos musicais, desde
o jazz à música brasileira e à world music, criando
arranjos originais para repertórios nunca ouvidos em
versão big band. Neste concerto conta com uma das
cantoras mais destacadas da música pop portuguesa,
Manuela Azevedo, conhecida especialmente pela sua
carreira como vocalista dos Clã. O repertório reúne
escolhas da cantora e da OJM, e deverá percorrer
alguns dos caminhos do cancioneiro norte-americano,
entre outras propostas.

APOIO
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Over recent years, Orquestra Jazz de Matosinhos has
developed a series of projects with voices from the most
varied musical environments, from jazz to Brazilian
and world music, creating original arrangements for
repertoires that have never been heard in a big band
version. This concert will include one of the most
prominent singers in Portuguese pop music, Manuela
Azevedo, known in particular for her career as the vocalist
for the band Clã. The programme brings together pieces
chosen by the singer and the OJM and will travel some of
the routes of the North American songbook, among others.

04 JUL SEX/FRI
22:30 PALCO SUPER BOCK
ENTRADA LIVRE

PEIXE
O guitarrista Peixe, membro fundador dos Ornatos
Violeta que integrou também os projectos Pluto, Zelig e
DEB ( jazz), apresenta-se num concerto que deverá passar
pelo repertório do seu álbum em nome próprio, Apneia, e
pela revelação de alguns dos temas do novo disco, prestes
a editar.
Guitarist Peixe, founding member of Ornatos Violeta and
also involved in the projects Pluto, Zelig and DEB ( jazz), in a
concert that will feature pieces from his solo album, Apneia.

35

HOMENAGEM A SUGGIA

HOMENAGEM A SUGGIA

04 JUL SEX/FRI

05 JUL SÁB/SAT

SINFÓNICA FORA DE SÉRIE
21:00 SALA SUGGIA
-

SERVIÇO EDUCATIVO
CONCERTOS PARA TODOS
10:00 – 20:00 VÁRIOS ESPAÇOS

€ 15 | CARTÃO AMIGO € 11,25

-

JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 31

€1

MARATONA DE
VIOLONCELISTAS

ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

MARATONA DE CONCERTOS DE VIOLONCELO COM ALUNOS
DO ENSINO VOCACIONAL E SUPERIOR DE MÚSICA

CONCERTO PARA VIOLONCELO
DE SCHUMANN

Guilhermina Suggia merece. Nesta homenagem à
conhecida violoncelista portuguesa, a Casa da Música
é ocupada por inúmeros estudantes de violoncelo. Em
espaços convencionais ou inesperados, o repertório é
abraçado ao longo do dia, cumprindo uma maratona
que chama pelo público.

VENCEDOR DO 3º PRÉMIO INTERNACIONAL SUGGIA/
FUNDAÇÃO CASA DA MÚSICA
James Judd direcção musical
Ivan Karizna violoncelo

Guilhermina Suggia deserves it. In this tribute to the
renowned Portuguese cellist, Casa da Música is taken
over by countless cello students. In conventional and or
unexpected areas throughout the house, the instrument’s
repertoire is covered over the course of the day, offering a
marathon which calls out for an audience.

William Schuman American festival overture
Robert Schumann Concerto para violoncelo
e orquestra
Luís de Freitas Branco Sinfonia nº 4

O jovem bielorusso Ivan Karizna arrebatou a 3ª Edição
do Prémio Internacional Suggia com uma fabulosa
interpretação da Sinfonia Concertante de Prokofieff.
No seu regresso à Casa da Música, o violoncelista,
que também é premiado dos prestigiados concursos
internacionais Tchaikovski de Moscovo e Flame de
Paris, interpreta o concerto de Robert Schumann.
Do compositor norte-americano William Schuman,
escutamos uma obra escrita “para celebrar uma
ocasião festiva” e que conta com uma divertida
onomatopeia musical que reproduz os chamamentos
que os jovens norte-americanos usam para reunir
“o gang”. A 4ª Sinfonia é considerada a obra de
maturidade de Luís de Freitas Branco, a partitura onde
o compositor destila todos os estilos que percorreram
a sua carreira, do modernismo ao neoclassicismo, não
esquecendo a raiz popular da música portuguesa.

The young Belarusian Ivan Karizna carried off the 3rd
Edition of the Suggia International Prize with a wonderful
performance of Prokofiev’s Symphony-Concerto. On his
return to Casa da Música, the cellist, who has also received
awards in prestigious international competitions - the
Tchaikovsky in Moscow and Flame in Paris - performs
Robert Schumann’s concerto. From North American
composer William Schuman, we will hear a work written
“to celebrate a festive occasion”, which has an amusing
musical onomatopoeia that reproduces the call to play that
young North Americans use to get “the gang” together.
The 4th Symphony is considered Luís de Freitas Branco’s
work of maturity, the score in which the composer distils
all the styles that have touched his career, from modernism
to neoclassicism, not forgetting the popular root of
Portuguese music.

APOIO
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05 JUL SÁB/SAT

06 JUL DOM/SUN

22:30 PALCO SUPER BOCK

SERVIÇO EDUCATIVO
CONCERTOS PARA TODOS
18:00 SALA SUGGIA

ENTRADA LIVRE

-

IMIDIWAN
Com um novo disco editado em Abril, Imidiwan
funde o universo musical do norte do Mali com o
dub, drum’n'bass e electrónica, criando o seu próprio
universo dentro do espectro da world music e da música
de dança. O álbum conta com a participação especial
de músicos reconhecidos no panorama nacional, como
Chulage, Terrakota e Gonçalo Sarmento.
With a new album released in April, Imidiwan fuse the
musical world of North Mali with dub, drum n' bass and
electronic music, creating their own universe within the
spectrum of world and dance music.

ENTRADA LIVRE

SONÓPOLIS
Paul Griffiths e Pete Letanka direcção musical

A cidade converge para o palco num espectáculo
multicultural que reúne dezenas de músicos e
cidadãos de diferentes contextos sociais. Um hino à
inclusão e à diversidade, Sonópolis apresenta sempre
um repertório inédito, nascido do encontro de vários
projectos artísticos e comunitários promovidos pelo
Serviço Educativo ao longo do ano lectivo.
The whole city converges towards the stage in a
multicultural show that brings together dozens of
musicians and citizens from different social contexts.
A hymn to inclusion and diversity, Sonópolis always
presents an unusual programme, born of the meeting of
various artistic and community projects promoted by the
Education Service throughout the academic year.

MECENAS SERVIÇO EDUCATIVO
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A CASA DO MÁRIO / CARTA BRANCA A MÁRIO LAGINHA

A CASA
DO MÁRIO

A CASA DO MÁRIO / CARTA BRANCA A MÁRIO LAGINHA

Mário Laginha’s “house” is jazz, but he refuses to shut himself inside it. In his music,
we can find a bit of almost everything, because he closes the door to barely anything.
A complete novelty in Casa da Música’s programme, this series of concerts, freely
programmed and performed by an artist, is an opportunity to experience the different
musical worlds in which this particular musician moves. In the case of Laginha, who
isn’t a classical musician, it is about plunging to the depths of the pianist’s realm of
influences, which are extremely wide-ranging and of which we see a small sample here.
In just over a week, we can hear him in the role of soloist/composer, performing two of
his works with the symphony orchestra and with ensemble; as a surprise soloist in a
Bach concert; as leader of one of his jazz trios; and finally as a programmer, choosing
some of the composers with whom he most identifies. He also offers a concert by a
young soloist from the new jazz generation, Ricardo Toscano, already awarded the
Young Musicians’ Prize.

08-15 JUL

CARTA BRANCA A MÁRIO LAGINHA

A “casa” de Mário Laginha é o jazz, mas recusa
encerrar-se lá dentro. Na sua música podemos encontrar
um pouco de quase tudo, porque não fecha as portas
a quase nada. Novidade absoluta na programação da
Casa da Música, este ciclo de concertos livremente
programados e interpretados por um artista é uma
oportunidade para se ouvir os diferentes universos
musicais onde este se move. No caso de Laginha, que
não é um músico clássico, trata-se de mergulhar mais
fundo no universo de influências do pianista, que são as
mais abrangentes e têm aqui uma pequena amostra.
Em pouco mais de uma semana, podemos ouvi-lo
na vertente solista/compositor, interpretando duas
obras suas com a orquestra sinfónica e com ensemble;
como solista inesperado num concerto de Bach; como
líder de um dos seus trios de jazz; e finalmente como
programador, escolhendo alguns dos compositores com
os quais mais se identifica. Propõe ainda um concerto
de um jovem solista da nova geração do jazz, Ricardo
Toscano, já distinguido pelo Prémio Jovens Músicos.
©Pedro Lobo

MECENAS CICLO JAZZ
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A CASA DO MÁRIO / CARTA BRANCA A MÁRIO LAGINHA

08 JUL TER/TUE
19:30 SALA SUGGIA
€ 11 | CARTÃO AMIGO € 8,25

REMIX ENSEMBLE
CASA DA MÚSICA

09 JUL-11 JUL
QUA/WED-SEX/FRI

ATÉ AOS OSSOS

MAIS INFO: WWW.PUNK.PT

Peter Rundel direcção musical
Mário Laginha piano
Julian Argüelles saxofone

KEEP IT SIMPLE,
MAKE IT FAST!

11 JUL SEX/FRI
22:30 PALCO SUPER BOCK
ENTRADA LIVRE

JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 27

UNDERGROUND MUSIC SCENES
AND DIY CULTURES

Mário Laginha Até aos Ossos, para piano, saxofone e ensemble
John Adams Chamber Symphony

Andy Bennett e Paula Guerra coordenadores
Andy Bennett, Augusto Santos Silva, Carles Feixa,
José Machado Pais, Luís Fernandes, Manuel Loff,
Paula Abreu, Paula Guerra e Rui Telmo Gomes
comissão científica

©TPedro Lobo

As culturas musicais urbanas desempenham
um papel central no funcionamento da (pós)
indústria musical, no panorama dos media digitais
emergentes e na reconstituição das identidades
( juvenis) contemporâneas. Esta conferência centra-se
na importância de práticas artísticas e musicais
underground na sociedade contemporânea.

Mário Laginha escreveu Até aos Ossos para o Festival
de Abertura da Casa da Música, em 2005, e nessa
obra deu asas às diferentes personas musicais que o
definem, utilizando elementos do universo do jazz e
da música clássica e dialogando com um parceiro de
longa data em projectos ligados ao jazz, o saxofonista
britânico Julian Argüelles. Escolhida por Laginha para
este concerto, a Chamber Symphony de John Adams é
inspirada na obra de Schönberg com o mesmo nome,
mas estabelecendo uma curiosa ligação à música
para desenhos animados da década de 50. O carácter
acrobático e hiperactivo desta peça do compositor
norte-americano provém precisamente dessas
influências.
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TROMPAS LUSAS
O quarteto Trompas Lusas apresenta regularmente
um repertório amplo e variado, desde a música de
caça, barroca, clássica, até à música contemporânea
e popular, com especial predilecção pelas trompas
naturais. Tem também colaborado com compositores
no sentido de alargar o repertório dedicado à
formação, estreando várias obras.
The Trompas Lusas quartet regularly performs a broad and
varied repertoire, from hunt music, baroque and classical
to contemporary and popular music, with a particular
predilection for natural horns.

Urban musical cultures play a central role in the
functioning of the music (post)industry, in the panorama
of emerging digital media and in the reconstruction of
contemporary (young) identities. This conference focuses
on the importance of underground artistic and musical
practices in contemporary society.

Mário Laginha wrote Até aos Ossos for the Opening Festival
of Casa da Música, in 2005, and in this work he gave wings
to the various musical personas that define him, using
elements from the world of jazz and of classical music and
establishing dialogue with a long-term partner in jazzrelated projects, the British saxophonist Julian Argüelles.
Chosen by Laginha for this concert, Chamber Symphony by
John Adams is inspired by Schönberg’s work of the same
name, but with an unexpected link to music for cartoons
from the 1950s. The acrobatic and hyperactive nature of
this piece by the North American composer derives from
precisely these influences.
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A CASA DO MÁRIO / CARTA BRANCA A MÁRIO LAGINHA

12 JUL SÁB/SAT
22:30 PALCO SUPER BOCK
ENTRADA LIVRE

12 JUL SÁB/SAT
SINFÓNICA FORA DE SÉRIE
CICLO JAZZ SONAE
21:00 SALA SUGGIA

ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA
LAGINHA AO PIANO

€ 15 | CARTÃO AMIGO € 11,25
JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 31

Peter Rundel direcção musical
Mário Laginha piano
Sérgio Pacheco trompete
Béla Bartók Divertimento para cordas
J.S. Bach Concerto para piano em Fá menor, BWV 1056
Mário Laginha Concerto para piano e orquestra
Bernd Alois Zimmermann Nobody knows de trouble
I see, para trompete e orquestra

Divertimento for strings was the last work written by Bartók
before leaving Hungary for the United States in 1939, and
presents elements from both neoclassical and modernist
currents, as well as references to traditional gypsy
rhythms in demonstration of great stylistic openness.
This openness is also characteristic of Zimmermann’s
music, making use here of a spiritual of African American
origin, but treating it in a way that is far removed from
the musical orthodoxy that dominated the 1950s, being
open to earlier styles as well as the serialist techniques and
influence of jazz. These approaches, free from complexes,
resonate fully with the musical choices of Mário Laginha,
whose “musical universe is forcibly contaminated by the
characteristics that attract me in any style of music.” This
principle is the foundation of the programme designed by
him for this concert, and justifies the inclusion of a Bach
Concerto in which he appears as a surprise soloist.

BEACH ARABS & EMPEROR X
A música independente está em destaque esta
noite. Os Beach Arabs, trio de Brooklyn liderado
pela guitarrista e autora Liz Hogg, trazem o rock
underground que se pode ouvir no mais recente
LP Wild Movement. Recolhendo largos elogios
da imprensa, a música do canadiano Emperor X
mantém uma enorme originalidade com canções que
navegam pela noise pop com toques de folk.
Indie music is the highlight tonight. The Beach Arabs, a
Brooklyn trio led by guitarist and song-writer Liz Hogg,
perform the underground rock that can be heard in
their most recent album Wild Movement. Garnering high
praise from the press, the music of Canadian Emperor X
maintains great originality with songs that sail through
noise pop with touches of folk.

O Divertimento para cordas foi a última obra escrita
por Bartók antes de deixar a Hungria rumo aos Estados
Unidos, em 1939, e apresenta elementos tanto das
correntes neoclássicas como do modernismo, para
além de referências a ritmos tradicionais ciganos
numa manifestação de grande abertura estilística.
Esta abertura é também característica da música de
Zimmermann, que visita aqui um espiritual de origem
afro-americana num tratamento bem distante da
ortodoxia musical que dominava os anos 50, mas antes
aberto tanto aos estilos precedentes como às técnicas
serialistas e à influência do jazz. Estas abordagens
livres de complexos identificam-se totalmente com as
opções musicais de Mário Laginha, assumindo que
“o meu universo musical é forçosamente contaminado
pelas características que me atraem em qualquer
estilo de música”. Este princípio está na base do
programa que desenhou para este concerto, e justifica
a inclusão de um Concerto de Bach em que surge –
surpreendentemente – como solista.
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A CASA DO MÁRIO / CARTA BRANCA A MÁRIO LAGINHA

13 JUL DOM/SUN
CICLO JAZZ SONAE
21:00 SALA SUGGIA
€ 15 | CARTÃO AMIGO € 11,25

A CASA DO MÁRIO / CARTA BRANCA A MÁRIO LAGINHA

MÁRIO LAGINHA TRIO
Mário Laginha piano
Julian Argüelles saxofone
Helge Norbarkken percussões

15 JUL TER/TUE
CICLO JAZZ SONAE
19:30 SALA 2
€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6 | JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 25

RICARDO TOSCANO 4TETO
Ricardo Toscano saxofone
João Pedro Coelho piano
Romeu Tristão contrabaixo
João Pereira bateria

Em 2001, Mário Laginha foi protagonista de um
concerto muito especial: “Lembrei-me de nos juntarmos
para um concerto em Serralves. Um azarado dia de
chuva levou-nos para o auditório e a fazer não um, mas
dois concertos. O resultado foi tão mágico que ainda
hoje oiço essa gravação com a sensação de ter feito um
dos concertos da minha vida”, recorda o pianista. Dez
anos depois, em 2011, os três músicos reencontraram-se
em palco e para a gravação de um disco, cujo repertório
está na base deste concerto na Casa da Música.
“Escrever música nova e tocar com o Julian e o Helge”
era um projecto que Mário Laginha queria concretizar,
apesar de uma formação invulgar como esta (piano,
saxofone e percussão) comportar alguns riscos que,
para o pianista, “são sempre desprezíveis quando
comparados com a expectativa do resultado”.
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A escolha de Mário Laginha para este concerto é
Ricardo Toscano, jovem saxofonista que se tem
destacado no panorama jazzístico nacional. Vencedor
do Prémio Jovens Músicos, tem colaborado com
músicos como Carlos Barretto, Nelson Cascais,
Júlio Resende, Afonso Pais, André Fernandes e
João Moreira, entre muitos outros. O seu quarteto é
substancialmente influenciado por alguns dos grandes
génios da história do jazz, como Wayne Shorter, Herbie
Hancock, Miles Davis e John Coltrane, e o repertório
que apresenta passa por arranjos de temas destas
figuras e também alguns originais.
In 2001, Mário Laginha took part in a very special concert:
“I remember us getting together for a concert in Serralves.
An unfortunate day of rain led us to the auditorium and to
play not one but two concerts. The result was so magical
that even today I hear that recording with the feeling of
having performed one of the concerts of my life,” the
pianist recalls. Ten years later, in 2011, the three musicians
met again on the stage and to record an album, the playlist
of which is the basis for this concert at Casa da Música.
“Writing new music and playing with Julian and Helge”
was a project that Mário Laginha wanted to make reality,
despite the fact that an unusual formation like this (piano,
saxophone and percussion) involves some risks that, for
the pianist, “are always contemptible compared to the
expectation of the result.”

Mário Laginha’s choice for this concert is Ricardo Toscano,
a young saxophonist who has made his mark on the
national jazz scene. Winner of the Young Musicians’
Prize, he has collaborated with musicians such as Carlos
Barretto, Nelson Cascais, Júlio Resende, Afonso Pais,
André Fernandes and João Moreira, among many others.
His quartet is significantly influenced by some of the great
geniuses in the history of jazz, such as Wayne Shorter,
Herbie Hancock, Miles Davis and John Coltrane, and the
programme includes arrangements of themes by these
figures as well as some originals.
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16 JUL QUA/WED
21:00 SALA SUGGIA
€ 15 | CARTÃO AMIGO € 11,25
JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 32,5

EMICIDA
1ª PARTE: CÉSAR LACERDA
Emicida é uma das maiores revelações do hip-hop
brasileiro dos últimos anos. Contemplado com vários
prémios que têm reconhecido a qualidade do seu
trabalho, a sua mensagem é interventiva e marcada
pela forte consciência social e política. Tem actuado em
vários festivais internacionais e colaborou com figuras
como Seu Jorge, Gilberto Gil ou Tom Zé. O seu álbum
de estreia O Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui
foi disponibilizado gratuitamente no site do artista
em 2013 e entrou nas listas dos melhores do ano.
Os instrumentos de César Lacerda são a sua voz e o
seu violão. É assim que nascem as composições deste
músico de Minas Gerais, escolhido por Lenine para
integrar o “Projeto Cantautores”, realizado em 2013
na Cidade das Artes do Rio de Janeiro. No seu álbum
de estreia, Porquê da Voz, ouvem-se as mais diversas
influências, das modinhas de viola à música clássica
e aos diversos caminhos da canção popular brasileira.

18 JUL SEX/FRI
22:30 PALCO SUPER BOCK
ENTRADA LIVRE

Emicida has been one of the great revelations of Brazilian
hip-hop in recent years. Awarded several prizes recognising
the quality of his work, his message is one of intervention,
marked by a strong social and political conscience. He
has performed at various festivals and collaborated with
figures such as Seu Jorge, Gilberto Gil and Tom Zé. His
debut album O Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui
was made available for free on the artist’s website in 2013
and featured on ‘best of year’ lists.
César Lacerda’s instruments are his voice and his guitar.
With these, the musician from Minas Gerais creates
his compositions. He was chosen by Lenine to join the
“Songwriters’ Project” in 2013 at the Cidade das Artes in
Rio de Janeiro. On his debut album, Porquê da Voz, the
most diverse influences can be heard, from the folk tunes
to classical music and the diverse paths of the Brazilian
popular song.

NICOLE EITNER
AND THE CITIZENS
O terceiro álbum de Nicole Eitner and The Citizens,
Fade to Shade, remete-nos para ambientes plenos de
romantismo e mistério. Nele, a matriz acústica da banda
liderada pela cantora/pianista surge ampliada por
sonoridades electrónicas pop.
The third album by Nicole Eitner and The Citizens, Fade to
Shade, sends us to places full of romance and mystery. In it,
the acoustic roots of the band led by the singer/pianist are
augmented by the sounds of electronic pop.

APOIO
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ORIENTE

19 JUL SÁB/SAT

19 JUL SÁB/SAT

22 JUL TER/TUE

21:00 SALA SUGGIA

22:30 PALCO SUPER BOCK

-

-

FIM DE TARDE
19:30 SALA 2

€ 11 | CARTÃO AMIGO € 8,25

ENTRADA LIVRE

€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6 | JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 25,5

JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 28,5

CHEONGJU CITY DANCE COMPANY

TROPICAL LIPS
Colaboração entre o britânico Aroop
Roy (voz e guitarra) e os músicos
brasileiros Rossano Snel (teclados)
e Ricardo Kudla (baixo e percussão),
o trio Tropical Lips assume como
principais referências o soft rock, new
wave e disco. A atractividade da sua
música tem-nos levado a actuar nos
maiores clubes de música electrónica
do Brasil.
Collaboration between the British Aroop
Roy (voice and guitar) and Brazilian
musicians Rossano Snel (keyboards) and
Ricardo Kudla (bass and drums), the trio
Tropical Lips takes soft rock, new wave
and disco as its main points of reference.

FOLEFEST
FESTIVAL E CONCURSO DE ACORDEÃO
CONCERTO DOS VENCEDORES DA EDIÇÃO 2013
Joana Melo acordeão solo
Sergey Voytenko Revelation
Petr Fiala Four Inventions
João Barradas acordeão solo
Olga Chistokhina Sonata Bizantine
Alexander Letunov Ghost
All Libitum Trio
David Nunes flauta transversal
Mariana Barradas violoncelo
Fábio Palma acordeão
Herbert Lindholm Bacchanalia
Efrem Pogadits Partita
Paulo Jorge Ferreira In Extremis
Astor Piazzolla Libertango

O espectáculo da Companhia de Dança da Cidade de Cheongju,
fundada em 1995 na Coreia do Sul, baseia-se em variadas
danças tradicionais que atravessaram a história e sobrevivem
nos dias de hoje como arte de palco. Os sons dos instrumentos
tradicionais misturam-se com os movimentos de 26 bailarinos
e dão forma a variantes como a famosa Hwaseonmu (canção de
amor), a Bartonae (canção de marinheiros) ou ainda a belíssima
Jeong Jung Dong (Movimento em silêncio).
The performance by the Cheongju City Dance Company, established
in 1995 in South Korea, is based on diverse traditional dances
spanning history that survive today as stage art. The sounds of
traditional instruments merge with the movements of 26 dancers
and give form to variants such as the famous Hwaseonmu (love
song), the Bartonae (sailors’ song) or even the beautiful Jeong Jung
Dong (movement in silence).

Os laureados da 6ª edição do Folefest, festival e concurso de acordeão
que se tem afirmado como uma plataforma de talentos e de divulgação
de repertório, apresentam-se em recitais a solo e música de câmara
na Casa da Música. Com diversos prémios nacionais e internacionais
e carreiras destacadas nas áreas da música clássica e do jazz, João
Barradas, Joana Melo e Fábio Palma representam o acordeão ao
mais alto nível, apresentando um programa revelador sobre o seu
extraordinário potencial expressivo.
The winners of the 6th edition of Folefest, the accordion festival and
competition that has established itself as a platform for talents and
promotion of repertoire, appear in solo recitals and performances of
chamber music at Casa da Música. With diverse national and international
awards and prominent careers in classical music and jazz, João Barradas,
Joana Melo and Fábio Palma represent the accordion at the highest level,
presenting a programme that reveals their extraordinary expressive potential.

APOIO: EMBAIXADA DA REPÚBLICA DA COREIA
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CAIS DE FADO

CAIS DE FADO

CAIS
DE FADO

24-26 JUL

SERRA DO PILAR | CAIS DE GAIA
CAVES DE VINHO DO PORTO
O “Cais de Fado” leva mais além a actividade da
Casa da Música, com um festival ao ar livre a sul do
Douro, junto às Caves do Vinho do Porto. No palco
principal do festival ouvem-se algumas das vozes
mais sonantes da actualidade, incluindo um concerto
especial de “fado sinfónico” com o acompanhamento
da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música. Ao
fim da tarde surge a oportunidade para se conhecer
alguns novos valores do fado em vários palcos na zona
histórica de Gaia.
“Cais de Fado” takes Casa da Música’s activity even further,
with an open-air festival south of the Douro, next to the Port
Wine Cellars. On the main stage, some of the best known
voices of the day can be heard, as well as a special concert
of “symphonic Fado” accompanied by Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música. The early evening will provide the
opportunity to get to know some of Fado’s new talents, on
various stages in Gaia’s historic zone.
APOIO

52

APOIO CAIS DE FADO

MARIZA
—
GISELA JOÃO
—
CRISTINA BRANCO & CAMANÉ
COM ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA
—
RUI OLIVEIRA
—
HELENA SARMENTO
—
ANTÓNIO LARANJEIRA
—
MICAELA VAZ
—
CLÁUDIA MADUR
—
ALEXANDRA GUIMARÃES
—
RITA RUIVO
—
DIOGO ARANHA
—
COM TRADIÇÃO
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CAIS DE FADO

CAIS DE FADO

24 JUL QUI/THU

25 JUL SEX/FRI

22:00 SERRA DO PILAR | VILA NOVA DE GAIA

22:00 SERRA DO PILAR

-

-

ENTRADA LIVRE

ENTRADA LIVRE

GISELA JOÃO

MARIZA

Gisela João voz
Nelson Aleixo viola
Ricardo Parreira guitarra portuguesa
Francisco Gaspar viola baixo

Mariza é hoje uma das mais aplaudidas estrelas
do circuito mundial da world music. A cantora
multipremiada actua frequentemente nas mais
importantes salas de Paris, Londres, Frankfurt,
Barcelona, Nova Iorque, Los Angeles e inúmeras
outras cidades. O seu repertório permanece
firmemente ancorado no fado clássico e
contemporâneo, mas inclui também mornas cabo
‑verdianas, clássicos do rhythm & blues e quaisquer
outras melodias que lhe sejam queridas.

Gisela João tem sido aclamada como uma das vozes
mais importantes surgida no fado desde Amália. O
seu disco de estreia foi editado há um ano e apenas
duas semanas depois alcançou o top de vendas
nacional, sendo celebrado pela crítica e por artistas
como Camané. Sem desvios nem artifícios, a fadista
natural de Barcelos parte duma formação tradicional
e mergulha na génese do fado, reencontrando a sua
autenticidade e questionando os seus excessos e
maneirismos.

Mariza is one of today’s most acclaimed stars on
the international world music circuit. The multiaward-winning singer frequently performs in the
most important concert halls of Paris, London,
Frankfurt, Barcelona, New York, Los Angeles and
countless other cities. Her repertoire remains firmly
anchored in classical and contemporary fado but also
incorporates mornas from Cape Verde, rhythm & blues
classics and any other melodies she holds dear.

©Estelle Valente

Gisela João has been hailed one of the most important
voices to emerge in the Fado world since Amália. Her debut
album was released a year ago and after only two weeks it
reached the top of the national charts, and was celebrated
by critics and artists such as Camané. Without digression
or affectation, the Fado singer from Barcelos takes her
traditional training and plunges into the origins of Fado,
reconnecting with its authenticity and questioning its
excesses and mannerisms.
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CAIS DE FADO

26 JUL SÁB/SAT
22:00 SERRA DO PILAR
ENTRADA LIVRE

CRISTINA BRANCO & CAMANÉ
COM ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

©Augusto Brazio

Dirk Brossé direcção musical
Cristina Branco voz
Camané voz
José Manuel Neto guitarra portuguesa
Bernardo Couto guitarra portuguesa
Carlos Manuel Proença viola
Bernardo Moreira contrabaixo
Paulo Paz contrabaixo

APOIO
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©Augusto Brazio

A Orquestra Sinfónica reencontra-se com o fado nas
vozes de duas figuras marcantes das últimas duas
décadas – Cristina Branco e Camané. Este concerto
especial que a Casa da Música leva à Serra do Pilar
dá uma dimensão sinfónica a clássicos celebrizados
por Amália como Maria Lisboa e Estranha Forma de
Vida, mas também a fados contemporâneos de Mário
Laginha, José Mário Branco ou Custódio Castelo, com
letras de António Lobo Antunes ou Manuela de Freitas,
entre outros. As orquestrações são de Mário Laginha,
José Mário Branco e Filipe Melo.

The symphony orchestra reconnects with Fado through the
voices of two figures who have marked the last two decades
– Cristina Branco and Camané. This special concert,
brought by Casa da Música to Serra do Pilar, in Vila Nova
de Gaia, adds a symphonic dimension to celebrated
classics by Amália such as Maria Lisboa and Estranha Forma
de Vida, as well as contemporary Fado pieces by Mário
Laginha, José Mário Branco and Custódio Castelo, with
lyrics by António Lobo Antunes and Manuela de Freitas,
among others, and orchestration by Mário Laginha, José
Mário Branco and Filipe Melo.
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25 JUL SEX/FRI
21:30 SALA SUGGIA
€ 4 | CARTÃO AMIGO € 3 | JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 21

CONCERTO ESCOLAR
ACADEMIA DE MÚSICA DE COSTA CABRAL
José R. Pascual-Vilaplana direcção musical
Ana Luísa Pereira violoncelo
Daniel Martinho Despertar
Ernest Bloch Schelomo, Rapsódia hebraica
para violoncelo e orquestra
Ralph Vaughan Williams Sinfonia nº 6 em Mi menor

Nos tempos conturbados do deflagrar da I Guerra Mundial, o
compositor suíço Ernest Bloch procurou inspiração no livro de
Eclesiastes, traduzindo os escritos do Rei Salomão nas melodias de
violoncelo que se ouvem em Schelomo, a rapsódia que escreveu em
1915. A Sexta Sinfonia de Vaughan Williams surge noutro período
de conflito, o final da II Grande Guerra, e o seu carácter violento e
dissonante é frequentemente associado ao impacto impressionante
das bombas atómicas. Num concerto que inclui uma obra do jovem
compositor Daniel Martinho, a Academia de Música de Costa Cabral
volta a apresentar o resultado do seu Estágio de Orquestra e do
trabalho desenvolvido pelos seus alunos ao longo do ano lectivo.
In the troubled days of the outbreak of the First World War, Swiss composer
Ernest Bloch sought inspiration in the book of Ecclesiastes, in the writings
of King Solomon, whose voice he tried to transform into melodies for
the cello which can be heard in Schelemo, the rhapsody he wrote in 1915.
Vaughan Williams’s Sixth Symphony emerges from another period of
conflict, the end of the Second World War, and its violent and dissonant
character is frequently associated with the shocking impact of atomic
bombs. In a concert that includes a work by the young composer Daniel
Martinho, the Costa Cabral Music Academy once again presents the result
of its Orchestra Placement and the work carried out by the students during
the course of the academic year.

25 JUL SEX/FRI
22:30 PALCO SUPER BOCK
ENTRADA LIVRE

JOSEPHINE FOSTER
A cantora e autora folk Josephine Foster é oriunda
do Colorado, com uma sonoridade reminiscente
do blues e folk americano do início do século XX.
Editou dois álbuns em 2013: Little Life e o mais
recente I'm A Dreamer.
Folk singer-songwriter Josephine Foster comes
from Colorado, with a sound reminiscent of blues
and American folk from the early 20th century. She
released two albums in 2013: Little Life and, more
recently, I'm A Dreamer.
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26+27 JUL SÁB/SAT+DOM/SUN
15:00 SALA SUGGIA
ENTRADA LIVRE

FIM-DE-SEMANA EDP
ENCONTRO DE BANDAS FILARMÓNICAS
26 JUL
15:00 CONCENTRAÇÃO
16:00 FILARMÓNICA SEVERENSE
17:00 FILARMÓNICA BANDA MARCIAL RIBEIRADIENSE
18:00 FILARMÓNICA VERDI CAMBRENSE
27 JUL
15:00 CONCENTRAÇÃO
16:00 BANDA FILARMÓNICA MOGADOURO
17:00 FILARMÓNICA ABRUNHEIRA
18:00 ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E MUSICAL “AMIGOS DA BRANCA"

O ambiente festivo de um encontro de bandas filarmónicas
tem tudo a ver com o Verão, tempo de arruadas e romarias ao
som dos sopros e percussões. Esse lado das bandas é lembrado
no desfile que as apresenta no exterior da Casa da Música,
mas é a vertente de concerto que está em destaque depois na
Sala Suggia. Os repertórios podem ser mais históricos ou mais
renovados, mas sempre reflectindo os muitos anos de tradição
que as acompanham.

MECENAS ENCONTRO DE BANDAS

60

The festive atmosphere of a meeting of wind bands has everything
to do with the summer, a time of street fairs and processions to the
sound of wind instruments and percussion. This aspect of the bands’
work is recalled in their parade outside Casa da Música, but it is the
concert later on in Sala Suggia that is the highlight. The programmes
might be more historic or more up-to-date, but they always reflect
the many years of tradition that accompany them.
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05 SET SEX/FRI
21:00 SALA SUGGIA
€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6 | JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 25,5

ORQUESTRA XXI
Dinis Sousa direcção musical
Jano Lisboa viola
Henry Purcell Chaconne
Benjamin Britten Lachrymae, op.49a
Maurice Ravel Le Tombeau de Couperin
Luís Antunes Pena Vermalung IV Ludwig v.
Ludwig van Beethoven Sinfonia nº 5

26 JUL SÁB/SAT

06 AGO QUA/WED

22:30 PALCO SUPER BOCK

22:00 SALA SUGGIA

-

-

ENTRADA LIVRE

FILAS A-K € 20 | CARTÃO AMIGO € 15
FILAS L-Z € 15 | CARTÃO AMIGO € 11,25

HOLY NOTHING
Holy Nothing é um projecto que se move nos terrenos
da electrónica, explorando som e imagem. Com o EP
de estreia Boundaries, os ponteiros são apontados para
a pista de dança, embora com uma abordagem própria
e descolada de rótulos.
Holy Nothing is a project that moves in the world of
electronic music, exploring sound and image. With their
debut album Boundaries, the needle is set towards the
dance floor, but with a unique approach that doesn’t
adhere to any labels.

O RAPPA

Com 20 anos de estrada, a banda
brasileira O Rappa estreia-se no
Porto apresentando o novo álbum
Nunca Tem Fim, acabado de lançar
em Portugal pela Warner Music.
Melodias esculpidas em dub,
reggae, rock e hip-hop marcam a sua
sonoridade, a par de uma sempre
presente consciência social. Os dois
primeiros singles, “Anjos (Pra quem
tem Fé)” e “Auto-reverse”, foram
muito bem recebidos pelo público.

With 20 years behind them, Brazilian
band O Rappa debut in Porto with their
latest album Nunca Tem Fim, launched
recently in Portugal by Warner Music.
Melodies carved from dub, reggae, rock
and hip-hop mark their sound, alongside
an ever-present social conscience. The
first two singles, “Anjos (Pra quem tem
Fé)” and “Auto-reverse”, have been
very well received by the public.

Estabelecida em 2013, a Orquestra XXI é um projecto
premiado que reúne cerca de 50 jovens músicos
portugueses residentes no estrangeiro, com o duplo
objectivo de manter uma forte ligação entre estes
jovens e o seu país de origem e de levar momentos
musicais de excelência a um público o mais
diversificado possível. Se a primeira parte do programa
que apresentam na Casa da Música reflecte a influência
do Barroco em obras-primas do século XX, a segunda
decorre inteiramente sob o signo de Beethoven.
Established in 2013, Orquestra XXI is an award-winning
project that brings together around 50 young Portuguese
musicians resident abroad, with the dual aim of
maintaining a strong link between these young people and
their country of origin, and taking moments of musical
excellence to the most diverse audience possible. While the
first part of the programme they perform at Casa da Música
reflects the influence of the Baroque in masterpieces of the
20th century, the second part takes place entirely around
the theme of Beethoven.

PROMOTOR: PRIMEIRA LINHA
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CONCERTOS
NA AVENIDA

05 SET SEX/FRI
21:30 AVENIDA DOS ALIADOS
ENTRADA LIVRE

STOPESTRA!
05-06 SET

A Casa da Música assinala o fim do Verão na Casa
com dois concertos festivos na Avenida dos Aliados.
O ambiente de partilha e experimentação domina
o concerto da StopEstra!, enquanto a Orquestra
Sinfónica celebra as sonoridades do Oriente em mais
um concerto oferecido à cidade.

Tim Steiner direcção musical
Movimento de Músicos do Stop interpretação

A "maior banda de rock do mundo" é do Porto, formada
por músicos do Porto e chama-se StopEstra! Parceria entre
o Serviço Educativo da Casa da Música e o Movimento
de Músicos do STOP, reúne cerca de 100 músicos, entre
amadores e profissionais. Em palco, a diferença das
estéticas individuais converge numa única linguagem
original nascida destas múltiplas influências.
StopEstra! brings together around a hundred musicians
who make Porto’s Centro Comercial Stop their own “casa da
música”, and who mix their languages in this project, from
rock and metal to experimental music, pop and jazz.

Casa da Música marks the end of Summer at Casa da
Música with two festive concerts on Avenida dos Aliados. An
atmosphere of sharing and experimentation dominates the
StopEstra! concert, while the symphony orchestra celebrates
the sounds of the Orient in yet another concert for the city.

APOIO
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06 SET SÁB/SAT
21:30 AVENIDA DOS ALIADOS
ENTRADA LIVRE

ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA
José Eduardo Gomes direcção musical
Obras de Mily Balkirev, Camille Saint-Saëns,
Michel Jarre, Aram Khatchaturian, Alan Menken
e Alexander Borodin

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
regressa à Avenida dos Aliados para um concerto
festivo e feito de grandes sucessos do cinema e do
repertório sinfónico. As mil e uma noites figuram
como pano de fundo num programa pleno de exotismo
e com muitas histórias para contar.
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música returns to
Avenida dos Aliados for a festive concert featuring cinema
hits as well as favourites from the symphonic repertoire.
With One Thousand and One Nights as a backdrop, this
programme is packed with exoticism and plenty of stories
to tell.
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ESCOLAS NA ESPLANADA

CURSO LIVRE
DE HISTÓRIA DA MÚSICA

5ª FEIRA 21:30 | ENTRADA LIVRE

FORMAÇÃO
SEGUNDAS | 17:30-19:15
AUDITÓRIO EDP
Módulos individuais de duas sessões: € 16
4º MÓDULO
30 JUN | 7 JUL
O JAZZ NA MÚSICA CLÁSSICA
Telmo Marques

Conservatório do Vale do Sousa

5º MÓDULO
27 OUT | 3 NOV
VIAGENS PELA HISTÓRIA DO FADO
Rui Vieira Nery

APOIO

—

—

—

ESCOLA DE MÚSICA VALENTIM
DE CARVALHO / ROCK

ACADEMIA DE MÚSICA DE ESPINHO
/ MÚSICAS DO HEMISFÉRIO SUL

CONSERVATÓRIO DO VALE DO SOUSA
/ BIG BAND

A Escola Valentim de Carvalho apresenta os seus
combos pop e rock, revelando a destreza e o prazer
com que os seus alunos tocam os temas de que mais
gostam.

Uma das escolas mais prestigiadas do Norte, a
Academia de Espinho expõe em palco a qualidade e
versatilidade da sua acção formativa.

Sob o lema “Educação pela música e para a música”,
o Conservatório do Vale do Sousa dá a conhecer o
trabalho que alunos e professores têm desenvolvido ao
longo do ano.

05 JUN

—

12 JUN
CONSERVATÓRIO DE MÚSICA
DA JOBRA / BIG BAND
A big band do Conservatório da Jobra reúne em
concerto os alunos de um dos mais jovens cursos
profissionais de jazz em Portugal.

—

19 JUN
ESCOLA DE MÚSICA VALENTIM
DE CARVALHO / JAZZ + FUNK
Os combos de jazz da Escola Valentim de Carvalho têm
presença assídua em eventos como a Festa do Jazz, ao
lado das instituições mais prestigiadas do país.
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26 JUN

—

03 JUL
ESCOLA DE MÚSICA VALENTIM
DE CARVALHO / JAZZ
É nas aulas em conjunto que os alunos da Escola
Valentim de Carvalho encontram um meio de
expressão das suas diferentes sensibilidades. Os
combos de jazz conquistaram já menções honrosas na
Festa do Jazz.

17 JUL

—

24 JUL
CONSERVATÓRIO DO VALE DO SOUSA
/ QUINTETO DE METAIS
Vector de promoção social e cultural na região em
que está inserido, este conservatório apresenta um
concerto que espelha o êxito da sua missão.

Outros eventos sob o tema Oriente:

AVARTAN

Rekesh Chauhan piano
Alok Verma tabla/percussões
John Garner violino
21 JUNHO 21:30

MÚSICA DA ÍNDIA

—

Shakir Khan sitar
Vikas Tripathi tabla
12 JULHO 21:30

ESCOLA DE MÚSICA VALENTIM
DE CARVALHO / BIG BAND

Auditório Fundação Museu do Oriente

10 JUL
Esta orquestra foi fundada em 2008 e tem sido
presença frequente nos mais variados palcos
portuenses. O repertório abrange o jazz e outros
hemisférios musicais.

DIGRESSÕES JUN-DEZ 2014
05 JUN
OURENSE

11 OUT
MADRID

VII FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA DE OURENSE

AUDITORIO NACIONAL

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Emmanuel Nunes Rubato, registres et résonances
Béla Bartók Contrastes
Igor Stravinski Suite de A História do Soldado
Arnold Schönberg (arr. Anton Webern)
Sinfonia de Câmara

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical
Emmanuel Nunes Ruf
P.I. Tchaikovski Sinfonia nº 5

22 NOV
COLÓNIA
06+07 JUN
BARCELONA
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
DIGITÓPIA
SERVIÇO EDUCATIVO | WORKSHOPS

18 JUL
ESPINHO

KÖLNER PHILHARMONIE
REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Peter Rundel direcção musical
Lionel Peintre barítono
Igor Stravinski Suite de A História do Soldado
Christian Wolff Snare drum peace march no 1&2
Arnold Schönberg Ode to Napoleon op.41
Claude Debussy Berceuse héroïque
Georges Aperghis Le soldat inconnu, para ensemble
e barítono

FIME 2014
REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Emmanuel Nunes Rubato, registres et résonances
Béla Bartók Contrastes
Igor Stravinski Suite de A História do Soldado
Arnold Schönberg (arr. Anton Webern)
Sinfonia de Câmara

28 SET
LISBOA
AUDITÓRIO GULBENKIAN
REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Peter Rundel direcção musical
Lionel Peintre narrador e barítono
Igor Stravinski A História do Soldado
Georges Aperghis Le soldat inconnu,
para ensemble e barítono

MECENAS DAS DIGRESSÕES
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23 NOV
LISBOA
GRANDE AUDITÓRIO GULBENKIAN
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Michael Sanderling direcção musical
Pedro Gomes piano
W.A. Mozart Concerto para piano
e orquestra nº 9, Jeunehomme
Dmitri Chostakovitch Sinfonia nº 11

t

JANTAR ROTA DAS ESPECIARIAS

JANTAR DE S. JOÃO

14 JUN

23 JUN

20:00 | € 37,5

20:00 | € 25

Evocando os Descobrimentos e, em particular,
a figura de Vasco da Gama e a primeira viagem
marítima da Europa à Índia, este jantar volante
propõe uma descoberta de sabores em três turnos,
com iguarias de registo e/ou influência oriental,
portuguesa e europeia.

Comece a celebração da noite de São João com um
jantar no Restaurante. A decoração temática e o
menu tradicional dão o mote para uma festa que
prossegue na Sala Suggia e depois, pela noite dentro,
na Esplanada da Praça. (ver pág. 26 e 27)
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Chefs
Artur Gomes, Renato Cunha e Dalila (Restaurante
Ferrugem) e Francisco Gomes (pastelarias Colonial
em Barcelos e Algo no Porto)
Vinhos
Herdade do Peso, na Vidigueira (terra natal de Vasco
da Gama, feito "Conde da Vidigueira" em 1519)

JANTAR + CONCERTO
O bilhete conjunto jantar + concerto permite‑lhe,
de forma cómoda e acessível, jantar e assistir a um
espectáculo. Consulte, ao longo desta agenda, os
concertos associados e reserve já o seu lugar.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
JUNHO, JULHO E SETEMBRO
SEG–QUI 12:30 – 15:00 | 19:30 – 23:00
SEX E SÁB 12:30 – 15:00 | 19:30 – 00:00
DOMINGOS E FERIADOS ENCERRADO
EM NOITES DE CONCERTO, O BARRA BAR ENCERRA
UMA HORA APÓS O FINAL DO MESMO.
RESERVAS:
RESERVAS@CASADAMUSICA.COM / 220 107 160
GRUPOS SUPERIORES A 20 PESSOAS / 220 120 214/8
72

—
MENU AL FRESCO

—
SUNSET

€ 10 (ALMOÇO OU JANTAR)

TODAS AS SEXTAS E SÁBADOS A PARTIR DAS 18:00
DJ JOÃO SEMEDO

Sopa ou Salada do dia
Soup or salad of the day
Wrap de vegetais com queijo fresco
e molho agri-doce de beringela
Vegetarian wrap with fresh cheese
and eggplant bittersweet sauce
ou / or
Wrap de Salmão fumado com molho de iogurte
Smoked-salmon wrap with yogurt sauce
ou / or
Wrap de Frango com maionese de alho e salsa
Chicken wrap with garlic-parsley mayonnaise
Sobremesa dia ou fruta
Dessert of the day or fruit

Selecção de bebidas "de Verão":
gins, cocktails, sangrias e petiscos
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INFORMAÇÕES
GERAIS
ALTERAÇÕES
A programação e os preços apresentados nesta agenda
poderão estar sujeitos a alterações
VENDA DE BILHETES
Bilheteiras da Casa da Música
Bilheteira Online
Lojas Worten
www.casadamusica.com
ESPECTÁCULOS DE ENTRADA LIVRE
Sujeitos a levantamento de bilhete no próprio dia
até ao limite de 4 por pessoa

PARQUE DE ESTACIONAMENTO CPE
BILHETE DE EVENTO:
€ 2,50 válido para um período máximo de estacionamento de
3,5 horas consecutivas, entre as 19:00 e a 01:00
DESCONTOS:
Desconto Restaurante Almoço: € 0,60, válido para o período
de estacionamento entre as 12:30 e as 15:30
Desconto Restaurante Jantar: € 1,50, válido para o
período de estacionamento entre as 19:00 e a 01:00
Se desejar ser incluído na nossa mailing list, envie um e-mail para:
info@casadamusica.com
—

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.
Jovens até 25 anos e adultos com mais de 65 anos: 20%
(excepto nos espectáculos com preço igual ou inferior a € 5)
Jovens até 18 anos (Sinfónica ao Domingo): € 2
Adultos com mais 65 anos (Descobertas Sinfónicas): 50%
Cartão Jovem: 20%
Cartão Assinatura: 10% em todos os concertos
da programação Casa da Música
Cartão Amigo: 25% em todos os concertos
Desconto famílias numerosas: 20% de desconto
nos concertos promovidos pela Casa da Música
(excepto nos espectáculos com preço igual ou inferior a € 5)
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
VISITAS GUIADAS
Diariamente
Português 11:00 | 16:00
Inglês 16:00
€ 5 por pessoa (Entrada livre para crianças até aos 12 anos
desde que acompanhadas por um adulto com bilhete)
Visitas com Marcação (grupos)
Grupos de 15 a 35 pessoas com horário a fixar especificamente.
Reservas
+351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DO EDIFÍCIO, BILHETEIRA E LOJA
Segunda a Sábado: 10:00-19:00
Domingo e Feriados: 10:00-18:00
Dias de Espectáculo: Edifício aberto até ao final do espectáculo,
bilheteira e loja abertas até meia hora após o seu início.
RESTAURANTE
Seg–Qui 12:30–15:00 | 19:30–23:00
Sex e Sáb 12:30–15:00 | 19:30–00:00
Domingos e Feriados Encerrado
Em noites de concerto, o Barra Bar encerra
uma hora após o final do mesmo.
www.casadamusica.com/restaurante
Reservas 220 107 160
Grupos superiores a 20 pax 220 120 214/8
BILHETES À VENDA:
BILHETEIRAS DA CASA DA MÚSICA
WWW.CASADAMUSICA.COM
LOJAS WORTEN
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CHANGES TO THE PROGRAMME
Programmes and prices presented on this brochure may
be subject to change
TICKET SALES
Casa da Música Ticket Office
Online Ticket Office
www.casadamusica.com
Worten Shops
FREE PERFORMANCES
Tickets must be obtained on day of concert
up to a limit of 4 per person
DISCOUNTS
Only applicable to concerts promoted by Casa da Música.
Reduction made at time of purchase. Proof of identity
must be supplied on entry to concert hall
Under 25 and over 65: 20% discount
Under 18 (Sinfónica on Sundays): € 2
Cartão Assinatura: 10% discount
Cartão Amigo: 25% discount
Over 65 (Descobertas Sinfónicas): 50% discount
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 16:00
€ 5/person (free entry to children up to age 12,
when accompanied by an adult with ticket)
Booked visits (groups)
15-35 people at pre-arranged times
Booking
+351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com
Building, Ticket Office and Shop OPENING HOURS
Monday to Saturday: 10:00-19:00
Sunday: 10:00-18:00
Performance Days: Building open until end of performance, ticket
office and shop open until 30 minutes after its beginning.
If you wish to be included on our mailing list, please
send an e-mail to: info@casadamusica.com
TICKET SALES AT:
CASA DA MÚSICA TICKET OFFICE
WWW.CASADAMUSICA.COM
WORTEN SHOPS

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
ACA GRUPO
AMORIM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SGPS, S.A.
ARSOPI - INDÚSTRIAS METALÚRGICAS ARLINDO S. PINHO, S.A.
AUTO - SUECO, LDA.
AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.
BA VIDRO, S.A.
BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A.
BANCO BPI, S.A.
BANCO CARREGOSA
BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.
BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.
BIAL - SGPS S.A.
CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CEREALIS, SGPS, S.A.
CHAMARTIN IMOBILIÁRIA, SGPS, 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.
GRUPO SOARES DA COSTA, SGPS, S.A.
GRUPO VISABEIRA - SGPS, S.A.
III - INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS
E IMOBILIÁRIOS, S.A.
LACTOGAL, S.A.
LAMEIRINHO - INDÚSTRIA TÊXTIL, S.A.
METRO DO PORTO, S.A.
MSFT - SOFTWARE PARA MICROCOMPUTADORES, LDA.
MOTA - ENGIL SGPS, S.A.
MUNICÍPIO DE MATOSINHOS
OLINVESTE - SGPS, LDA.
PESCANOVA
PORTO EDITORA, LDA.
PORTUGAL TELECOM, 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.
TERTIR, TERMINAIS DE PORTUGAL, S.A.
TÊXTIL MANUEL GONÇALVES, S.A.
UNICER, BEBIDAS DE PORTUGAL, SGPS, S.A.

EMPRESAS AMIGAS DA FUNDAÇÃO
CACHAPUZ
CIN S.A.
CREATE IT
DELOITTE
GRUPO DOUROAZUL
EFACEC
EUREST PORTUGAL
JOFEBAR
MANVIA S.A.
NAUTILUS S.A.
SAFIRA FACILITY SERVICES S.A.
STRONG SEGURANÇA S.A.
VICAIMA
OUTROS APOIOS
DILIVA – SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S.A., É PATRONO DO MAESTRO TITULAR
DA ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
RAR
PATHENA
I2S
VORTAL

A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE
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WWW.CASADAMUSICA.COM
WWW.FACEBOOK.COM/CASADAMUSICA
CALL CENTER +351 220 120 220
VISITAS GUIADAS +351 220 120 210
EVENTOS +351 220 120 214 / 218
RESTAURANTE +351 220 107 160
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