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Venham mais dez é
o mote que assinala a
primeira década De 9
a 12 de abril há muitos
programas gratuitos

Sérgio Almeida
sergio@jn pt

AS PORTAS da Casa da Músi

ca CdM no Porto vão estar
franqueadas por quatro dias
para todos quantos queiram
visitar gratuitamente as ins
talações assistir aos ensaios
dos concertos ou participar
em workshops Para cele
brar a primeira década decor
rida desde a inauguração foi
escolhido o mote Venham
mais dez Por todos os es

paços do edifício vão estar

disponíveis alusões à data
sob a forma de fotografias
cartazes vídeos ou até pos
tais musicais

É uma programação que
reflete a nossa identidade
salientou António Jorge Pa
checo diretor artístico da
Casa da Música que descarta
ahipótese de o protagonismo
assumido na programação
pelos quatro agrupamentos
residentes Orquestra Sinfó
nica do Porto RemixEnsem
ble Orquestra Barroca e
Coro se dever a questões or
çamentais Mesmoque o ce

nário financeiro fosse outro
manteria a aposta enfatizou
o diretor

De saída do cargo por ter
atingido o limite de trêsman
datos o presidente do conse
lho de administração da
CdM José Manuel Dias da
Fonseca reconheceu que a
quebra de 30 no apoio esta
tal obrigou nos a sacrificar a
programação a internaciona
lização e a equipa
O reforço da criatividade

e a aposta nas parcerias fo
ram no entender de Dias da
Fonseca as medidas adota
das para fazer face à conten
ção financeira Apesar da res
posta positiva o ainda presi
dente mostrou se esperan
çado num regresso aos pata
mares financeiros anterio
res

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO

Recital de órgão
As comemorações dos
10 anos também passam
pela Igreja dos Clérigos
A 10 de abril às 13 ho
ras Filipe Veríssimo in
terpreta peças de com
positores ibéricos dos
séculos XVI e XVII

Laginha sinfónico
Gershwin e Dirk Brossé

estão entre os composi
tores cujas obras Mário
Bismarck vai interpretar
a 10 de abril

DeTrickyaCapicua
As noites movimentadas

do agora NOS Club estão
de volta à Casa com três
propostas Tricky a
rapper portuense Capi
cua e o duo Best Youth

Parceria jazzística
A Orquestra de Jazz de
Matosinhos volta a cola
borar com o influente

guitarrista Kurt Ro
senwinkel Depois do
disco e das digressões o
reencontro acontece na
noite do dia 12 de abril

Eternos Kraftwerk
Históricos e incontorná

veis os Kraftwerk apre

sentam na noite de 20
de abril 3D concert A
escolha do local do con
certo foi um pedido ex
presso deles salienta o
diretor artístico da CdM
António Jorge Pacheco

Emicida total
Das ruas de São Paulo

para o Porto Emicida
apresenta o seu hip hop
enérgico ao público por
tuguês A 22 de abril

Index musical
Na véspera do 25 de
abril o ciclo Música e
revolução acolhe um
conjunto de músicas
proibidas pelo III Reich
interpretadas pela Or
questra Sinfónica do
Porto e Remix Ensemble

Entre o jazz e a erudita
Em formato quarteto
Anthony Braxton traz ao
Porto a 25 de abril o es
petáculo com o qual ho
menageia nomes como
Stockhausen ou Cage

Sassetti relembrado
A 28 de junho a Sala
Suggia recebe um tributo
a Bernardo Sassetti fale
cido em 2012
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