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Casa aberta e gratuita
atrai milhares de pessoas
Casa da Música junta
várias gerações de
espectadores nos
programas grátis
Crisália Azevedo

crisalia azevedopjn pt

se

A

Casa da Música tem reunido nestes

dias de festejo do 10 ° aniversário que
assinala na próxima terça muitos apre
ciadores de música de várias gerações
Desde escolas a lares de terceira idade a

comemoração dos dez anos de atividade da
instituição tem concretizado uma aproxi
mação da comunidade à primeira das artes
sublinhando que aquela é a casa de todas as
músicas e também de todos os públicos Os
espectadores interessados podem fazer
uma visita guiada para conhecer os quatro
cantos à casa assistir a vários espetáculos
com entrada livre e ainda ver como se pre
param os concertos assistindo aos ensaios

abertos ver acima programa do dia

Beatriz Gonçalves 58 anos estava a pas
sar com o marido pela Casa da Música
quando se apercebeu do frenesim à porta e
resolveu entrar Estava só de passagem
mas ainda bem que entrei Já não consigo
sair daqui confessou satisfeita Beatriz
não conhecia o edifício desenhado pelo ho
landês Rem Koolhaas e aproveitou para fa

zer uma visita guiada Uma vez lá dentro

deixou se ficar para a performance do gru

po A Voz do Rock É uma ótima iniciativa

Fiquei a conhecer os pormenores de cada
sala e não fazia a mínima ideia que tinham
talha dourada Há muita gente que não tem
dinheiro mas como é grátis aproveita se

esta oportunidade para conhecer a Casa É

E é uma forma de envolver comunidades

tem elogios a fazer É magnífica com uma

pressar a sua paixão pela música Para mui
tos as letras são a melhor medicação para a
memória e só os ensaios os conseguem ti

um evento de toda a categoria acrescenta
A diretora musical e artística do grupo Ana
Bento orienta as 30 vozes da juventude
sénior que constitui A Voz do Rock e só

programação non stop e muita variedade

AMO TE AMO TE AMO O TEU AMOR Artur guitarrista de
serviço canta o refrão celebrizado porXano enquanto rasgueia a
guitarra Sónia Baptista professora do Balleteatro e Diogo ado
lescente cigano arrancam palmas e olés dos demais enquanto

dançam no ensaio de Romani no bairro da Biquinha em Mato
sinhos Hoje a cena repete se no ensaio aberto na Casa da Músi

ca CdM às 15 horas Iara balança os cabelos longos e negros

abre as mãos em leque e arranca um sorriso a Melissa Após a

improvisação Sónia passa a comandar as técnicas e a comuni
dade cigana repetindo o sapateado que foi criado por uma baila
rina do Seixo A seu lado está Andreia que sabe a sequência de

cor mas num segundo falha lhe um pé e corre nervosa porta
fora As amigas vão atrás e ela responde achas que vou dançar
na Casa da Música

A volatilidade deste coletivo de quase 90

pessoas entre as comunidades ciganas do Seixo e da Biquinha

os músicos da CdM e os finalistas do Balleteatro é muito interes

sante e traz adrenalina

foi

diz Isabel Barros diretora do Balleteatro

O objetivo é valorizar e dignif car a cultura cigana Quando lhes
proposta a ideia de fazer algo com o Balleteatro para o palco da

Biquinha e Seixo saltam hoje para o
palco para dançar na peça Romani

CdM fizeram se reuniões com os grupos

No Seixo que tem a

igreja Filadélfia associada foi mais fácil Na Biquinha ainda é um
processo em construção eles são bastante imprevisíveis conta
Lurdes Queirós vereadora de ação social da Câmara da Matosi
nhos

Romani estreia na CdM dia 29 Catarina Ferreira

conta A cantar Jorge Palma Radio Macau
ou Xutos os artistas são unanimes a ex

rar de casa nos dias de solidão

Noite de gala quase
sem figuras de Estado
A CONSAGRAÇÃO DA CASA de Beethoven

nas mãos da Orquestra Sinfónica do Porto foi
anteontem o ponto alto dos 10 anos da Casa da
Musica Apesar de ser noite de gala o secretário
de Estado da Cultura cancelou a vinda ao Porto

e assim a maior figura do Governo à vista foi o
ministro da Defesa o portuense Aguiar Branco

