
Geografia de
uma perseguição
ao longo de
cinco concertos

ProgramaDois concertos
dão a ouvir a entre nós ainda
rara música degenerada
Programacompleta se com
jazz música cigana e cabaret

Nos dois concertos GrandeMúsi

ca Proibida hoje 21 00 domingo
18 00 RemixEnsemble em am
bas as ocasiões com solistas vo
cais eSinfónicadoPorto Casada
Música OSP CdM repartem pal
co e programa dirigidos respeti
vamente por BaldurBrönnimann
titular da OSP CdM e pelo seu
compatriota StefanBlunier

Ao todo são dez as obras a ser
ouvidas de oito diferentes com
positores Hanns Eisler Arnold
Schõnberg KurtWeill Paul Hin
demith Ernst Krenek Erich W
Korngold Alexander Zemlinsky e
Franz Schreker Destaque para o
Requiem deBerlim estreado em
1929 emBerlim ouve se naver
são para tenor barítono trêsvozes
masculinas e orquestra e a Sinfo
nia n °2 estreada em 1934 em
Amesterdão por Bruno Walter
outro exilado de Kurt Weill

oRagtime composto e estreado
em 1922 orquestração do original
para piano solo incluído na Suite
1922 de Paul Hindemith duas
das Seis Canções sobre Poemas de
MauriceMaeterlinck de 1913de
Zemlinsky e a abertura da ópera
Die Gezeichneten OsMarcados
estreada em Frankfurt em 1918
de Franz Schreker

No dia25 21 00 apresenta se
o Diamond CurtainWall Quartet
do histórico compositor saxofo
nista e clarinetista e pianista e
flautista e pedagogo de Chicago
Anthony Braxton A designação
Diamond Curtain Wall sinaliza

umamúsica que recorre à eletró
nica por via do programa infor
mático áudio SuperCollider

No dia 29 Sala Suggia 21 00
ummuito louvávelprojeto do Ser
viço Educativo celebra música
dança e língua ciganas com en
volvimento daprópria comunida
de recordando a perseguição nazi
aos sintie romani que terá viti
mado entre 200 e 500 mil pessoas
dessas etnias Na língua romani o
correspondente à Shoah é apala
vra Porajmos que significa o ato
de devorar engolir ou tragar

Por fim a canção de feiçãomais
ligeira e ou política do tempo da
República deWeimar pela obri
gatória cantoraalemãUteLem
per composições deWeill comle
tras do seufrequente colaborador
e colega no exílio Bertolt Brecht
seguindo o seu percurso pelaAle
manha e como exilado pela Fran
ça e EstadosUnidos dia30 21 00
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