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1ª PARTE

Johann Sebastian Bach 
Sinfonia da Cantata “Ich geh und suche mit Verlangen”, BWV 49 (1726; c.6min.)

Cantata “Mein Herze schwimmt im Blut”, BWV 199 (1714; c.24min.)*
1. Recitativo: “Mein Herze schwimmt im Blut”
2. Ária: “Stumme Seufzer, stille Klagen”
3. Recitativo: “Doch Gott muß mir genädig sein”
4. Ária: “Tief gebückt und voller Reue”
5. Recitativo: “Auf diese Schmerzensreu”
6. Coral: “Ich, dein betrübtes Kind”
7. Recitativo: “Ich lege mich in diese Wunden”
8. Ária: “Wie freudig ist mein Herz”

Concerto para violino em Mi maior, BWV 1042 (c.1717-1723; c.14min.)
1. Allegro
2. Adagio
3. Allegro assai

 
2ª PARTE

Johann Sebastian Bach 
Concerto para cravo em Fá menor, BWV 1056 (1738; c.11min.)
1. —
2. Largo
3. Presto

Cantata “Weichet nur betrübte Schatten”, BWV 202 (c.1721; c.24min.)*
1. Ária: “Weichet nur, betrübte Schatten”
2. Recitativo: “Die Welt wird wieder neu”
3. Ária: “Phoebus eilt mit schnellen Pferden”
4. Recitativo: “Drum sucht auch Amor sein Vergnügen”
5. Ária: “Wenn die Frühlingslüfte streichen”
6. Recitativo: “Und dieses ist das Glücke”
7. Ária: “Sich üben in Lieben, in Scherzen sich herzen”
8. Recitativo: “So sei das Band der keuschen Liebe”
9. Gavotte: “Sehet in Zufriedenheit tausend helle Wohlfahrtstage”

*Textos originais e traduções nas páginas 8 a 11
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Johann Sebastian Bach  
EISENACH, 31 DE MARÇO DE 1685

LEIPZIG, 28 DE JULHO DE 1750

Cantatas e Concertos

Todas as obras apresentadas neste concerto 
são do período mais maduro de Bach, pois 
foram compostas nos três últimos locais da 
sua actividade profissional: Weimar, Köthen 
e Leipzig. Bach foi despedido da corte de 
Weimar em Dezembro de 1717, depois de ter 
estado preso durante quatro semanas por tei‑
mosia (“Halsstarrigkeit”). A base desta acusa‑
ção foi, provavelmente, um confronto com um 
alto funcionário aquando do pedido de des‑
pedida atrasado pelo maestro: na altura em 
que o apresentou, tinha já assinado o contrato 
como mestre de capela na corte de Köthen. 

Em Köthen, onde Bach pôde compor 
para uma excelente orquestra, o seu horá‑
rio permitiu ‑lhe ainda trabalhar nos seus 
grandes projectos e, além disso, o regente, 
o príncipe Leopoldo, era um grande amador 
e conhecedor da música (sabia tocar bas‑
tante bem violino). Bach, nos primeiros anos, 
estava muito satisfeito. Escreveu numa carta 
de 1730 a um antigo colega de escola, Georg 
Erdmann, que tinha a intenção de ficar em 
Köthen para o resto da sua vida. Mas pouco 
tempo mais tarde, mudou de opinião. Já em 
1720, candidatou ‑se ao cargo de organista 
na Igreja de São Jacó em Hamburgo — can‑
didatura que retirou, no entanto, provavel‑
mente por tomar conhecimento de que era 
exigida uma grande quantia em dinheiro para 
obter o lugar. Pode ter havido várias razões 
para Bach ter mudado de ideias: a partir de 
1720, o orçamento para música na corte dimi‑
nuiu bastante, supostamente porque as des‑

pesas militares subiram, em consequência 
de litígios familiares e do estabelecimento 
dum regimento da guarda da corte; a escola 
latina de Köthen (onde eram preparados os 
alunos para estudos universitários e profis‑
sões eclesiásticas) não tinha boa reputação, 
e Bach tinha de pensar também na educação 
dos seus filhos; ainda por cima, em Dezembro 
de 1721, o príncipe Leopoldo casou ‑se com a 
princesa Henrietta de Anhalt ‑Bernburg, que 
não se interessava muito pela música e foi 
suspeita de influenciar o marido nesse sen‑
tido. Assim, Bach concorreu em 1723 à vaga 
de Kantor de São Tomé em Leipzig e tomou 
posse do cargo no mesmo ano.

A Sinfonia introdutória da Cantata BWV 49, 
“Ich geh und suche mit Verlangen” (Vou pro‑
curando ansiosamente), obra nascida em 
Leipzig, provém do final dum concerto pro‑
vavelmente perdido e foi mais tarde trans‑
crita, de novo como andamento final, para 
um dos concertos para cravo e orquestra 
(BWV 1053). O oboé d’amore, que o composi‑
tor escolheu para dar cor característica à ária 
“Ich bin herrlich, ich bin schön” (Sou bela, sou 
linda) e ao dueto final “Dich hab’ ich je und je 
geliebet” (Tenho ‑te amado sempre), não se 
destaca na Sinfonia. O instrumento solista 
virtuoso da peça é o órgão. Como o texto da 
cantata trata do casamento da Alma crente 
com Jesus, o carácter da Sinfonia é, principal‑
mente, alegre. O uso de passagens cromáti‑
cas na parte central — bem como na ária que 
se segue — representa a atitude de peram‑
bular e procurar.

Com a Cantata BWV 199, “Mein Herze 
schwimmt im Blut” (O meu coração está 
banhado em sangue), Bach apresentou, pro‑
vavelmente, a sua primeira cantata para 
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uma única voz solista em Leipzig, no ano 
em que tomou posse do cargo de Cantor 
de São Tomé (1723). Não se sabe se a obra 
foi bem recebida. O facto é que só três anos 
mais tarde voltou a trabalhar nesta variante 
do género e criou cantatas para contralto, 
tenor e baixo, respectivamente. “Mein Herze 
schwimmt im Blut” tinha sido composta ainda 
em 1714, em Weimar. Correspondeu às condi‑
ções do local e da acústica da igreja da corte 
de Weimar, visto que os restantes participan‑
tes também são poucos: oboé, dois violinos, 
viola e baixo contínuo. 

O texto trata de arrependimento e contri‑
ção. Bach musicou ‑o com carácter dramático 
e expressivo, nomeadamente nos recitativos. 
Um grande âmbito melódico (oitava + sexta), 
muitas passagens no registo agudo e pausas 
inesperadas são meios usados para o efeito. 
É bem possível que os géneros operáticos 
tenham influenciado a concepção da obra. 
Todos os oito números da Cantata, inclusive 
o coral, são executados pela soprano. A dis‑
posição tonal corresponde ao desenvolvi‑
mento do “estado de espírito” da dramatis 
persona: enquanto esta se preocupa com a 
sua fraqueza e culpa, ela canta em tonalidade 
menor; a partir do seu contacto com Deus 
(ária “Tief gebückt und voller Reue” — Cur‑
vado e cheio de arrependimento), a disposi‑
ção clareia para tonalidades maiores. Assim, 
do início em perfeita contrição (“O meu cora‑
ção está banhado em sangue”) até ao fim jubi‑
lante (“Como está jubiloso o meu coração, 
pois Deus está apaziguado”), um verdadeiro 
drama da alma é desenvolvido ao ouvinte.

Não se sabe o ano da composição do Con-
certo para violino, instrumentos de arco 
e baixo contínuo em Mi maior, BWV 1042. 
Presume ‑se, em geral, que a obra tenha nas‑

cido em Köthen, em cuja corte Bach foi mes‑
tre de capela entre 1717 e 1723. Deste período 
não existem praticamente nenhuns docu‑
mentos que indiquem a composição ou exe‑
cução de obras instrumentais famosas. 
No entanto, parece ser seguro que muitas 
delas nasceram naquele local, uma vez que 
Leopoldo, o príncipe de Anhalt ‑Köthen, foi 
um grande amador de música e teve excelen‑
tes músicos na sua orquestra que vieram de 
Berlim, quando o rei prussiano Frederico Gui‑
lherme I, em 1713, dissolveu a orquestra do seu 
falecido pai.

Na sua biografia de Bach, Albert Schweit‑
zer escreveu sobre os Concertos para violino 
que estes pertencem às obras de Bach que 
não devem ser analisadas, mas incorporadas 
logo na categoria sobre a qual Johann Niko‑
laus Forkel (o primeiro biógrafo de Bach) tinha 
dito: “Nunca se pode dizer o suficiente sobre 
a sua beleza.” Não obstante, tentaremos aqui 
uma análise em traços gerais.

Os andamentos externos do Concerto 
em Mi maior têm a forma de rondó, seguindo 
a tradição do concerto italiano. Mas, contra‑
riamente a esta, no primeiro andamento o vio‑
lino e a orquestra entram em variados diálo‑
gos e, além disso, Bach combinou o rondó 
com a forma duma ária da capo. A extensa 
parte central contrastante mostra já carac‑
terísticas do “desenvolvimento” da forma‑
‑sonata clássica, usando e modificando moti‑
vos do ritornello e fazendo com que este 
apareça sob uma nova luz a cada repetição. 
O expressivo Adagio tem como tema princi‑
pal uma melodia no baixo que está sempre 
presente, como numa passacaglia. Entre as 
partes exteriores tocadas pela orquestra, o 
solista interpreta uma cantilena, utilizando, 
em forma diminuída, um motivo do tema prin‑
cipal. O andamento final é um rondó simples, 
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em que o ritornello surge sempre na tonali‑
dade original, enquanto os couplets apare‑
cem em várias tonalidades ao longo da peça.

Os sete concertos de Bach para um cravo, 
instrumentos de corda e baixo contínuo, pre‑
servados e transmitidos de forma completa 
numa colectânea autógrafa, foram compos‑
tos aproximadamente entre 1734 e 1739, em 
Leipzig. Quase todos são transcrições de 
concertos para outros instrumentos solistas. 
Na década de 1730, o Collegium Musicum, 
fundado em 1701 por Georg Philipp Telemann, 
esteve no centro da obra de Bach. Escreveu 
para aquele conjunto de músicos bem for‑
mados muitas das suas cantatas seculares e 
obras instrumentais, incluindo os Concertos 
para cravo. A parte solista era interpretada, 
em geral, pelo próprio compositor. Foi uma 
novidade absoluta tornar o cravo instrumento 
solista durante todo o concerto. Pela sua téc‑
nica perfeita de composição, Bach tornou ‑se 
um modelo para muitos dos que trabalharam 
este género até hoje.

Não sabemos com certeza que obra ser‑
viu de modelo para o Concerto para cravo 
em Fá menor, BWV 1056. É provável que 
se tenha tratado dum concerto para vio‑
lino, pelo menos no que diz respeito aos dois 
andamentos exteriores. O andamento cen‑
tral encontra ‑se, numa versão mais curta e 
com um oboé solista, no início da Cantata 
BWV 156 (“Ich steh mit einem Fuß im Grabe” 
— Tenho um pé na tumba). Os andamentos 
exteriores são baseados, também neste Con‑
certo, na forma rondó: o primeiro (sem indica‑
ção de tempo) tem a forma A – B – A – C – A – 
D – A – E – A, sendo que A designa o ritornello 
e as restantes letras representam as partes 
solistas. É de salientar que o cravo se des‑
taca como solista também nalgumas passa‑

gens do ritornello e que, por outro lado, moti‑
vos do ritornello surgem nas partes solistas. 
De maneira semelhante, o andamento final 
(Presto) distingue ‑se da simples forma de 
rondó pelo diálogo entre cravo e instrumen‑
tos de arco. Devido à reutilização de motivos 
das duas primeiras partes solistas nas partes 
posteriores, a peça até parece ser bipartida, 
o que contraria a forma rondó. Bach já diluiu 
aqui fronteiras estruturais e formais. No anda‑
mento central (Largo), o cravo executa uma 
melodia arabesca, acompanhada por um 
motivo rítmico repetitivo dos instrumentos de 
arco. A popularidade desta peça resultou na 
sua autonomização e em inúmeros arranjos 
para outros instrumentos. Mas, sem dúvida, 
a versão original, na sua posição entre os dois 
andamentos rápidos do Concerto, deve ser a 
mais bela.

“Weichet nur, betrübte Schatten” (Dissipai‑
‑vos, lúgubres sombras), a Cantata BWV 202, 
com o subtítulo de Hochzeitskantate (Can‑
tata de bodas) é uma das cantatas seculares 
de Bach — que representam mais ou menos 
um décimo da totalidade das suas cantatas. É 
provável que tenha sido composta em Köthen, 
possivelmente por ocasião do casamento 
de Bach com Anna Magdalena Wilcke ou das 
bodas do príncipe Leopoldo com a princesa 
Henrietta de Anhalt ‑Bernburg, tendo ocor‑
rido ambas as festas em Dezembro de 1721. 
Trata ‑se novamente duma cantata para uma 
voz de soprano como solista, acompanhada 
pelos mesmos instrumentos que a Cantata 
BWV 199 (oboé, dois violinos e baixo contí‑
nuo). O texto do libreto começa com o bani‑
mento do Inverno e o despertar da Primavera 
(primeira ária e recitativo), os deuses Phoebus 
Apollo, deus da luz e da música (segunda ária), 
e Cupido (segundo recitativo e terceira ária), 
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passa para o par amoroso (terceiro recitativo 
e quarta ária) e o noivado (quarto recitativo) e 
termina com a sua ligação definitiva (ária final, 
em forma de gavota).

As árias são obras ‑primas da música ilus‑
trativa barroca. A peça introdutória, uma 
ária em forma da capo, como todas as árias 
menos a terceira, trata na parte A do Inverno, 
com sombras, frio e vento, e na parte B da Pri‑
mavera. A parte do Inverno desvia ‑se sem‑
pre de novo para tonalidades menores, con‑
tém algumas fortes dissonâncias e a soprano 
acentua as palavras marcantes “betrübte” 
(lúgubres) e “Frost” (geada). Na parte da Pri‑
mavera destacam ‑se uma melodia fluente 
nas vozes de soprano e de oboé e saltos ale‑
gres no acompanhamento. Um motivo dac‑
tílico (de um valor longo e dois curtos) serve 
como elemento de ligação entre as duas par‑
tes. Na segunda ária, “Phoebus eilt mit sch‑
nellen Pferden” (Febo corre em cavalos velo‑
zes), o galope dos cavalos é representado por 
saltos de oitavas e, ao mesmo tempo, a velo‑
cidade por passagens de semicolcheias. A 
terceira ária conta a errância de Cupido pela 
natureza primaveril. Os motivos pendulares 
na melodia de soprano e de violino solo dão 
a sensação de se observar ventos suaves e 
campos ondulantes. A quarta ária é um dueto 
amoroso entre oboé e soprano. É o momento 
de viragem da Primavera natural para o des‑
pertar do amor humano: “Sich üben in Lie‑
ben…” (Exercitar ‑se no amor, acariciar‑se 
brincando é melhor que o prazer efémero de 
Flora) — o que significa ao mesmo tempo que 
o amor entre homem e mulher dura para sem‑
pre. O final da Cantata é uma simples gavota, 
com canto apenas na parte central, dese‑
jando ao par amoroso bem ‑estar e satisfação.

Os quatro recitativos são recitativos secos 
que transmitem a sua mensagem de maneira 

directa e sem rodeios — o mais extenso tem 
11 compassos. Os dois recitativos centrais ter‑
minam com uma parte acompanhada (um 
arioso) que, respectivamente, contém uma 
ideia principal: que o amor é uma vitória do 
coração e (como amor matrimonial) implica a 
bênção e o bem.

CHRISTINE WASSERMANN BEIRÃO
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Cantata “Mein Herze schwimmt im 
Blut”, BWV 199 

1. Recitativo
Mein Herze schwimmt im Blut,
Weil mich der Sünden Brut
In Gottes heilgen Augen
Zum Ungeheuer macht.
Und mein Gewissen fühlet Pein,
Weil mir die Sünden nichts
Als Höllenhenker sein.
Verhaßte Lasternacht!
Du, du allein
Hast mich in solche Not gebracht;
Und du, du böser Adamssamen,
Raubst meiner Seele alle Ruh
Und schließest ihr den Himmel zu!
Ach! unerhörter Schmerz!
Mein ausgedorrtes Herz
Will ferner mehr kein Trost befeuchten,
Und ich muß mich vor dem verstecken,
Vor dem die Engel selbst ihr Angesicht 

verdecken.

2. Ária
Stumme Seufzer, stille Klagen,
Ihr mögt meine Schmerzen sagen,
Weil der Mund geschlossen ist.
Und ihr nassen Tränenquellen
Könnt ein sichres Zeugnis stellen,
Wie mein sündlich Herz gebüßt.

Mein Herz ist itzt ein Tränenbrunn,
Die Augen heiße Quellen.
Ach Gott! wer wird dich doch 

zufriedenstellen?

O meu coração está banhado em sangue,
porque o fruto dos meus pecados,
aos olhos sagrados de Deus,
faz de mim um monstro.
E a minha consciência pesa,
porque os meus pecados 
nada mais são que o carrasco do inferno.
Ó maldita noite de devassidão!
Tu, e só tu
me levaste a este tormento:
E tu, maligna semente de Adão,
roubas toda a paz de minha alma
e vedas ‑lhe o caminho do Céu!
Ah, dor inaudita!
O meu coração ressequido
consolo algum jamais umedecerá,
e terei que me esconder daquele
diante de quem até os anjos ocultam seus 

rostos.

Suspiros mudos, queixumes silenciosos,
podeis contar do meu sofrimento,
pois a minha boca está fechada.
E vós, ó molhadas fontes de lágrimas,
podeis testemunhar seguramente
como o meu coração expiou os seus 

pecados.

O meu coração é agora uma nascente de 
lágrimas;

os olhos, fontes ardentes.
Ah, Deus, quem te satisfará então?
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3. Recitativo
Doch Gott muß mir genädig sein,
Weil ich das Haupt mit Asche,
Das Angesicht mit Tränen wasche,
Mein Herz in Reu und Leid zerschlage
Und voller Wehmut sage:
Gott sei mir Sünder gnädig!
Ach ja! sein Herze bricht,
Und meine Seele spricht:

4. Ária
Tief gebückt und  

voller Reue
Lieg ich, liebster Gott, vor dir.
Ich bekenne meine Schuld,
Aber habe doch Geduld,
Habe doch Geduld mit mir!

5. Recitativo
Auf diese Schmerzensreu
Fällt mir alsdenn dies Trostwort bei:

6. Coral 
Ich, dein betrübtes Kind,
Werf alle meine Sünd,
So viel ihr in mir stecken
Und mich so heftig schrecken,
In deine tiefen Wunden,
Da ich stets Heil gefunden.

7. Recitativo
Ich lege mich in diese Wunden
Als in den rechten Felsenstein;
Die sollen meine Ruhstatt sein.
In diese will ich mich im Glauben schwingen
Und drauf vergnügt und fröhlich singen:

Mas Deus terá de ter piedade de mim,
pois cubro a cabeça de cinzas,
lavo o rosto com lágrimas.
O meu coração despedaça‑se de 

arrependimento e dor,
e, cheio de tristeza, diz:
Deus, tende piedade de mim, pecador!
Ah, sim, o seu coração parte‑se
E a minha alma diz:

Profundamente curvado e  
cheio de arrependimento,

me prostro, Deus amado, diante de ti. 
Confesso a minha culpa,
mas sê paciente comigo,
sê por favor paciente comigo!

No meio do sofrimento e remorso,
ocorrem ‑me, então, estas palavras consoladoras:

Eu, teu filho angustiado,
lanço todos os meus pecados,
por mais que estejam dentro de mim,
e que tanto me assustam,
em tuas profundas chagas,
onde sempre encontrei salvação. 

Deito ‑me nestas chagas
como num verdadeiro rochedo;
Elas serão o meu local de repouso.
Nelas quero vibrar com a minha fé
e, prazeroso e alegre, cantar:
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8. Ária
Wie freudig ist mein Herz,
Da Gott versöhnet ist
Und mir auf Reu und Leid
Nicht mehr die Seligkeit
Noch auch sein Herz verschließt.

Cantata “Weichet nur betrübte 
Schatten”, BWV 202

1. Ária
Weichet nur, betrübte Schatten,
Frost und Winde, geht zur Ruh!
Florens Lust
Will der Brust
Nichts als frohes Glück verstatten,
Denn sie träget Blumen zu.

2. Recitativo
Die Welt wird wieder neu,
Auf Bergen und in Gründen
Will sich die Anmut doppelt schön verbinden,
Der Tag ist von der Kälte frei.

3. Ária
Phoebus eilt mit schnellen Pferden
Durch die neugeborne Welt,
Ja, weil sie ihm wohlgefällt,
Will er selbst ein Buhler werden.

4. Recitativo
Drum sucht auch Amor sein Vergnügen,
Wenn Purpur in den Wiesen lacht,
Wenn Florens Pracht sich herrlich macht,.
Und wenn in seinem Reich,
Den schönen Blumen gleich,
Auch Herzen feurig siegen.

Como está jubiloso meu coração,
pois Deus está apaziguado,
e, depois do meu remorso e sofrimento,
não me exclui de sua glória,
nem do seu coração.

Dissipai ‑vos, lúgubres sombras,
geadas e ventos, acalmai ‑vos!
O ardor de Flora
nada mais quer do que
encher o nosso peito da mais alegre ventura,
pois traz as flores consigo.

O mundo renova‑se outra vez,
nos montes e nos vales,
a beleza se unirá e multiplicará sua graça;
O dia está livre do frio.

Febo corre em cavalos velozes
pelo mundo renascido fora.
Sim, pois este tanto lhe apraz,
que ele mesmo quer tornar ‑se seu amante.

Por isso também Cupido procura o seu deleite,
quando a púrpura ri nos prados,
quando o esplendor de Flora se torna sublime,
e quando no seu reino,
como as belas flores,
também os corações florescem ardentemente.
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5. Ária
Wenn die Frühlingslüfte streichen
Und durch bunte Felder wehn,
Pflegt auch Amor auszuschleichen,
Um nach seinem Schmuck zu sehn,
Welcher, glaubt man, dieser ist,
Daß ein Herz das andre küßt.

6. Recitativo
Und dieses ist das Glücke,
Daß durch ein hohes Gunstgeschicke
Zwei Seelen einen Schmuck erlanget,
An dem viel Heil und Segen pranget.

7. Ária
Sich üben in Lieben
In Scherzen sich herzen
Ist besser als Florens vergängliche Lust.
Hier quellen die Wellen,
Hier lachen und wachen
Die siegenden Palmen auf Lippen und Brust.

8. Recitativo
So sei das Band der keuschen Liebe,
Verlobte Zwei,
Vom Unbestand des Wechsels frei!
Kein jäher Fall,
Noch Donnerknall
Erschrecke die verliebten Triebe!

9. Gavotte
Sehet in Zufriedenheit
Tausend helle Wohlfahrtstage,
Daß bald in der Folgezeit
Eure Liebe Blumen trage!

Quando as brisas da Primavera sopram
e correm pelos coloridos campos,
também Cupido se escapa furtivamente
para procurar a sua jóia,
que, como se acredita, é
um coração beijando o outro.

E essa é a ventura
em que, por um alto favor do destino,
duas almas recebem uma jóia
resplandecente de tanta saúde e bênção.

Exercitar‑se no amor,
acariciar ‑se brincando
é melhor que o prazer efémero de Flora.
Aqui brotam as ondas,
aqui riem e velam
as palmas vitoriosas nos lábios e no peito.

Que a união do casto amor,
prometidos nubentes,
seja livre da volubilidade e da inconstância!
que nenhum súbito incidente,
nem fulminante trovão
amedronte o vosso arrebatamento amoroso!

Vede, em contentamento,
milhares de dias luminosos de prosperidade,
para que, sem tardar, no tempo a seguir,
do vosso amor brotem flores!

TRADUÇÃO: LUÍSA LARA
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Georg Kallweit violino solo  
e direcção

Enquanto membro, concertino e solista 
da Akademie für Alte Musik Berlin, Georg 
Kallweit é um dos especialistas em música 
antiga mais requisitados da actualidade. 
Ao longo dos anos tem ‑se concentrado no 
repertório solo para violino barroco e na 
direcção de agrupamentos. Paralelamente 
ao trabalho que desenvolve com a Akade‑
mie, tem sido regularmente convidado como 
concertino e solista de numerosas orques‑
tras de câmara históricas e modernas, entre 
as quais o Ensemble Resonanz de Hamburgo, 
Orquestra Barroca Finlandesa, Deutsche 
Kammervirtuosen Berlin, Deutsches Sinfonie 
Orchester e Lautten Compagney Berlin. Tem 
colaborado com o alaudista Björn Colell no 
duo Ombra e Luce, especializado na música 
do barroco italiano inicial. Participou em mais 
de 60 gravações, muitas das quais rece‑
beram prémios internacionais. Entre estas 
destaca ‑se a interpretação de concertos 
para violino com a Akademie für Alte Musik 
Berlin para a editora harmonia mundi, música 
de câmara com a Berlin Barock Compagney 
e recitais com Ombra e Luce para a editora 
Raumklang, entre outros.

Georg Kallweit tem ‑se apresentado por 
praticamente toda a Europa, América do 
Norte e do Sul e Ásia. Lecciona em escolas de 
música de Leipzig, Weimar e Helsínquia e na 
orquestra barroca de jovens Bach’s Erben.

Dorothee Mields soprano

Dorothee Mields é umas das grandes intér‑
pretes de música do século XVII e XVIII, apre‑
ciada pelo seu timbre singular e interpreta‑
ções comoventes. Com uma técnica perfeita 
e  clareza etérea, a sua voz é ideal para obras 
contemporâneas de compositores como Fur‑
rer, Grisey, Henze e Boulez. Colabora regu‑
larmente com Collegium Vocale Gent, Bach 
Collegium Japan, Netherlands Bach Society, 
Freiburger Barockorchester, RIAS Kammer‑
chor, Orchestra of the Eighteenth Century, 
L’Orfeo Barockorchester, Lautten Compag‑
ney e Klangforum Wien, e é frequentemente 
convidada de festivais internacionais tais 
como Leipzig Bach Festival, Suntory Music 
Foundation Summer Festival no Japão, Bos‑
ton Early Music Festival e Festivais de Flan‑
dres, Viena, Händel em Halle e Tanglewood. 
Em 2009 cantou com o Remix Ensemble na 
Casa da Música.

Dedica ‑se também à música de câmara, 
participando em projectos como Lord Nelson 
at the river Nile (música de Haydn e seus con‑
temporâneos sobre as batalhas de Lord Nel‑
son), White as Lillies was her Face (canções 
de John Dowland combinadas com textos 
de Heinrich Heine), Mort exquise, mort par-
fumée (composições impressionistas france‑
sas) e Duft und Wahnsinn com Hille Perl (viola 
da gamba) e Lee Santana (alaúde). As suas 
realizações artísticas são comprovadas pela 
crescente discografia premiada.

Os momentos altos da temporada 2015/16 
incluem espectáculos com Stefan Tem‑
mingh no festival Rheinvokal e no Ittinger 
Pfingstkonzerte. Canta com o Lautten Com‑
pagney no Brandenburgische Sommerkon‑
zerte, com Collegium Vocale Gent na Ruhr 
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Triennale, seguindo ‑se concertos com a Frei‑
burger Barockorchester e a Akademie für 
Alte Musik Berlin. Uma digressão com a Wie‑
ner Akademie na Primavera de 2016 leva ‑a 
aos EUA e Canadá, onde se apresenta tam‑
bém no Early Music Vancouver e com o Tafel‑
musik Toronto.

Raphael Alpermann cravo

Antes de estudar cravo com Gustav Leon hardt 
e Ton Koopman, Raphael Alpermann estudou 
piano na Academia de Música Hanns Eisler em 
Berlim Leste. É um dos membros fundadores 
da Akademie für Alte Musik Berlin e tem cola‑
borado nos papéis de solista e baixo contínuo 
em inúmeros concertos e gravações.

Em 1995 estreou ‑se com a Filarmónica de 
Berlim a interpretar concertos para cravo de 
Bach, e desde então toca regularmente com 
esta orquestra. Tem colaborado com Clau‑
dio Abbado, Simon Rattle e Nikolaus Harnon‑
court, e as suas digressões levam ‑no a actuar 
nas principais salas de concerto dos cinco 
continentes, tanto com a Akademie como 
com a Filarmónica de Berlim. Participou em 
mais de 100 CDs e é convidado regularmente 
para tocar com ensembles especializados 
em interpretação musical historicamente 
informada. Em Berlim, Raphael Alpermann 
é professor de cravo e música de câmara na 
Academia de Música Hanns Eisler.
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Akademie für Alte Musik Berlin

Fundada em Berlim em 1982 e reconhe‑
cida actualmente como uma das principais 
orquestras de música de câmara, a Akademie 
für Alte Musik Berlin, ou Akamus, representa 
uma história de sucesso sem precedentes. 
Apresenta ‑se nos grandes centros musicais 
europeus e realiza digressões na Ásia e Amé‑
ricas do Norte e do Sul.

Desde a reabertura da Konzerthaus de 
Berlim em 1984, o ensemble possui a sua 
própria temporada de concertos na capital 
alemã, e desde 1994 é convidado regular da 
Ópera de Berlim. A partir de 2012/13, a Aka‑
mus tem também a sua temporada de con‑
certos no Prinzregententheater de Munique. 
Apresenta ‑se todos os anos em cerca de 100 
concertos, com obras para pequenas for‑
mações de música de câmara até peças sin‑
fónicas em grande escala, com a direcção 
artística de concertinos como Stephan Mai, 
Bernhard Forck e Georg Kallweit.

A Akademie für Alte Musik Berlin tem tra‑
balhado com numerosos maestros convida‑
dos e solistas. Durante quase 30 anos, a par‑
ceria com René Jacobs resultou em várias 
produções aclamadas de ópera e oratória. 
As suas gravações mais recentes incluem 
A Flauta Mágica de Mozart, Agrippina de 
Händel, a primeira gravação mundial da ora‑
tória Septem verba a Christo de Pergolesi, e 
ainda a Paixão segundo São Mateus de Bach.

O agrupamento tem colaborado com 
os maestros Marcus Creed, Peter Dijkstra, 
Daniel Reuss, Hans ‑Christoph Rademann 
(que actualmente dirige o RIAS Kammer‑
chor), Andreas Scholl, Sandrine Piau e Bejun 
Mehta. Para além disso, tem alargado as suas 
fronteiras artísticas colaborando com a com‑

panhia de dança moderna Sasha Waltz & 
Guests, em produções inovadoras de Dido 
and Aeneas de Purcell e Medea de Dusa‑
pin. Com o concerto encenado 4 Elements 
 – 4 Seasons, renovou a sua reputação como 
agrupamento criativo e inovador. 

O sucesso internacional da Akade‑
mie für Alte Musik Berlin revela ‑se nas ven‑
das de mais de um milhão de discos. A gra‑
var exclusivamente para a editora harmonia 
mundi France desde 1994, tem recebido 
vários prémios internacionais incluindo o 
Grammy Award, Diapason d’Or, Cannes Clas‑
sical Award, Gramophone Award, Edison 
Award, Prémio da Crítica Discográfica Alemã, 
MIDEM Classical Award 2010 e Choc de 
l’Année. O Akamus foi ainda galardoado com 
o Telemann ‑Preis Magdeburg e, em 2014, 
com a Bach Medaille Leipzig e o ECHO Klas‑
sik. À sua discografia foi recentemente adi‑
cionado o primeiro CD de Sunhae Im em reci‑
tal — Orfeo[s]: Italian & French Cantatas — e 
Die Entführung aus dem Serail de Mozart diri‑
gido por René Jacobs.
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Violino I
Georg Kallweit
Barbara Halfter
Thomas Graewe

Violino II
Kerstin Erben
Uta Peters
Dörte Wetzel

Viola
Anja ‑Regine Graewel
Clemens ‑Maria Nuszbaumer 

Violoncelo
Jan Freiheit

Contrabaixo
Walter Rumer

Oboé
Xenia Löffler

Fagote
Katrin Lazar

Cravo/Órgão
Raphael Alpermann
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