
SPECIAL EDITION
08-09 ABR

09 Sáb · 24:00 Sala Suggia

Peaches 
€ 15 · Cartão Amigo € 11,25 

23:00 Sala 2

Moullinex
Da Chick 
€ 12 · Cartão Amigo € 9

24:00 bar CaSa da MúSiCa

Alex Metric
DJ Bispo
Consumo Mínimo € 10



08 Sex
24:00 bar CaSa da MúSiCa
DJ Switch + DJ Prokofiev 
(feat. Klara Rundel)
Consumo Mínimo € 10 

09 Sáb
22:00 OutrOS ESpaçOS
Entrada Livre

CibErMúsiCA
bandas NOs Discos: 
Mike El Nite
Beatbombers 
(DJ Ride & Stereossauro)

COrrEDOr NAsCENtE
Old New Electronic Music sessions: 
Joana Gama 
& Luís Fernandes

bArEs 1 E 2
João Dinis DJ set 
Selecta Alice DJ set

sALA DE ENsAiO 10
Álvaro Costa apresenta 

“De Glastonbury ao Mississippi, 
encantos de um flautista de 
Hamelin chamado Jeff buckley”

LObby
Dub Video Connection 

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICAAPOIO INSTITUCIONALMECENAS CASA DA MÚSICAPATROCíNIO NOS CLUb

w w w.CA sA DA M u s i CA .C O M  /  2 2 0  1 2 0  2 2 0

Em Abril regressa o NOs Club à Casa da Música, com a 
canadiana Peaches, sempre febril, electrizante e provocadora, 
a liderar as hostes na sala suggia, exponenciando as virtudes 
do seu novo álbum, Rub, editado após seis anos de silêncio 
discográfico. Dois projectos portugueses já internacionalizados e 
em fase ascendente partilham o palco da sala 2 e prometem não 
deixar ninguém parado. são eles Da Chick e Moullinex, o primeiro 
trazendo o funk da velha escola, o groove eterno da soul e a 
propulsão refrescante do disco, o segundo desenhando pistas de 
dança onde toda essa herança da música negra convive com a 
synth-pop, o garage rock, a MPb ou o psicadelismo. É, no entanto, 
à margem dos nomes que reside uma das principais novidades 
desta edição: pela primeira vez, o NOs Club divide-se em duas 
noites. A festa tem início na sexta-feira, com a actuação dos 
DJs switch e Prokofiev, aquele um craque mundial do scratch, 
vencedor do DMC 2014 world Champion, este um compositor 
da melhor linhagem, neto de Prokofieff e também produtor de 
hip hop, grime e electro. A noite seguinte, no mesmo espaço 
(bar Casa da Música), fecha o evento pela mão experimentada 
de Alex Metric, que pulveriza a pista com o perfume irresistível 
do house de Chicago e do techno de Detroit, já depois de o 
paulista DJ bispo ter exposto o seu muito elogiado eclectismo. 
A Cibermúsica, como vem sendo hábito, põe-nos a par de 
mais duas bandas NOs Discos, Mike El Nite e beatbombers 
(DJ ride & stereossauro), enquanto no Corredor Nascente as 
Old New Electronic Music sessions revelam Joana Gama & Luís 
Fernandes. A animação dos bares 1 e 2 está a cargo de João Dinis 
e selecta Alice e o inevitável Álvaro Costa prossegue as suas 
sessões na sala de Ensaio 10, desta vez evocando o saudoso Jeff 
buckley. tudo somado, não dá mesmo para perder o regresso do 
NOs Club.


