
07 Fev
ARCADI VOLODOS
Ciclo Piano Fundação EDP

11-21 Fev
INVICTA.MÚSICA.FILMES

25 Fev
BRAD MEhLDAu TRIO

26 Fev
CONCERTO DE CARNAVAL
Orquestra Sinfónica
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Luzes e Sombras

Duas obras-primas do cinema mudo 
abrilhantam mais uma edição do festival 
Invicta.Música.Filmes, iluminando o grande 
ecrã da Sala Suggia em cine-concertos que 
prometem perdurar na memória. Talvez a 
mais clássica das comédias românticas, 
Luzes da Cidade de Charles Chaplin 
revela-nos uma faceta menos conhecida 
do célebre cineasta: a de compositor. 
A banda sonora original acompanha a 
projecção do filme na interpretação ao 
vivo da Orquestra Sinfónica. Os jogos 
de sombras que marcam o expoente do 
cinema expressionista Nosferatu, de F. W. 
Murnau, adquirem outra dimensão com a 
nova banda sonora assinada por Michael 
Obst, também ela tocada ao vivo pelo 
Remix Ensemble. Ainda nos territórios da 
sétima arte, a Banda Sinfónica Portuguesa 
e o Cinematic Horn Ensemble apresentam-

-nos duas propostas que revisitam a música 
de filmes épicos que se tornaram êxitos de 
bilheteira. O Serviço Educativo completa 
as sessões com uma Floresta Animada, um 
cine-concerto que junta a projecção de 

Two masterpieces of silent film brighten another 
edition of Invicta.Música.Filmes, illuminating 
the big screen of Sala Suggia in cine-concerts 
that will remain in our memory for a long 
time. Perhaps the most classic of all romantic 
comedies, Chaplin’s City Lights, reveals a 
less familiar facet of the famous filmmaker: 
his composer side. The original soundtrack 
accompanies the projection of the film in a 
live performance by Orquestra Sinfónica. The 
play of shadows that mark the exponent of 
expressionist film, Murnau’s Nosferatu, take on 
another dimension with the new soundtrack 
by Michael Obst, also played live by Remix 
Ensemble. Still in the territories of the seventh 
art, Banda Sinfónica Portuguesa and the 
Cinematic Horn Ensemble present us two 
performances that revisit the music of epic films 
that have become box office hits. The Education 
Service completes the sessions with an 
Animated Forest, a cine-concert that combines 
the projection of animated short films with the 
creation of soundtracks in real time.

Mecenas Orquestra sinfónica 
dO POrtO casa da Música

Mecenas PrinciPal casa da MúsicaaPOiO instituciOnal

curtas-metragens de animação à criação 
de bandas sonoras em tempo real.
O grande virtuoso russo Arcadi Volodos 
regressa ao Ciclo de Piano com um 
programa preenchido pelo Romantismo de 
Schumann, Brahms e Schubert. E, por falar 
em virtuosos, a Orquestra Sinfónica faz-se 
acompanhar por uma lenda viva da música 
contemporânea, o violinista Irvini Arditti, que 
dá a conhecer o Concerto para violino de 
James Dillon, Compositor em Associação 
da Casa da Música na temporada de 2017, 
num programa inteiramente dedicado a 
compositores britânicos. A nova música 
ouve-se ainda com obras de Heinz Holliger 
ou David Philip Hefti, pela Orquestra 
Sinfónica, num concerto precedido por 
uma esclarecedora palestra do também 
compositor Fernando Lapa.
No Concerto de Carnaval, marcado 
pela irreverência e diversão, a Orquestra 
Sinfónica faz-se acompanhar por ilustres 
solistas a tocar… aspirador? É a Grande, 
Grande Abertura para aspiradores e 
orquestra de Malcolm Arnold. Por cá 

podemos adiantar que vão desfilar, pelo 
menos musicalmente, personagens de 
sucessos como James Bond ou Um Crime 
no Expresso do Oriente. Não se esqueça de 
trazer a máscara (ou pelo menos de a tirar).
O Café continua com uma programação 
ecléctica, oferecendo concertos de entrada 
livre que navegam do jazz à música brasileira, 
do rock à electrónica, do indie à música 
tradicional. Ao longo do mês há ainda 
oportunidade para ouvir um dos nomes 
mais consensuais do jazz contemporâneo, 
o pianista Brad Mehldau, em trio com Jeff 
Ballard e Larry Grenadier. Os motivos 
para não ficar em casa continuam com o 
espectáculo “Das Rosas” dos brasileiros 
Adriana Calcanhotto e Arthur Nestrovski, a 
comemoração dos 30 anos de carreira dos 
Luckie Duckies, a apresentação do disco 
de Mão Verde (projecto de Capicua e Pedro 
Geraldes) e ainda concertos de Luísa Sobral 
ou Rita Redshoes. O Festival Atlantic Blues 
regressa à Casa com workshops, festas e 
competições de dança, prometendo não 
deixar ficar ninguém parado.

The great Russian virtuoso Arcadi 
Volodos returns to the Piano Series with 
a programme filled with the Romanticism 
of Schumann, Brahms and Schubert. And 
speaking of virtuosos, Orquestra Sinfónica 
will be accompanied by a living legend of 
contemporary music, the violinist Irvini Arditti, 
who presents the Violin Concerto by James 
Dillon, Composer in Association of Casa da 
Música in 2017, in a program entirely dedicated 
to British composers. New music is also heard 
in pieces by Heinz Holliger or David Philip 
Hefti, by the hands of Orquestra Sinfónica, in a 
concert preceded by an enlightening lecture by 
composer Fernando Lapa.
In the Carnival Concert, always marked by 
irreverence and fun, Orquestra Sinfónica will be 
accompanied by illustrious soloists playing... a 
vacuum cleaner? It's A Grand, Grand Overture 
for vacuum cleaners and orchestra by Malcolm 
Arnold. We will also have, at least musically 
speaking, characters from hit movies such as 
James Bond or Crime on the Orient Express. 

So don’t forget to bring your mask (or at least 
take it off).
Café Casa da Música continues with an 
eclectic program, offering free-entry concerts 
from jazz to Brazilian music, from rock to 
electronic music, from indie to traditional 
music. Throughout the month there is also the 
opportunity to hear one of the most consensual 
names in contemporary jazz, the pianist Brad 
Mehldau, performing in trio alongside Jeff 
Ballard and Larry Grenadier. The reasons 
for not staying at home continue with the 
performance “Das Rosas” by Brazilian artists 
Adriana Calcanhotto and Arthur Nestrovski, 
the celebration of the Luckie Duckies’ 30-year 
career, the presentation of the new album by 
Mão Verde (a project with Capicua and Pedro 
Geraldes) and also concerts by Luísa Sobral 
or Rita Redshoes. The Atlantic Blues Festival 
returns to Casa da Música with workshops, 
parties and dance competitions. We promise 
you that no one will be able to stand still.

Lights and Shadows



02
Qui

Jeff Davis trio
Café

03
Sex

Fado à Mesa 
Rodrigo Rebelo de Andrade, 
Patrícia Costa e Diogo Aranha

Natural
Café

04
Sáb

les Cinque Suisses 
Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música

luckie Duckies
30 anos de Carreira

osso Vaidoso
Café

05
Dom

Anikibebé 
Serviço Educativo

Mão Verde 
Capicua e Pedro Geraldes

Adriana Calcanhotto  
“Das Rosas”

07
Ter

Arcadi Volodos 
Ciclo Piano Fundação EDP

08
Qua

luísa Sobral

09
Qui

José Soares Quarteto 
Café

09 – 12 
Qui – Dom

Festival Atlantic Blues
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10
Sex

the Cover Van
Café

11 + 12
Sáb + Dom

interactive Music 
Serviço Educativo

11-21
Fev

iNViCtA.MúSiCA.FilMES

11
Sáb

Floresta Animada 
Serviço Educativo

luzes da Cidade 
Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música

We Bless this Mess/ 
Fast Eddie Nelson/tio rex
Café

14
Ter

Nosferatu 
Remix Ensemble Casa da Música

16
Qui

live low
Café

17
Sex

Maria Monda
Café

18
Sáb

Enigma Britânico 
Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música

Vítor hugo
Café

19
Dom

Sheiks do Shake 
Serviço Educativo

Banda Sinfónica portuguesa

21
Ter

Cinematic horn Ensemble  
Fim de Tarde · Música de Câmara

22
Qua

rita redshoes

23
Qui

Aruanda Quinteto
Café

24
Sex

rossano Snell
Café

25
Sáb

Carnaval na Casa 
Serviço Educativo

Brad Mehldau trio

Jan Weigel
Café

26
Dom

Novas Aventuras de Waka 
Serviço Educativo

Concerto de Carnaval 
Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música

28
Ter

lançamento de livro
Crescer a tocar na Orquestra Geração

orquestra Geração
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03 Sex/Fri · 20:30 Restaurante

Fado à Mesa

04 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

Les Cinque 
Suisses
Ciclo Descobertas

O aclamado maestro suíço Stefan Blunier, titular da Orquestra 
Beethoven e da Ópera de Bona, dá-nos a conhecer um fascinante 
programa inteiramente preenchido com música de compositores 
suíços. As transcrições para orquestra de originais para piano 
extremamente célebres de Liszt e Debussy testemunham o requinte 
e mestria de orquestração de Heinz Holliger e Michael Jarrell. David 
Philip Hefti é o compositor mais novo em programa, representando 
a nova geração de criadores com a estreia nacional de uma obra 
muito recente e de grande colorido e exuberância orquestral. A 
Sinfonia nº 1 de Honegger data do seu período de amplo reconhe-
cimento internacional, sendo o resultado de uma encomenda da 
Orquestra Sinfónica de Boston para o assinalar o seu 50º aniversá-
rio. A homenagem ao estilo Clássico é bem presente e, para alguns 
autores, a manifestação do espírito de Haydn em pleno século XX.
Acclaimed Swiss conductor Stefan Blunier, Chief Conductor of both the 
Beethoven Orchestra and Bonn Opera, introduces us to a fascinating 
programme filled with music by Swiss composers. The famous transcrip-
tions for orchestra of original piano pieces by Liszt and Debussy testify the 
refinement and orchestration mastery of Heinz Holliger and Michael Jarrell. 
David Philip Hefti is the youngest composer in the programme and will be 
representing the new generation of creators with the national premiere of a 
very recent work with great color and orchestral exuberance.
Honegger’s Symphony No. 1 dates from the composer’s period of vast 
international recognition and is the result of a commission by the Boston 
Symphony Orchestra to mark its 50th anniversary. The homage to the 
Classic style is quite clear and, for some authors, it is the manifestation of 
Haydn’s spirit in the twentieth century.

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Stefan Blunier direcção musical 

Arthur honegger Sinfonia nº 1
heinz holliger Duas Transcrições de Liszt 
–
David Philip hefti Changements
Michael Jarrell Três estudos de Debussy

17:15 Cibermúsica 
Palestra pré-concerto por Fernando Lapa

04 Sáb/Sat · 21:30 Sala 2

Luckie Duckies
30 anos de Carreira

€ 35 (inclui jantar)

€ 18

Cartão Amigo -25%

Promotor: Lucky Productions

€ 16 · Premium € 18

Jovem -50% 
Professores e estudantes 
de música -50%
Cartão Amigo -25%
Cartão BPI -20%
Sénior -15%

aPOiO

No ano em que comemoram 30 anos de 
carreira, os Lucky Duckies apresentam 
na Casa da Música o seu novo disco. O 
projecto que começou em Lisboa, em 1987, 
traz uma sonoridade retro, evocativa dos 
anos 40, 50 e 60 do século XX, com influên-
cias musicais que passam por Elvis Presley, 
Jerry Lee Lewis, Ella Fitzgerald, Doris Day, 
Tony de Matos e Madalena Iglésias, entre 
muitos outros. Os trabalhos discográficos 
da saga “Glamour & Nostalgia” revelaram-

-se um sucesso, ajudando a banda a cimen-
tar a sua longa carreira. Apresentando -se 
um pouco por todo o mundo em festivais, 
cruzeiros e diversos eventos, o projecto 
tem conquistado cada vez mais público 
e reconhecimento.
In the year that marks their 30-year career, the 
Lucky Duckies present their new album at Casa 
da Música. The project that began in Lisbon in 
1987 is characterized by a retro sound, evoca-
tive of the 40s, 50s and 60s of the 20th century, 
with influences that include Elvis Presley, Jerry 
Lee Lewis, Ella Fitzgerald, Doris Day, Tony de 
Matos and Madalena Iglésias, among many 
others. The recordings of the saga “Glamour 
& Nostalgia” were a success and helped the 
band to reinforce its long career. This project 
has been performing around the world in festi-
vals, cruises and various events, gaining more 
and more recognition from the public.

Rodrigo Rebelo de Andrade, 
Patrícia Costa e Diogo Aranha 

A primeira noite de fado do ano no 
Restaurante Casa da Música arranca com 
três intérpretes de eleição. Diogo Aranha, 
o anfitrião e presença habitual nas mais 
consagradas casas de fado do Porto e de 
Lisboa, partilha o palco com Patrícia Costa 
e Rodrigo Rebelo de Andrade, duas jovens 
vozes que trazem a melhor tradição da 
canção nacional que se tornou património 
imaterial da humanidade. 
The first fado evening of the year at Restaurante 
Casa da Música will welcome three magnificent 
singers. Diogo Aranha, the host of the evening, 
will share the stage with Patrícia Costa and 
Rodrigo Rebelo de Andrade, two young singers 
that represent superbly the roots of traditional 
fado, our urban popular song that has become 
intangible cultural heritage of humanity.

02 Qui/Thu · 22:00

Jeff Davis Trio
Jazz

03 Sex/Fri · 22:00

Natural
pop

04 Sáb/Sat · 22:30

Osso Vaidoso
Cantautor/Experimental

Mecenas Orquestra sinfónica 
dO POrtO casa da Música



05 Dom/Sun

Anikibebé
Serviço Educativo 
Workshops primeiros Sons*

Ana Bento e Bruno Pinto formadores

Inspirados em Aniki-Bobó, de Manoel 
de Oliveira, revisitamos lengalengas e 
canções, jogamos aos polícias e ladrões. 
Mudando a paisagem sonora, corremos 
para a escola ou saímos da gaiola. Entre um 
e outro desafio, somos meninos do rio.
Inspired by Manoel de Oliveira’s Aniki-Bobó, 
we revisit nursery rhymes and songs, play 
cowboys and indians. Changing the sound-
scape, we ran to school or get out of the cage. 
Between one challenge and another, we are the 
boys from the river.

10:30 (0-23 meses), 11:45 (2-3 anos) e 15:00 
(4-6 anos) Sala de Ensaio 2

05 Dom/Sun · 17:00 Sala 2

Mão Verde
de Capicua e Pedro Geraldes

05 Dom/Sun · 21:30 Sala Suggia

Adriana Calcanhotto
“Das Rosas”

Adriana Calcanhotto voz
Arthur Nestrovski violão 

Criado para o encerramento das comemora-
ções do 725º aniversário da Universidade de 
Coimbra, o espectáculo Milagre das Rosas 
de Adriana Calcanhoto leva-nos em viagem 
pela poesia e música de Portugal e do Brasil. 
A cantora brasileira junta-se ao guitarrista 
Arthur Nestrovski, director artístico da 
Orquestra Sinfónica do Estado de São Paulo, 
para percorrer os textos de figuras como 
Camões, Mário de Sá-Carneiro, Fernando 
Pessoa, Vinícius de Moraes, Dorival Caymmi, 
Tom Jobim ou Chico Buarque, mas também 
uma cantiga de amor de D. Dinis.
Created for the celebrations of the 725th anni-
versary of the University of Coimbra, Adriana 
Calcanhoto’s Milagre das Rosas takes us on 
a journey through the poetry and music from 
Portugal and Brazil. The Brazilian singer joins 
guitarist Arthur Nestrovski, artistic director of 
São Paulo State Symphony Orchestra, to cover 
the words written by giants like Camões, Mário 
de Sá-Carneiro, Fernando Pessoa, Vinícius de 
Moraes, Dorival Caymmi, Tom Jobim or Chico 
Buarque, and also a cantiga de amor of King Dinis.

07 Ter/Tue · 21:00 Sala Suggia

Arcadi Volodos
Ciclo piano Fundação EDp

“Podem ficar 
com os vossos 
Langs Langs, 
Yujas Wangs ou  
Evgenys Kissins. 
Eu trocava esse 
colectivo de 
virtuosos por 
uma noite com 
o consumado 
pianismo 
de Volodos.”

 – Gramophone 

fundação
energia

ParceirO serviçO educativO aPOiO instituciOnal

€ 10 criança+adulto · € 7,5 segundo acompanhante > 12 anos

*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 6 anos de 
idade (com participação dos acompanhantes adultos) que 
promovem o encontro criativo com sons, ritmos e movimento

€ 15

€ 50 Bilhete Família (2 adultos+2 crianças)

Promotor:  Radar dos Sons

€ 25

Cartão Amigo -25%

Promotor: IM-Par

€ 22 · Premium € 24

Jantar+Concerto
€ 37,5 · Premium € 39,5

Jovem -50% 
Professores e estudantes 
de música -50%
Cartão Amigo -25%
Cartão BPI -20%
Sénior -15%

O grande virtuoso russo Arcadi Volodos, conhecido interna-
cionalmente pela surpreendente facilidade com que aborda o 
repertório mais transcendente e pela incrível paleta de colori-
dos sonoros que coloca ao serviço das suas sempre originais 
interpretações, está de regresso ao Ciclo de Piano da Casa da 
Música com obras célebres do Romantismo. Na primeira parte 
do recital aborda peças de carácter mais breve e de pendor 
lírico, apropriadas aos salões do século XIX, e para a segunda 
parte reserva uma das mais monumentais sonatas do repertó-
rio pianístico da autoria de Schubert. Se é verdade que os seus 
discos estão entre os mais premiados da actualidade, nada se 
compara com a experiência de escutar Volodos ao vivo.
The great Russian virtuoso Arcadi Volodos, internationally recognized 
for the astonishing ease with which he approaches the most transcend-
ent repertoire and for the incredible palette of colourful sounds he 
resorts to in his unique interpretations, is back to the Piano Series of 
Casa da Música with famous works from the Romantic period. He dedi-
cates the first part of his recital to short and lyrical pieces, appropriate 
to nineteenth century halls, and reserves the second part to one of the 
most monumental sonatas of Schubert’s pianistic repertoire. Though it 
is true that his recordings are among the most awarded today, nothing 
compares to the experience of listening to Volodos live.

Capicua voz
Pedro Geraldes, programações, 
guitarra e teclados
Francisca Cortesão baixo e teclas
António Serginho percussões

Mão Verde é um lisco-divro que começou 
por ser um concerto e que, como uma 
Capicua, volta à casa de partida! A novidade 
é que, de dupla, passa a quarteto. E em 
quarteto faz das canções uma festa; para 
verdes e maduros. Para ouvir, ler e colher, 
cuidar e crescer.
Mão Verde is an album and a book that 
started out as a concert and, like a palindrome 
(Capicua), returns to square one! Only now it is a 
quartet, not a duet. And with this quartet every 
song is a party. Listen, read, reap, care and grow.

Robert Schumann Papillons, op.2 
Johannes Brahms Oito peças 
para piano, op.76 
–
Franz Schubert Sonata para 
piano nº 20, em Lá maior, D.959

Mecenas ciclO PianO fundaçÃO edP

O CAFÉ é o novo ponto de encontro das pessoas que procuram convívio, 
boa música e relacionar -se com a Casa e os músicos que por ela passam. 
O palco privilegia os artistas emergentes e os que exploram áreas menos 
conhecidas da música. É ainda o lugar privilegiado para o contacto do 
público com os seus artistas preferidos, que ali podem ser encontrados, 
com frequência, ao longo do período em que permanecem na Casa da 
Música para ensaios e concertos. O CAFÉ oferece um serviço de cafetaria 
e bar atractivos, com preços acessíveis e conforto para qualquer refeição 
ao longo do dia.

The CAFÉ is the new meeting point for those who are looking to socialise, 
listen to good music and enjoy connecting with Casa da Música and the 
musicians that visit us. Its stage favours emerging artists and those who 
venture into lesser-known areas of music. It is also a privileged place for 
meeting the artists where the public may find them frequently throu-
ghout the period in which they remain in Casa ad Música for rehearsals 
and concerts. The CAFÉ offers an appealing cafeteria and bar service 
with affordable prices and a comfortable spot for any meal of the day.

8 FEV 2017



08 Qua/Wed · 21:30 Sala Suggia

Luísa Sobral
11 Sáb/Sat + 12 Dom/Sun

Interactive Music
Serviço Educativo · Formar na Digitópia*

09 Qui/Thu – 12 Dom/Sun

Festival Atlantic Blues 

€ 20

Cartão Amigo -25%

€ 37,5 Jantar+Concerto

Promotor: Sons em Trânsito

€ 30

*Cursos destinados a músicos, DJs, artistas digitais, 
programadores, professores e outros profissionais 
interessados na música electrónica e na arte digital

*  € 16

**ENtrADA liVrE

Luísa Sobral regressa ao palco da Sala 
Suggia para apresentar temas de Luísa, o 
trabalho mais recente editado no final de 
2016, gravado no mítico United Recording 
Studios e produzido por Joe Henry, um dos 
mais conceituados produtores da actua-
lidade. Compositora, intérprete, letrista e 
multi-instrumentista, Luísa Sobral é um dos 
grandes talentos da música portuguesa, 
tendo conquistado o público e a crítica. 
Com quatro discos aclamados, apresentou-

-se nos principais festivais e salas nacio-
nais e em países como Espanha, França, 
Inglaterra, Escócia, Suíça, Alemanha, 
Turquia, Israel, Marrocos, China e EUA. Fez 
a primeira parte de concertos de figuras 
como Ute Lemper ou Melody Gardot.
Luísa Sobral returns to Sala Suggia to present 
the songs of Luísa, her most recent album, 
released in the end of 2016 and recorded in 
the mythical United Recording Studios. The 
production of the album was in the hands 
of Joe Henry, one of today’s most renowned 
producers. Composer, singer, lyricist and 
multi-instrumentalist, Luísa Sobral is one of 
the greatest talents of Portuguese music and 
conquered the public as well as the critics. With 
four applauded albums, she has performed 
at major festivals and national venues and in 
countries like Spain, France, England, Scotland, 
Switzerland, Germany, Turkey, Israel, Morocco, 
China and the USA. She performed as the 
support act for Ute Lemper and Melody Gardot.

Swing Station apresenta Atlantic Blues, um 
festival internacional dedicado à música e 
à dança Blues com workshops de dança a 
pares e solo, todos leccionados por concei-
tuados professores internacionais: Alba 
Mengual (Espanha) e Gastón Fernandez 
(Argentina/Espanha), Vicci Moore (Inglaterra) 
e Adamo Ciarallo (Itália/Inglaterra), Noemí 
Blue (Espanha) e Eva Azevedo (Portugal). 
Para além dos workshops, o festival conta 
com 3 festas na Casa da Música: sexta-feira, 
sábado e domingo. A música está a cargo da 
banda Sleepy Roosters (Madrid), Hearts and 
Bones (Portugal) e de vários DJs nacionais 
e internacionais. A animação da noite inclui 
competições a par (Jack & Jill) e a solo e 
apresentações dos professores internacio-
nais. A dança blues, tal como o género musical 
do mesmo nome, tem as suas raízes em ritmos 
e movimentos de danças africanas e é uma 
dança que valoriza a expressão pessoal – a 
dança perfeita para quem quer dançar com 
alma e coração.
Swing Station presents Atlantic Blues, an interna-
tional festival dedicated to Blues music and dance 
with workshops for couple and solo dance taught 
by renowned international teachers: Alba Mengual 
(Spain) and Gastón Fernandez (Argentina/Spain), 
Vicci Moore (England) and Adamo Ciarallo (Italy/
England), Noemí Blue (Spain) and Eva Azevedo 
(Portugal). In addition to the workshops, the festival 
will hold three parties at Casa da Música: Friday, 
Saturday and Sunday. Sleepy Roosters (Madrid), 
Hearts and Bones (Portugal) and several national 
and international DJs will be in charge of the music. 
The evening's entertainment includes solo and 
couple competitions (Jack & Jill), and a perfor-
mance by the teachers. Blues dance, like blues 
music, is rooted in African dance rhythms and 
movements and values individual expression – the 
perfect dance for anyone who wants to dance with 
their heart and soul.

09 Qui/Thu · 22:00 

José Soares Quarteto
Jazz

10 Sex/Fri · 22:00 

The Cover Van
pop-rock

11 Sáb/Sat · 22:30 

We Bless This Mess/
Fast Eddie Nelson/ 
Tio Rex
Cantautor/indie rock

09 Qui
22:00-23:00 Restaurante 
Aula Aberta de Blues a pares** 
23:00-02:00 Restaurante
Warm up Party – festa de Blues 
com DJs** 

10 Sex
16:00-21:50 Sala 2 
Workshops para Níveis 1-3 e Solo Blues
23:00-04:00 Restaurante  
Festa com banda Sleepy Roosters 
+ DJs + Competição de Solo Blues*

11 Sáb
23:00-04:00 Restaurante 
Festa com banda Sleepy Roosters 
+ DJs + Show dos professores + 
Competição Jack & Jill*

12 Dom
16:30-18:30 Restaurante 
Workshop Blues para Curiosos
22:00-22:30 Restaurante 
Prova de vinho do Porto
22:30-03:00 Restaurante 
Festa com banda hearts & Bones 
+ DJs*

Mais info: www.atlanticblues.pt
Preços: www.atlanticblues.pt/prices/

Rui Penha formador
Curso realizado em parceria com o INESC

“Música interactiva” pode soar a pleonasmo, 
mas serve o propósito de um curso sobre 
formas de utilizar a tecnologia digital na cria-
ção de experiências musicais interactivas. 
No primeiro dia, ensina-se um piano a intera-
gir com o pianista (ou com um clarinete, até 
com um assobio). No segundo, explora-se 
a plataforma a.bel em práticas interacti-
vas multi-utilizador. Por fim, convida-se o 
público a experimentar os resultados num 
pequeno concerto interactivo.

“Interactive Music” may sound like a redun-
dancy, but it serves the purpose of a course on 
how to use digital technology for the creation 
of interactive musical experiences. On the 
first day, a piano learns how to interact with the 
pianist (or with a clarinet, even with a whistle). In 
the second day, we explore the a.bel platform 
in multiuser interactive practices. Finally, we 
invite the public to experience the results in a 
small interactive concert.

11:00-18:00 Sala de Ensaio 2

Alguma experiência prévia em Max (não obrigatória) 
facilitará o trabalho dos participantes.

Ministrado em Português e/ou Inglês, caso haja no 
grupo não falantes da Língua Portuguesa.

www.inesctec.pt/apresentacao/manual-de-imagem

Loja da Casa

No foyer da Casa da Música, junto às bilheteiras, 
encontra-se a Loja da Casa, onde pode adquirir 
artigos exclusivos inspirados na arquitectura 
do edifício, no projecto artístico e cultural 
ou, simplesmente, na música… Prolongue a 
memória da sua visita à Casa.

In the Casa da Música foyer, next to the ticket 
offices, you can find the Casa Store where you 
can purchase exclusive articles inspired by the 
building’s architecture, the artistic and cultural 
project, or simply the music ... Prolong your 
memories of Casa da Música.

10 FEV 2017



Invicta.
Música.
Filmes
11-21 Fev

Os dias de cinema regressam à Casa da Música com 
filmes e bandas sonoras que fizeram história. O grande 
clássico de Charles Chaplin Luzes da Cidade marcou 
gerações de espectadores e continua a emocionar e 
fazer rir, mais de 85 anos depois. Foi o primeiro filme 
com música original de Chaplin, e é essa música que a 
Orquestra Sinfónica vai tocar ao vivo na Sala Suggia, 
acompanhando a projecção do filme. Outra imper-
dível sessão única de cinema vai ser a de Nosferatu, 
filme de Murnau integrado no expressionismo alemão 
dos anos 20. Aqui, será o Remix Ensemble a acom-
panhar ao vivo a projecção, com uma nova banda 
sonora criada por Michael Obst. As bandas sonoras 
de filmes épicos que se tornaram êxitos de bilheteira 
são a base de outros dois concertos especialmente 
concebidos para esta narrativa: o da Banda Sinfónica 
Portuguesa, com uma selecção que inclui Star Wars 
e E.T. – O Extraterrestre, e o do agrupamento de 
trompas Cinematic Horn Ensemble, que inclui Harry 
Potter, Braveheart e Piratas das Caraíbas. O Serviço 
Educativo completa as sessões com uma Floresta 
Animada, um cine-concerto que junta a projecção 
de curtas-metragens de animação à criação ao vivo 
de bandas sonoras.

The days devoted to the silver screen return to Casa da 
Música with films and soundtracks that made history. 
Charles Chaplin’s great classic, City Lights, has marked 
generations of spectators and continues to delight and 
amuse, over 85 years later. It was the first film with original 
music by Chaplin, and that is precisely what Orquestra 
Sinfónica will perform live at Sala Suggia, comple-
menting the projection of the film. Another unmissable 
movie session will be that of Nosferatu, Murnau’s film 
integrated in the German expressionism of the 1920s. 
Remix Ensemble will accompany the projection live, 
with a new soundtrack created by Michael Obst. The 
soundtracks of epic movies that have become box office 
hits create the basis of two other concerts specially 
designed for this narrative: Banda Sinfónica Portuguesa, 
with a selection that includes Star Wars and E.T., and 
Cinematic Horn Ensemble, which includes Harry Potter, 
Braveheart and Pirates of the Caribbean. The Education 
Service completes the sessions with Animated Forest, 
a cine-concert that combines the projection of short 
animation films and the creation of live soundtracks.

12 FEV 2017



11 Sáb/Sat · 16:00 Sala 2

Floresta Animada
Serviço Educativo · Cine-Concerto 
Concertos para todos*

Space Ensemble direcção musical 
e interpretação

Alcançamos a paisagem e cultura nórdicas 
num cine-concerto orientado pelo Space 
Ensemble. À projecção de curtas-metra-
gens finlandesas junta-se a criação ao 
vivo de bandas sonoras. Harpa e guitarras, 
caixas de música, o theremin ou o serrote, 
mais outros objectos, dão vida musical e 
texturas de som a filmes com fábulas nasci-
das no frio, mas que aquecem a plateia.
We reach the Nordic landscape and culture in 
a cine-concert directed by Space Ensemble. 
The projection of Finnish short films joins the 
creation of live soundtracks. Harps and guitars, 
music boxes, the theremin, the musical saw, 
and other objects, give musical life and sound 
textures to films made of fables that were born 
in the cold weather but are still able to warm up 
the audience.

€ 7,5 · € 5 < 18 anos

*Espectáculos destinados a famílias 
e público geral que cruzam a música 
com outras linguagens de palco

aPOiO anO BritânicO
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11 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

Luzes da 
Cidade
Sinfónica Fora de Série 
Cine-Concerto · Ano Britânico

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Jayce Ogren direcção musical 

Charles Chaplin filme
Charles Chaplin música (arr. Timothy Brock) 

European Film Philharmonic Institute

Chaplin não recebeu de braços abertos o cinema sonoro: “Os 
filmes falados estão a estragar a arte mais antiga do mundo – a arte 
da pantomima. Estão a destruir a grande beleza do silêncio. Estão a 
derrotar o significado do ecrã”. Mas reconhecia-lhes uma vanta-
gem: “Uma coisa boa no sonoro é que posso controlar a música 
dos meus filmes, então compunha-a eu próprio. Procurei criar 
música elegante e romântica para enquadrar as minhas comédias, 
contrastando com a personagem do Vagabundo, porque a música 
elegante dá às minhas comédias uma dimensão emocional. Os 
arranjadores raramente entendiam isto, queriam que a música 
fosse cómica.” Luzes da Cidade é das mais fabulosas comédias 
românticas do cinema mudo e das realizações mais prodigiosas 
de Chaplin. A história de um vagabundo que se apaixona por uma 
florista cega conquistou o mundo pelo humor de cenas que fazem 
parte do imaginário de todos os cinéfilos. Neste cine-concerto, a 
Sinfónica acompanha ao vivo a projecção do filme interpretando a 
primeira banda sonora da autoria do próprio Chaplin.
In cinema, Chaplin did not receive sound with open arms:“Talkies are 
spoiling the oldest art in the world – the art of pantomime. They are 
ruining the great beauty of silence. They are defeating the meaning 
of the screen.” That said, he was aware of its advantages: “One happy 
thing about sound was that I could control the music, so I composed 
my own. I tried to compose elegant and romantic music to frame my 
comedies in contrast to the tramp character, for elegant music gave my 
comedies an emotional dimension. Musical arrangers rarely understood 
this. They wanted the music to be funny.” City Lights is one of the most 
fabulous romantic comedies of silent cinema and one of the greatest 
achievements of Chaplin. The story of a vagabond who falls in love with 
a blind florist has conquered the world through the humor of scenes that 
are part of the imagination of all moviegoers. In this cine-concert our 
symphony orchestra accompanies live the projection of the film with the 
first soundtrack ever written by Chaplin.

€ 22 · Premium € 24

Jantar+Concerto
€ 37,5 · Premium € 39,5

Jovem -50% · Professores e estudantes de música -50%
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior -15%

PatrOcinadOres anO BritânicO



14 Ter/Tue · 19:30 Sala Suggia

Nosferatu
Cine-Concerto

Remix Ensemble Casa da Música
Brad Lubman direcção musical

Friedrich Wilhelm Murnau filme
Michael Obst música

Obra-prima do cinema expressionista alemão, 
ilustração perfeita do conflito entre luz e sombra que 
caracteriza este movimento artístico tão influente, 
Nosferatu, de Murnau, contém algumas das imagens 
mais célebres da história do cinema. Subintitulado 

“uma sinfonia do terror”, o filme narra a viagem de um 
agente imobiliário a um castelo dos Cárpatos, onde 
se vem a deparar com Nosferatu, um morto-vivo que 
bebe sangue de jovens para se manter vivo.
Projectado no grande ecrã da Sala Suggia, o filme é 
acompanhado ao vivo pelo Remix Ensemble com a 
recente banda sonora de Michael Obst, estreada na 
Cité de la Musique, em Paris.
A masterpiece of German expressionist films, a perfect 
illustration of the conflict between light and shadow that char-
acterizes this highly influential artistic movement, Murnau’s 
Nosferatu contains some of the most celebrated images 
in film history. Subtitled “The Symphony of Horror”, the film 
tells the story of a real estate agent’s journey to a Carpathian 
castle, where he encounters Nosferatu, a living dead man who 
drinks blood from young people to stay alive.
Projected on the big screen of Sala Suggia, the film will 
be accompanied live by Remix Ensemble with the recent 
soundtrack by Michael Obst, premiered at Cité de la 
Musique, in Paris.

€ 16 · Premium € 18

Jovem -50% 
Professores e estudantes 
de música -50%
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%
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18 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

Enigma Britânico
Ciclo Descobertas · Ano Britânico

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Brad Lubman direcção musical 
Irvine Arditti violino

Gustav holst A Fugal Overture
James Dillon Concerto para violino e orquestra
–
Edward Elgar Enigma Variations
Gustav holst Marte, da suite Os Planetas

O violinista londrino Irvine Arditti é uma lenda viva no universo 
da música contemporânea. O seu nome é indissociável do 
quarteto de cordas que fundou quando ainda era estudante e 
que se mantém em franca actividade nos estúdios de gravação 
e nas mais prestigiadas salas de concerto mundiais. Mas, a solo, 
Irvine Arditti tem estreado inúmeras obras. É ele a figura em 
destaque num concerto que dá a conhecer ao público portu-
guês o Concerto para violino de James Dillon. Num programa 
inteiramente dedicado ao Ano Britânico, estão em cartaz obras 
favoritas dos compositores Elgar e Holst, incluindo as famosas 
Variações Enigma e Marte, o mensageiro da guerra. 
London violinist Irvine Arditti is a living legend in the universe of 
contemporary music. His name is inseparable from the string quar-
tet he founded when he was still a student and which is still active in 
recording studios and in the world’s most prestigious concert halls. 
But Irvine Arditti has premiered numerous works in solo perfor-
mances. He is the featured figure in a concert that introduces James 
Dillon’s Violin Concerto to the Portuguese audience. In a program 
entirely devoted to the British Year, there will be beloved pieces by 
Elgar and Holst, including the famous Enigma Variations and Mars, 
the Bringer of War.

Portrait James Dillon ii

17:15 Cibermúsica 
Palestra pré-concerto por Rui Pereira
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Sofia Adriana Portugal, Susana 

Quarema e Tânia Cardoso partilham o gosto 
pela pesquisa vocal, sonora e cénica. Estas são 
as três mulheres que mondam canções e 
saberes antigos de forma contemporânea, 
através do canto polifónico e dos ritmos da 
percussão.  

 
 

 
 

Cantam repertório do cancioneiro lusófono ou 
ibérico, mas também composições originais que 
acentuam a força da palavra e da 
poesia.  Mondar significa limpar e afastar o 
supérfluo e para as Maria Monda o essencial é 
o tecer das vozes ora em sedas suaves, ora em 
mantas rudes, cantando em homenagem à 
Terra-Mãe, de nome Maria. 

Maria Monda
Sofia Adriana Portugal, Susana Quaresma, Tânia Cardoso | Vozes, Percussões

 
Contacto | Maria Monda 

mariamonda.musica@gmail.com 
 

Foto | Rui Gaudêncio 

16 Qui/Thu · 22:00 

Live Low
indie

17 Sex/Fri · 22:00 

Maria Monda
Música tradicional portuguesa

18 Sáb/Sat · 22:30

Vítor hugo
Cantautor

€ 16 · Premium € 18

Jantar+Concerto
€ 32 · Premium € 34

Jovem -50% · Professores e estudantes de música -50%
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior -15%
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Francisco Ferreira direcção musical 

John Williams (arr. Johan de Meij) Star Wars Saga
John Williams (arr. Ton van Grevenbroek) E.T.
Johan de Meij Sinfonia nº 1, “The Lord of the Rings”

Ocupando um lugar de destaque entre as bandas sonoras mais memoráveis de 
todos os tempos, a música para A Guerra das Estrelas terá sido escrita sem que 
John Williams tivesse sequer visto o filme. Do mesmo compositor, a BSP apre-
senta a música do filme E.T., onde a amizade de Elliot com um alienígena perdido 
na Terra é a intriga principal. A encerrar o programa está a obra mais conhecida 
do compositor holandês Johan de Meij, que conta inúmeras interpretações em 
todo o mundo desde a sua estreia em 1988. A Sinfonia “The Lord of the Rings” 
baseia-se na célebre trilogia de J.R.R. Tolkien e ilustra várias personagens e 
episódios do livro. O concerto será acompanhado pela projecção de um vídeo 
concebido especialmente para a ocasião.
With a prominent place among the most memorable soundtracks of all time, the 
music of Star Wars was written before John Williams had even seen the movie. Of the 
same composer, BSP presents the music of E.T., where Elliot's friendship with an alien 
that got lost on Earth is the main intrigue. Closing the programme is the most famous 
work of the Dutch composer Johan de Meij, who has had countless interpretations 
throughout the world since its premiere in 1988. The “Lord of the Rings” Symphony is 
based on the celebrated trilogy by J.R.R. Tolkien and illustrates various characters 
and episodes of the book. The concert will be accompanied with a video projection 
created specially for the occasion.

19 Dom/Sun · 12:00 Sala Suggia

Banda 
Sinfónica
Portuguesa
Cine-Concerto

iNViCtA. MúSiCA. FilMES20 FEV 2017

James horner Braveheart
John Williams Hogwarts Forever, de Harry Potter 
e a Pedra Filosofal
harry Gregson-Williams/John Powell Chicken Run
hans Zimmer/Klaus Baldet Os Piratas das Caraíbas 
David Arnold Independence Day
John Williams Star Wars 

O Cinematic Horn Ensemble, agrupamento de trompas formado 
por estudantes avançados e jovens profissionais, apresenta um 
programa especialmente concebido para o festival Invicta.Música.
Filmes. Na sua estreia na Casa da Música, leva-nos ao encontro de 
bandas sonoras inesquecíveis de alguns dos maiores sucessos de 
bilheteira de todos os tempos, com destaque para as músicas que 
John Williams escreveu para as sagas de Harry Potter e Star Wars.
The Cinematic Horn Ensemble, a grouping of horns formed by advanced 
students and young professionals, presents a program specially designed 
for the Invicta.Música.Filmes festival. In its debut at Casa da Música, the 
ensemble takes us on a journey to the unforgettable soundtracks of some 
of the greatest box-office hits of all time, highlighting the songs that John 
Williams wrote for the sagas of Harry Potter and Star Wars.

€ 10

€ 27,5 Jantar+Concerto

€ 10 · Premium € 12

Jovem -50% 
Professores e estudantes 
de música -50%
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%

21 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

Cinematic 
horn 
Ensemble
Fim de tarde · Música de Câmara 
prémio Novos talentos Ageas

19 Dom/Sun 

Sheiks do Shake
Serviço Educativo · primeiros Concertos*

€ 10 criança+adulto · € 7,5 segundo acompanhante > 6 anos

*Destinados a famílias com crianças dos 3 meses aos 6 anos 
de idade, estes espectáculos revisitam os vários géneros 
musicais através de histórias encenadas e linguagens 
acessíveis que contribuem para a construção das primeiras 
bases da compreensão e expressão musicais

Joaquim Alves e Jorge Queijo 
direcção artística e interpretação
Artur Carvalho, Miguel Ramos 
e Paulo Neto interpretação

Dum dum takata dum takata… Ao ritmo, 
abrem-se as portas misteriosas do Oriente. 
Os Sheiks, senhores das Arábias, dão um 
concerto que envolve viagens musicais no 
tapete mágico, o despertar do Génio da 
lâmpada e mil e uma aventuras com um 
shake agitado e bem tocado.
The mysterious doors of the East open at 
the rhythm of dum dum takata dum takata… 
The Sheiks, lords of Arabia, present a concert 
involving musical journeys on a magic carpet, 
the awakening of the lamp genie and a thou-
sand and one adventures with a very rhythmic 
and well played shake.

10:00, 11:30 e 16:00 Sala 2

Mecenas PréMiO nOvOs 
talentOs ageas



Brad Mehldau piano
Larry Grenadier contrabaixo
Jeff Ballard bateria

De Brad Mehldau já muito foi dito: soberbo na sua 
formação e técnica clássica, é alguém que transforma 
standards de jazz em fugas bachianas; que transforma 
êxitos de rock nas mais brilhantes composições de 
jazz; que tem dois cérebros; que não é deste mundo. 
Brad Mehldau é sem sombra de dúvida um dos nomes 
mais consensuais do jazz contemporâneo e um dos 
mais brilhantes compositores e pianistas das últimas 
décadas. O regresso a Portugal em trio com Jeff 
Ballard e Larry Grenadier acontece num concerto 
absolutamente imperdível na Casa da Música.
A lot has been said about Brad Mehldau: superb in his skill and 
classical technique, someone who transforms jazz standards 
into Bachian fugues; someone that transmutes rock hits into 
the most outstanding jazz compositions; someone who has 
two brains; someone who doesn’t come from this world. Brad 
Mehldau is undoubtedly one of the most consensual names 
in contemporary jazz and one of the most brilliant composers 
and pianists of the last few decades. He returns to Portugal 
with Jeff Ballard and Larry Grenadier in an absolutely unmiss-
able concert at Casa da Música.

€ 32

Cartão Amigo -25%

€ 49,5 Jantar+Concerto

Promotor: Incubadora d’Artes

23 Qui/Thu · 22:00 Café

Aruanda Quinteto
Bossa Nova

24 Sex/Fri · 22:00 Café

Rossano Snell
instrumental (piano/teclados)

25 Sáb/Sat · 22:30 Café

Jan Weigel
Electrónica

“Life is Huge”, “In a While” ou “Bag Love” são 
temas de Her, o disco mais recente que Rita 
Redshoes apresenta na Casa da Música. 
Gravado em Berlim, o álbum contou com a 
produção de Victor Van Vugt, o aclamado 
australiano que trabalhou com artistas 
tão diversos como Nick Cave, P.J. Harvey, 
Depeche Mode e The Fall. Her assinala 
ainda o momento em que a cantora escreve 
e interpreta pela primeira vez, a solo, três 
temas em português. Com quatro discos 
editados em nome próprio e um percurso 
sólido na cena musical portuguesa, Rita 
Redshoes passou por vários projectos 
musicais como autora e intérprete, onde 
tocou vários instrumentos e gravou vários 
discos, tendo colaborado em inúmeras 
bandas sonoras para teatro e cinema.

“Life is Huge”, “In a While” or “Bag Love” are 
songs of Her, the new album that Rita Redshoes 
presents at Casa da Música. Recorded in Berlin, 
the album was produced by Victor Van Vugt, the 
acclaimed Australian who worked with artists 
like Nick Cave, P.J. Harvey, Depeche Mode 
and The Fall. Her marks the moment in which 
the singer writes and interprets three songs in 
Portuguese for the first time. With four albums 
and a solid place in the Portuguese music scene, 
Rita Redshoes participated in several projects, 
both as author and performer, where she played 
several instruments and recorded several 
albums, collaborating on countless soundtracks 
for theater and cinema.

€ 15

Cartão Amigo -25%

€ 32,5 Jantar+Concerto

Promotor: Sons em Trânsito

22 Qua/Wed · 21:30 Sala Suggia

Rita Redshoes
25 Sáb/Sat · 11:00 Sala de Ensaio 1

Carnaval na Casa
Serviço Educativo 
Workshops Músico por um Dia*

€ 7,5 (€ 25 para um grupo de 4 pessoas)

*Oficinas destinadas ao público geral (maiores de 
12 anos) que se iniciam de manhã e encerram ao final 
da tarde, com a apresentação do trabalho realizado

Joaquim Alves e Luís Oliveira formadores

Dizem que lá fora é Inverno… Aqui sobe a 
temperatura com a mistura dos hemisfé-
rios. Entre ritmos tropicais e bombos da 
festa portuguesa, acontece a acalorada 
mestiçagem de estilos musicais. Porque 
quente é o samba ou o funk, com instru-
mentos como batuques e pandeiros a 
transpirarem Carnaval.
They say it’s winter outside… But inside the 
temperature is rising with the presence of the 
two hemispheres. Between the tropical rhythms 
and the Portuguese drums, the fiery combi-
nation of musical genres takes place with the 
heat of the samba and funk, and the drums and 
tambourines of the typical Brazilian Carnival.

25 Sáb/Sat · 21:30 Sala Suggia

Brad 
Mehldau 
Trio



26 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

Concerto 
de Carnaval
Sinfónica Fora de Série

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Jan Wierzba direcção musical
Surpresa aspiradores

Malcolm Arnold Four Scottish Dances, op.59
Malcolm Arnold A Grand, Grand Overture, op.57, 
para aspiradores e orquestra
William Walton Façade: Suite nº 1 
Rodney Bennett Murder in the Orient Express
John Barry James Bond Suite
henry Wood Excertos da Fantasia on British Sea Songs 

É Carnaval, ninguém leva a mal! É que a Orquestra Sinfónica vai 
mesmo tocar a Grande, Grande Abertura para aspiradores e 
orquestra de Malcolm Arnold. No mesmo espírito irreverente 
que sempre marca presença nos concertos de Carnaval, 
escutaremos Façade, de William Walton. E para que não faltem 
sugestões para os disfarces que desfilam no palco e na Sala 
Suggia, o concerto inclui bandas sonoras de dois grandes 
sucessos do cinema.
It’s a Carnival prank! Yes, Orquestra Sinfónica will play Malcolm 
Arnold’s A Grand, Grand Overture, for vacuum cleaners and 
orchestra.  With the same irreverent spirit that always characterizes 
the Carnival concerts, we will listen to William Walton’s Façade. 
And so that there are enough suggestions for the disguises that 
will parade on stage and at Sala Suggia, the concert includes the 
soundtracks of two great films.

€ 16 · Premium € 18

Jovem -50% 
Professores e estudantes 
de música -50%
Cartão Amigo -25% 
Cartão BPI -20% 
Sénior -15%
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28 Ter/Tue · 17:00 Sala Suggia

Orquestra Geração

Pedro Neves direcção musical
Paulo Gaio Lima violoncelo 

Dmitri Chostakovitch Abertura Festiva
Antonio Vivaldi Concerto para dois 
violoncelos em Sol maior (1º andamento) 
Luís de Freitas Branco Duas melodias
–
Camille Saint-Saëns Bacanal, de Sansão 
e Dalila
Alberto Ginastera Excertos da Suite 
Estancia

Inspirado no El Sistema venezuelano, o 
projecto Orquestra Geração leva a música a 
crianças e jovens de meios desfavorecidos, 
fazendo da arte uma ferramenta de inclu-
são social. Contando com o violoncelista 
portuense Paulo Gaio Lima como solista, o 
programa do concerto atravessa obras 
célebres do repertório sinfónico. A Abertura 
Festiva de Chostakovitch é das obras mais 
conhecidas do compositor soviético, tendo 
mesmo sido utilizada como tema dos Jogos 
Olímpicos de 1980 em Moscovo. Depois de 
Duas melodias para orquestra de cordas, 
obra de grande riqueza polifónica inspirada 
em Grieg, ouve -se o Bacanal de Saint-Saëns, 
baseado numa narrativa bíblica bem conhe-
cida: o herói Sansão, que consegue derrotar 
os filisteus através da força, mas sucumbe à 
astúcia de Dalila. O concerto encerra com uma 
obra de Alberto Ginastera, nome incontorná-
vel da música latino-americana.
Inspired by El Sistema Venezuelano, Orquestra 
Geração takes music to children and young people 
from underprivileged backgrounds, using art as 
a social inclusion tool. With the cellist from Porto, 
Paulo Gaio Lima, the programme of the concert 
includes famous works of the symphonic reper-
toire. Shostakovich’s Festive Opening is one of the 
most well known works of the Soviet composer, 
and was even used for the 1980 Olympic Games in 
Moscow. After Two melodies for string orchestra, 
a work of great polyphonic richness inspired by 
Grieg, we will hear the Bacchanal by Saint-Saëns, 
based on a famous biblical narrative: the hero 
Samson who can defeat the Philistines by force but 
succumbs to the cunning of Delilah. The concert 
ends with a piece by Alberto Ginastera, one of the 
most important names in Latin American music.

26 Dom/Sun

Novas Aventuras 
de Waka
Serviço Educativo 
Workshops primeiros Sons*

€ 10 criança+adulto

€ 7,5 segundo acompanhante > 12 anos

*Oficinas destinadas a bebés e crianças 
até aos 6 anos de idade (com participação 
dos acompanhantes adultos) que 
promovem o encontro criativo com sons, 
ritmos e movimento

ENtrADA liVrE

Organização: Graça Mota 
e João Teixeira Lopes

€ 10

28 Ter/Tue · 16:00 Cibermúsica

Lançamento de livro

Crescer a tocar na Orquestra Geração 
– Contributos para a compreensão da 
relação entre música e inclusão social

Este livro é o resultado de uma investigação 
sobre a Orquestra Geração conduzida pelo 
CIPEM/IPP (Centro de Investigação em 
Psicologia da Música e Educação Musical 
do Politécnico do Porto) e pelo ISFLUP 
(Instituto de Sociologia da Faculdade 
de Letras da Universidade do Porto) e 
financiada pela Fundação para a Ciência 
e Tecnologia. Durante três anos foram 
entrevistados mentores, professores, jovens 
músicos e seus encarregados de educação 
e assistiu -se a aulas, ensaios, estágios e 
concertos. A partir de um trabalho extensivo 
de análise dos dados, a equipa de investiga-
ção espera ter contribuído com este estudo 
para clarificar alguns dos aspectos que 
relevam da relação entre música e inclu-
são social, acreditando que a Orquestra 
Geração representa uma parcela impor-
tante desse movimento internacional.
This book is the result of a research on 
Orquestra Geração conducted by CIPEM/IPP 
(Research Center for Music Psychology and 
Musical Education of the Polytechnic Institute 
of Porto) and ISFLUP (Sociology Institute of 
the Faculty of Arts of the University of Porto) 
and funded by Foundation for Science and 
Technology. For three years, mentors, teachers, 
young musicians and their caregivers were inter-
viewed and classes, rehearsals, internships and 
concerts were attended. After a comprehen-
sive data analysis, the research team hopes to 
have contributed to this study in order to clarify 
some of the aspects related to the relationship 
between music and social inclusion, believing 
that Orquestra Geração represents an impor-
tant part of this international movement.

Paulo Neto e Bruno Estima formadores

Onde está o Jacaré? Sem o seu amigo 
tradutor, o Rei Leão não é bom comunica-
dor. E truz-truz, lá volta ele ao consultório 
do Dr. Otho... As personagens de Bebé 
Waka regressam em novo workshop com 
aventuras musicais inéditas. Pela selva dos 
sons, jogos e alegria são uma boa terapia.
Where is the Alligator? Without his translator 
friend the Lion King is not a good communi-
cator. Knock-knock, there he goes back to 
Dr Otho’s office... The characters of Baby Waka 
return in a new workshop with new musical 
adventures. Fun and games are a good therapy 
in the jungle of sounds.

10:30 (0-23 meses), 11:45 (2-3 anos) e 15:00 
(4-6 anos) Sala de Ensaio 2
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Prova de vinhos · Wine tasting
07 Ter · 18:30
Prova+Jantar
Prova de vinhos da Herdade do Esporão
€25 (inclui jantar depois da prova)

dia dos naMorados
14 Ter
Jantar em ambiente romântico com 
Menu Especial preparado pelo Chef 
Artur Gomes
€ 37,5 por pessoa

dia dos naMorados
14 Ter
Jante num ambiente informal 
e prove o Menu Especial que 
preparamos para esta ocasião
€ 25 por pessoa

noite de CarnavaL
25 Sáb
Jantar+festa
20:30 Jantar
23:00-00:30 Trio Pagú
00:30-04:00 Tutuguri DJ Set 
€ 40 por pessoa
€ 25 para crianças (até aos 12 anos)
Festa € 10

horÁrio de FUnCionaMento
Segunda a Quinta 12:30-15:00 e 19:30-23:00
Sextas e Sábados 12:30-15:00 e 19:30-00:00
Domingos · Sundays
Encerrado, excepto em vésperas de feriado
Closed, except if the next day is a bank holiday
Feriados · Bank Holidays
Encerrado, excepto Sextas e Sábados
Closed, except Fridays and Saturdays

www.casadamusica.com/restaurante
restaurante@casadamusica.com

noite de CarnavaL
27 Seg
Jantar buffet+festa
20:30 Jantar
23:00-04:00 DJ Farofa
€ 27,5 por pessoa
€ 20 para crianças 
(até aos 12 anos)
Festa € 5



Informações Gerais

Conselho de Fundadores
A Casa da Música é membro de

VENDA DE BILHETES
Bilheteiras da Casa da Música

Bilheteira online

www.casadamusica.com

Lojas Worten

ESPECTÁCULOS DE ENTRADA LIVRE
Sujeitos a levantamento de bilhete no próprio 

dia até ao limite de 4 por pessoa.

BILHETE JANTAR + CONCERTO
Venda limitada à lotação do Restaurante.

DESCONTOS GERAIS*
Efectuados no acto da compra de bilhetes.

Aos seus portadores é indispensável a 

apresentação de documentos comprovativos 

aquando da sua admissão aos espectáculos. 

Os descontos não são cumulativos.

*Aplicáveis a todos os concertos promovidos 

pela Casa da Música, não abrangendo os de 

promotores externos.

REMix, CORO, CiCLO PiAnO E SinfóniCA 

(ExCEPtO SinfóniCA AO DOMiGO)

Cliente BPi – 20%

Jovem = < 25 Anos – 50%

Professores e estudantes de música – 50%

Sénior > = 65 anos – 15%

 

CiCLO JAzz

Cliente BPi – 20%

Jovem =< 25 Anos – 15%

Sénior >= 65 anos – 15%

 

SinfóniCA AO DOMinGO

Cartão Continente: na compra de 1 bilhete 

para adulto, oferta de 2 entradas para 

menores de 18 anos

 

tERçAS fiM DE tARDE 

E BAnDA SinfóniCA PORtuGuESA

não se aplicam descontos

 

CARtãO AMiGO

Desconto de 25% em concertos com preço 

superior a € 10

Os descontos acima mencionados são 

aplicados em concertos com preço superior 

a € 10

RESERVAS
Válidas durante 7 dias. no caso de serem 

efectuadas nos 7 dias que antecedem o 

evento, manter ‑se ‑ão até 48 horas antes 

do mesmo.

VISITAS GUIADAS
DiARiAMEntE

Português 11:00 e 16:00

inglês 11:00 e 16:00 

€ 7,5 por pessoa (Entrada livre para crianças 

até aos 12 anos desde que acompanhadas por 

um adulto com bilhete)

 

Visitas com marcação (grupos)

Grupos a partir de 15 pessoas com horário 

a fixar especificamente.

Reservas + 351 220 120 210

visitasguiadas@casadamusica.com

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
EDifÍCiO E BiLHEtEiRA

Segunda a Sábado: 09:30–19:00

Domingo e feriados: 09:30–18:00

LOJA

Segunda a Sábado: 10:00–19:00

Domingo e feriados: 10:00–18:00

Dias de Espectáculo: 

Edifício aberto até ao final do espectáculo, 

bilheteira e loja abertas até meia hora após 

o seu início.

 

REStAuRAntE

Seg a Qui 12:30–15:00 e 19:30–23:00

Sex a Sáb 12:30–15:00 e 19:30–00:00

Domingos · Sundays

Encerrado, excepto em vésperas de feriado

Closed, except if the next day is a bank holiday

feriados · Bank Holidays

Encerrado, excepto Sextas e Sábados

Closed, except fridays and Saturdays

www.casadamusica.com/restaurante  

Reservas 220 107 160

CAfÉ

Seg a Dom 09:00–24:00

 

PARQUE DE ESTACIONAMENTO SABA
BiLHEtES PRÉ ‑PAGOS

Bilhete de Evento Sala Suggia: € 2,50, válido 

para um período máximo de estacionamento 

de 3,5 horas consecutivas, entre as 19:00 e as 

01:00. O bilhete de evento fica disponível 90 

minutos antes e até 15 minutos depois do início 

do concerto.

DESCOntOS REStAuRAntE

Desconto Restaurante Almoço: € 0,60, válido 

para o período de estacionamento entre as 

12:30 e as 15:30.

Desconto Restaurante Jantar: € 1,50, válido 

para o período de estacionamento entre as 

19:00 e as 01:00.

REGRA DE UTILIZAÇÃO
Os espectáculos começam 

impreterivelmente à hora marcada. uma 

vez iniciados, não será permitida a entrada 

na sala, excepto no intervalo ou quando o 

programa o permitir.

 

ALTERAÇÕES
a programação e os preços apresentados 

nesta agenda poderão estar sujeitos 

a alterações.

 

Se desejar ser incluído na nossa mailing list, 

envie um e ‑mail para: info@casadamusica.com

—

fundação Casa da Música

Av. da Boavista, 604 – 610

4149‑071 Porto, Portugal

TICKET SALES
Casa da Música ticket Office

www.casadamusica.com

Worten Shops 

FREE PERFORMANCES
tickets must be obtained on day of concert 

up to a limit of 4 per person

DISCOUNTS
REMix, CORO, PiAnO SERiES 

AnD SYMPHOnY ORCHEStRA 

(ExCEPt SYMPHOniC On SunDAYS)

BPi Client – 20%

< 25 Years – 50%

teachers and music students – 50%

> 65 Years – 15%

 

JAzz SERiES

BPi Client – 20%

< 25 Years – 15%

>65 Years – 15%

 

 SYMPHOniC On SunDAYS

Continente Card: in the purchase of an Adult 

ticket, we offer 2 tickets for children under 

18 years 

 

tuESDAY EVEnninG AnD 

BAnDA SinfóniCA PORtuGuESA

no discounts applicable

 

fRiEnD CARD

25% discount in concerts over € 10

All of the discounts above are applicable in 

concerts over € 10

 

RESERVATIONS
Valid for 7 days. Reservations made during 

7 days preceding the concert are valid until 

48 hours before the concert.

GUIDED TOURS
DAiLY

Portuguese 11:00/16:00

English 11:00/16:00

€ 7,5 per person (free entry to children up 

to age 12, when accompanied by an adult 

with ticket)

Booked visits (groups)

Over 15 people at pre ‑arranged times

Booking

+ 351 220 120 210

visitasguiadas@casadamusica.com

OPENING HOURS
BuiLDinG AnD tiCKEt OffiCE 

Monday to Saturday: 09:30‑19:00 

Sunday and holidays: 09:30‑18:00

SHOP

Monday to Saturday: 10:00‑19:00 

Sunday and holidays: 10:00‑18:00

Performance Days: Building open until end of 

performance, ticket office and shop open until 

30 minutes after its beginning.

CHANGES TO THE PROGRAMME
Programmes and prices presented on 

this brochure may be subject to change

if you wish to be included on our mailing 

list, please send an e ‑mail to: 

info@casadamusica.com

Presidente

luÍs valente de Oliveira

viCe ‑Presidentes

JOÃO nunO MacedO silva

JOsé antóniO teiXeira

estadO POrtuguÊs

MunicÍPiO dO POrtO

grande Área MetrOPOlitana dO POrtO

aca grOuP

Águas dO POrtO

aMOriM investiMentOs e ParticiPaçÕes, sgPs, s. a.

aPdl – adMinistraçÃO dOs POrtOs dO dOurO, 

leiXÕes e viana dO castelO, s.a.

arsOPi – indústrias Metalúrgicas arlindO s. 

PinHO, s. a.

autO – suecO, lda.

ageas POrtugal

Ba vidrO, s. a.

BancO BPi, s. a.

BancO carregOsa

BancO cOMercial POrtuguÊs, s. a.

BancO santander tOtta, s. a.

Bial – sgPs s. a.

caiXa ecOnóMica MOntePiO geral

caiXa geral de dePósitOs

cerealis, sgPs, s. a.

cHaMartin iMOBiliÁria, sgPs, s. a.

cin s. a.

cOMPanHia de segurOs allianZ POrtugal,s. a.

cOMPanHia de segurOs tranquilidade, s. a.

cOntinental MaBOr – indústria de Pneus,s. a.

cPcis – cOMPanHia POrtuguesa de cOMPutadOres,  

infOrMÁtica e sisteMas, s. a.

fundaçÃO edP

el cOrte inglÊs, grandes arMaZéns, s. a.

galP energia, sgPs, s. a.

glOBalsHOPs resOurces, slu

gruPO Media caPital, sgPs s. a.

gruPO sOares da cOsta, sgPs, s. a.

gruPO visaBeira – sgPs, s. a.

iii – investiMentOs industriais e iMOBiliÁriOs, s. a.

lactOgal, s. a.

laMeirinHO – indústria tÊXtil, s. a.

MetrO dO POrtO, s. a.

Msft – sOftWare Para MicrOcOMPutadOres, lda.

MOta – engil sgPs, s. a.

MunicÍPiO de MatOsinHOs

nOvO BancO, s. a.

Olinveste – sgPs, lda.

PescanOva

POrtO editOra, s. a.

PHarOl, sgPs, s. a.

PriceWaterHOusecOOPers & assOciadOs

rar – sOciedade de cOntrOle (HOlding), s. a.

revigrés – indústria de revestiMentOs de grés, s. a.

tOYOta caetanO POrtugal, s. a.

sOgraPe vinHOs, s. a.

sOlverde – sOciedade de investiMentOs turÍsticOs 

da cOsta verde, s. a.

sOMague, sgPs, s. a.

sOnae sgPs s. a.

tertir, terMinais de POrtugal, s. a.

tÊXtil Manuel gOnçalves, s. a.

unicer, BeBidas de POrtugal, sgPs, s. a.

eMPresas aMigas da FUndaÇÃo

cacHaPuZ

delOitte

eXternatO riBadOurO

gruPO dOurOaZul

Manvia s. a.

nautilus s. a.

safira facilitY services s. a.

strOng segurança s. a.

oUtros aPoios

fundaçÃO adelMan

luciOs

neWcOffee

PatHena / i2s 

PriMavera Bss

rar 

santa casa da Misericórdia de lisBOa

tHYssenkruPP – PatrOnO dO cOncertinO 

da Orquestra sinfónica dO POrtO 

casa da Música 

Como chegar Onde ficarCarro · Car
41.158400, -8631000
+41º 9’ 30.24’’, -8º 37’ 51.60’’

Metro · sUBWaY
A, B, C, E e/and F

aUtoCarro · BUs (stCP)
201, 202, 203, 204, 208, 303, 402, 
501, 502, 503, 504, 507, 601, 803, 
902, 903 e/and 2M

CP – CoMBÓios de PortUgaL 
train CP
Estação de S. Bento ou/or Campanhã

Porto PaLÁCio hoteL
Av. da Boavista 1269 
4100-130 Porto
(+351) 22 608 6600
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inForMaÇÕes · inForMations

www.casadamusica.com
(+351) 220 120 220
info@casadamusica.com

ViSitAS GuiADAS · GuiDED tOuRS

visitasguiadas@casadamusica.com
(+351) 220 120 210 

LOJA · SHOP

(+351) 220 120 228

REStAuRAntE CASA DA MúSiCA

restaurante@casadamusica.com
(+351) 220 107 160
Seg-Qui · Mon-Thu
12:30-15:00 · 19:30-23:00
Sex-Sáb · Fri-Sat
12:30-15:00 · 19:30-00:00
Domingos · Sundays
Encerrado, excepto em vésperas de feriado
Closed, except if the next day is a bank holiday
Feriados · Bank Holidays
Encerrado, excepto Sextas e Sábados
Closed, except Fridays and Saturdays

Fundação Casa da Música
Av. da Boavista, 604-610
4149-071 Porto
Portugal

PatrOcinadOres anO BritânicO

aPOiO instituciOnal

Mecenas ciclO PianO
fundaçÃO edP

PatrOcÍniO verÃO na casa 
suPer BOck

Mecenas PrinciPal casa da Música Mecenas Orquestra sinfónica
dO POrtO casa da Música

aPOiO anO BritânicO

ParceirO dO serviçO educativO

fundação
energia

Mecenas ciclO deutscHe BankMecenas Música cOral

Seguros

Mecenas visitas guiadasMecenas PréMiO
nOvOs talentOs ageas

Mecenas dOs 
PrOgraMas de sala


