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Os tons britânicos de Março

Mecenas Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

O Ano Britânico continua a trazer propos‑
tas aliciantes ao público que visita a
Casa da Música ao longo deste mês
de Março. Será assim com a evocação,
pela Orquestra Sinfónica, de obras que
marcaram um período fundamental de
afirmação da identidade musical britâ‑
nica, nas primeiras décadas do século
XX – a Sinfonia Londrina de Ralph Vaughan
Williams, Dance Rhapsody de Frank Bridge
ou o Concerto para violoncelo de Elgar,
este contando com o solista Jonathan
Swensen. Ou no percurso do Coro Casa
da Música por várias eras da fortíssima
tradição coral inglesa, contrapondo o
recuo à era dourada da polifonia renascen‑
tista com obras do século XX tais como o
comovente Requiem de Herbert Howells.
E ainda revelando a música do nosso
tempo pela pena de duas figuras centrais
da música britânica contemporânea, com

a estreia nacional do Concerto para violino
de Harrison Birtwistle e as Diversões para
violoncelo e orquestra de Howard Blake.
Para dividir o palco com a Orquestra
Sinfónica na interpretação destas obras
concertantes contamos com solistas de
grande nível: o norueguês Peter Herresthal
e o alemão Benedict Kloeckner.
O Ciclo de Piano apresenta pela primeira
vez em Portugal uma pianista que se
revelou de modo surpreendente nos
últimos anos, a italiana Beatrice Rana, num
recital inteiramente dedicado às Variações
Goldberg de Bach. De regresso à Sala
Suggia, a Orquestra Gulbenkian convida
a pianista sérvia Anika Vavic a interpretar
o Concerto de Scriabin numa noite que
encerra com o arrebatamento da Sinfonia
Eroica de Beethoven. Ainda nos domínios
da música sinfónica, não perca a primeira
etapa da integral das Sinfonias de Brahms

e um concerto da Orquestra Sinfónica que
se inspira no universo do jazz através da
música de Frank Zappa, John Adams, Luís
Tinoco e Mason Bates.
O Harmos Festival está de regresso para
apresentar artistas das melhores escolas
de arte da Europa, ao longo de 13 recitais
de música de câmara na Sala 2. Ao fim
da tarde das terças‑feiras podemos
ouvir solistas como o guitarrista Pedro
Rodrigues, que dedica o seu recital à
música contemporânea portuguesa, ou o
pianista Manuel Araújo, que homenageia o
compositor António Fragoso, sem esque‑
cer os novos valores da guitarra portu‑
guesa, desta vez com Ricardo Martins. O
Ciclo de Jazz prossegue com um convite à
dança pelo quinteto do saxofonista Kenny
Garrett, que apresenta o seu último disco
Do Your Dance!

the Norwegian Peter Herresthal and the
German Benedict Kloeckner.
The Piano series presents for the first time
in Portugal a pianist who has conquered the
audiences in a surprising way in recent years,
the Italian Beatrice Rana, in a recital entirely
devoted to Bach’s Goldberg Variations.
On its return to Sala Suggia, Orquestra
Gulbenkian invites the Serbian pianist Anika
Vavic to perform the Scriabin Concert on an
evening that ends with the enthrallment of
Beethoven’s Eroica Symphony. Also in the
field of symphonic music, there will be some
unmissable moments, such as the first part of
Brahms’ Complete Symphonies and a concert
by Orquestra Sinfónica inspired in the jazz
universe through the music of Frank Zappa,
John Adams, Luís Tinoco and Mason Bates.
The Harmos Festival is back to present artists
from the best art schools in Europe through‑
out 13 chamber music recitals at Sala 2. On

Tuesday evenings we will be able to listen to
soloists like the guitarist Pedro Rodrigues,
who dedicates his recital to contemporary
Portuguese music, or the pianist Manuel Araújo,
honouring the composer António Fragoso,
without losing sight of the new talents of the
Portuguese guitar, this time with Ricardo
Martins. The Jazz Serie continues with a dance
invitation by Kenny Garrett’s quintet. The
saxophonist will be presenting his latest album
Do Your Dance!

The British shades of March
The British Year continues with appealing
proposals for everyone who visits Casa da
Música throughout March. Orquestra Sinfónica
will present works that marked a fundamental
period of affirmation of the British musical
identity in the first decades of the 20th century
– Ralph Vaughan Williams’ A London Symphony,
Frank Bridge’s Dance Rhapsody and Elgar’s
Cello concerto, featuring Jonathan Swensen.
Coro Casa da Música will go over several eras
of the remarkable English choral tradition,
contrasting the golden era of Renaissance
polyphony with works from the 20th century,
such as Herbert Howells’ poignant Requiem.
The music of our time will also be present with
two central figures of contemporary British
music, with the national debut of Harrison
Birtwistle’s Violin concerto and Howard Blake’s
Diversions for cello and orchestra. Outstanding
soloists will be sharing the stage with Orquestra
Sinfónica in the interpretation of these works:
Mecenas Principal Casa da Música
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ANO BRITÂNICO

MAR 2017

03 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

02 Qui/Thu · 22:00

João Nuno Kendall &
Sebastião Sottomayor
Jazz

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Joseph Swensen direcção musical
Jonathan Swensen violoncelo

03 Sex/Fri · 22:00

O Gajo
Folk

04 Sáb/Sat · 22:30

Lot

Electrónica

Ralph Vaughan Williams Fantasia sobre
um tema de Thomas Tallis
Edward Elgar Concerto para violoncelo
e orquestra
–
Johannes Brahms Sinfonia nº 4
Integral das Sinfonias de Brahms

As paisagens bucólicas dos verdejantes campos ingleses pode‑
riam ilustrar a música de Ralph Vaughan Williams, uma fantasia
sobre um tema do grande compositor renascentista Thomas Tallis.
Inspirada no requinte musical alcançado durante o reinado de
Isabel I e nas formas usadas pelos compositores Quinhentistas, a
Fantasia Tallis permanece no repertório como uma das obras mais
representativas do ideal sonoro inglês. Escrito sob influência dos
trágicos acontecimentos da Primeira Grande Guerra, o Concerto
para violoncelo de Elgar é igualmente uma das peças mais céle‑
bres do início do século XX, deixando bem vincada a influência
do romantismo tardio nos compositores ingleses. O concerto
encerra com a famosa Sinfonia nº 4 de Brahms, obra que termina
com variações sobre uma passacaglia, estabelecendo uma forte
relação estética com a peça que abre o programa.
The bucolic landscapes of lush English countryside could illustrate the
music of Ralph Vaughan Williams, a fantasia on a theme by the great
Renaissance composer Thomas Tallis. Inspired by the musical refine‑
ment that characterized the reign of Elizabeth I and in the forms used by
the 16th-century composers, Fantasia Tallis remains in the repertoire as
one of the most representative works of the ideal English sound. Written
under the influence of the tragic events of World War I, Elgar’s Cello
Concerto is also one of the most famous pieces of the early 20th century,
evidencing the influence of late romanticism in British composers. The
concert concludes with Brahms’ famous Symphony No. 4, which ends
with variations on a passacaglia, establishing a strong aesthetic relation
with the piece that opens the programme.
€ 20 · Premium € 22
Jantar+Concerto
€ 35,5 · Premium € 37,5
Jovem -50%
Professores e estudantes
de música -50%
Cartão Amigo -25%
Cartão BPI -20%
Sénior -15%

Mecenas Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

Patrocinador Ano Britânico

A Quarta
de Brahms
Sinfónica Série Clássica

MAR 2017

04 Sáb/Sat · 21:30 Sala Suggia

Concerto Sinfónico

04 Sáb/Sat · 22:00 Sala 2

Lucky Chops

“O desabrochar das camélias…”

António Miguel Teixeira e Sofia Nereida
formadores

L. van Beethoven Abertura Coriolano
Georges Bizet Suite nº 2, L’Arlésienne

Ferrer Ferran Ceremonial
Jacob de Haan Missa Brevis
A prática da música de conjunto tem
assumido um papel decisivo na formação
e aperfeiçoamento artístico dos alunos
do Conservatório de Música Calouste
Gulbenkian de Braga, proporcionando
vivências únicas e favorecendo o expressar
de cumplicidades musicais só possíveis
através de uma prática orquestral e coral
intensa e continuada. É neste âmbito que se
insere o concerto de abertura da Semana
das Camélias, com um programa protago‑
nizado pela Orquestra Sinfónica, Orquestra
de Sopros e Coro do Conservatório que
inclui obras de carácter distinto mas
igualmente apelativas, percorrendo vários
momentos da história da música.

Na Ponta dos Dedos

Serviço Educativo
Workshops Primeiros Sons*

Orquestra Sinfónica do Conservatório
de Música Calouste Gulbenkian de
Braga
Paulo Matos direcção musical

Orquestra de Sopros e Coro do
Conservatório de Música Calouste
Gulbenkian de Braga
Ana Rute Rei direcção coral
Filipe Silva direcção orquestral

05 Dom/Sun

Os Lucky Chops combinam a imprová‑
vel condição de serem um fenómeno da
internet e uma proposta bastante real que
ergueu a sua carreira a tocar regularmente
para um dos mais exigentes públicos do
mundo: os passageiros do metro de Nova
Iorque. Esta brass band de seis elementos
combina um repertório fresco e variado (de
“Dança Kuduro” a “Eye of the Tiger”) com
uma disposição divertida, coreografias dinâ‑
micas e uma energia imparável. Catapultado
para a ribalta através das redes sociais,
rapidamente o sexteto se viu a tocar em
vários clubes da Big Apple, embarcando em
2015 numa muito bem-sucedida digressão
europeia. Hoje, os Lucky Chops coleccio‑
nam mais de 40 milhões de visualizações,
uma temporada como banda residente no
popular programa da MTV “Girl Code Live”
e o reconhecimento generalizado, no metro
ou numa qualquer sala de concertos.

The practice of ensemble music has played
a decisive role in the training and artistic
improvement of the students of the Calouste
Gulbenkian Conservatory of Music in Braga.
It provides unique experiences and favours
musical involvement only possible through
an intense and continuous practice of choral
and orchestral music. It is in this context that
the opening concert of Semana das Camélias
begins, with a programme starring the
Orquestra Sinfónica, Orquestra de Sopros and
Coro do Conservatório, and includes works of a
distinct but equally appealing character, cover‑
ing various moments in the history of music.

The Lucky Chops combine the unlikely condition
of being an Internet phenomenon with a very
real undertaking, and having boosted their
career by performing regularly for one of the
most demanding audiences in the world: New
York subway passengers. This brass band with
six musicians combines a fresh and diverse
repertoire (from “Dança Kuduro” to “Eye of the
Tiger”) with a fun disposition, dynamic choreog‑
raphies and an unstoppable energy. Catapulted
to the limelight through social networks, this
sextet quickly started playing in various clubs in
the Big Apple, embarking on a very successful
European tour in 2015. Today, the Lucky Chops
have more than 40 million views, were chosen to
be the resident band for one season of the popu‑
lar MTV programme “Girl Code Live” and have
gained widespread recognition – in the subway
as in any concert hall.

Entrada Livre

€ 20

O Senhor dos Anéis, de jóias a brilhar, só
está bem a cantar. Já a Senhora Mindinho
(que feitio miudinho…) quer tudo organizar.
Juntos conduzem uma sessão na ponta dos
dedos, em que os contrastes fazem, afinal,
a riqueza musical. Passeando entre teclas,
descobre‑se as primeiras melodias.
The Lord of the Rings, with his dazzling jewels,
is only happy when he’s singing, while Senhora
Mindinho (Mrs. pinkie) – who is a bit of a nag –
just wants everything to be organized. Together
they lead this session that revolves around our
fingertips and where contrasts make up the
musical richness. Strolling up and down the
keys, the first melodies are discovered.
10:30 (0-23 meses), 11:45 (2-3 anos) e 15:00
(4-6 anos) Sala de Ensaio 2
€ 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

05 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

Beatrice Rana
Ciclo Piano Fundação EDP

J. S. Bach Variações Goldberg
As míticas Variações Goldberg, de Bach, na interpretação de
Beatrice Rana. A grande revelação italiana tomou de rompante
o universo pianístico após vencer importantes concursos inter‑
nacionais na Europa e na América, gravar um disco muito acla‑
mado pela crítica internacional e ter substituído, à última hora e
com estrondoso sucesso, Mikhail Pletnev no Festival de Verbier.
A sua primeira gravação a solo para a editora Warner foi lançada
no final de 2016, precisamente com esta mesma obra de Bach,
a qual apresenta numa digressão mundial desde Julho de 2016.
Nomeada New Generation Artist pela BBC, Beatrice Rana junta
o seu nome a uma tradição feminina de grandes intérpretes das
Goldberg, fazendo da sua estreia em Portugal, aos 24 anos de
idade, um momento a não perder.
Bach’s mythical Goldberg Variations, performed by Beatrice Rana.
The great Italian revelation took the pianistic universe by storm after
winning important international competitions in Europe and America,
recording an internationally acclaimed album and having replaced,
at the last minute and with resounding success, Mikhail Pletnev at
the Verbier Festival. Her first solo recording for Warner was released
in late 2016, precisely with this same work by Bach, which Beatrice
Rana has been presenting on a world tour since July 2016. Named
New Generation Artist by the BBC, Beatrice Rana is now part of a
feminine tradition of great interpreters of the Goldberg Variations,
making her debut in Portugal at the age of 24. This will be an unmiss‑
able performance.
€ 22 · Premium € 24
Jovem -50% · Professores e estudantes de música -50%
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior -15%

Jantar+Concerto € 37,5
ORGANIZAÇÃO

Cartão Amigo -25%
Promotor: Uguru

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

APOIO

“Técnica impecável,
profundidade de som
e musicalidade. Acima
de tudo, e apesar da
sua juventude, Beatrice
Rana tem algo a contar
através da música.”
– Amadeus

© Marie Staggat
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MAR 2017

08 Qua/Wed · 21:00 Sala Suggia

07 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

08 Qua/Wed – 11 Sáb/Sat

Mafalda Veiga

Ricardo J. Martins

Harmos Festival 2017

Fim de Tarde · Prémio Novos Talentos Ageas
Novos Valores da Guitarra Portuguesa

08 Qua/Wed · 21:30 Sala 2

© Joana Lima Rocha

Piano 4 mãos

O multi-instrumentista Ricardo J. Martins
começou a tocar guitarra com 14 anos, de
uma forma autodidacta. Depois de ouvir as
composições de Carlos Paredes, decidiu
começar a estudar guitarra portuguesa.
Em 2008 venceu o Prémio Juventude na
categoria Música, atribuído pela Câmara
Municipal de S. Brás de Alportel. Colaborou
em diversas peças de teatro e programas
televisivos, apresentando-se em países
como Espanha, França, Bélgica, Inglaterra
e Sérvia. Partilhou o palco com figuras
relevantes do teatro e literatura.

The multi-instrumentalist Ricardo J. Martins
began playing guitar at the age of 14, selftaught. After listening to the compositions of
Carlos Paredes, he decided to start studying
Portuguese Guitarra. In 2008 he won the Youth
Award in the Music category, awarded by the
City Hall of S. Brás de Alportel. He has partici‑
pated in several plays and television programs,
performing in countries such as Spain, France,
Belgium, England and Serbia. He has shared
the stage with relevant figures of theater
and literature.

Mafalda Veiga apresenta na Sala Suggia
o novo disco, Praia. Para além dos temas
nele incluídos, o concerto integra outras
canções da sua autoria e que são marcos
incontornáveis da carreira da cantora.
Agora renovadas, Mafalda Veiga procura
aproximá-las da sonoridade e espírito
do novo trabalho, como que à procura da
força intemporal das coisas boas da vida.
Mafalda Veiga presents her new album
Praia at Sala Suggia. In addition to the songs
included in it, the concert will include other
hits that were important milestones in the
singer's career. She reworked them in order
to bring them closer to the sonority and spirit
of her new work, as if in search of the timeless
strength of the good things in life.
€ 20
Cartão Amigo -25%

€ 10

Promotor:
Radar dos Sons

Escola Superior de Música e Artes
do Espectáculo, Porto, Portugal
Luís Arede piano
Bárbara Freitas piano

Effra Piano trio
Guildhall School of Music and Drama,
Reino Unido
Tim Crawford violino
Ben Tarlton violoncelo
Dinis Sousa piano

Trio Rarus
Escola Superior de Música e Artes
do Espectáculo, Porto, Portugal
Catarina Resende violino
Jaime Resende* trompa
Mariana Sousa Ribeiro piano
*convidado
09 Qui/Thu · 21:30 Sala 2

LUMOS Quintet
Escola Superior de Música e Artes
do Espectáculo, Porto, Portugal
Gabriela Peixoto violino
Inês Vilarinho violino
Daniela Paulo viola
Nuno Ferreira violoncelo

Leipzig Horn Quartet
Hochschule für Musik und Theatre
Leipzig, Alemanha
Jacob Cirkel trompa
Esben Lindhardt trompa
Toft Elliot Seidman trompa
Julius Balint trompa
10 Sex/Fri · 19:00 Sala 2
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 throughout 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.

Chinski Quartett
Escola Superior de Música de Lisboa,
Portugal
Ana Paula Sousa violino
João Cunha violino
Beatriz Acosta viola
Victor Pavtchinski violoncelo

Rêver String Quartet
Lithuanian Academy of Music
and Theatre, Vilnius, Lituânia
Ulijona Pugačiukaitė violino
Konrad Levicki violino
Kristina Anusevičiūtė viola
Marius Dominykas Sakavičius
violoncelo
21:30 Sala 2

Simply Quartet
Universität für Musik und
darstellende Kunst Wien, Áustria
Danfeng Shen violino
Wenting Zhang violino
Xiang Lu viola
Ivan Valentin Hollup Roald
violoncelo

Quarteto com piano
Estonian Academy of Music
and Drama, Tallin, Estónia
Maarja-Helen Oserov violino
Merike Heidelberg viola
Valle Rasmus Roots violoncelo
Auli Lonks piano
11 Sáb/Sat · 12:00 Sala 2

Babylon Quartet
Koninklijk Conservatorium Den Haag,
Holanda
Leonid Nikishin violino
Danielle Daoukayeva violino
Kellen McDaniel viola
William McLeish violoncelo

Elysian piano quartet
Koninklijk Conservatorium Brussel,
Bélgica
Natalia Kotarba violino
Varvara Jitcov viola
Anna Reiter violoncelo
Monika Darzinkeviciute piano

21:30 Sala 2

Cheng Quartet
Conservatorium van Amsterdam,
Holanda
Hui-Wen Cheng violino
Wan-Ru Cheng violino
Shih-Hsien Tsai viola
Sheng-Chiun Lin violoncelo

Smirnov Quartet
Hochschule für Musik Basel, Suíça
Smirnov Dmitry violino
Mariia Ten violino
Romain Roussel viola
Héctor Elias Ochoa Hernández violoncelo

Afirmando-se como um dos mais rele‑
vantes projectos artísticos e culturais
da Europa, o Harmos Festival reúne
artistas das melhores escolas de arte do
mundo. Na sua 11ª edição, o Harmos 2017
é dedicado exclusivamente à Música de
Câmara. Para além dos concertos na Casa
da Música, Câmara Municipal do Porto
e em diversas outras cidades, o festival
apresenta masterclasses, conferências,
projectos de envolvimento comunitário e
promove a criação e edição musical com
estreia de novas obras.
As one of the most important artistic and
cultural projects in Europe, the HARMOS
Festival brings together artists from the best art
schools in the world. In its 11th edition, Harmos
2017 is dedicated exclusively to Chamber Music.
In addition to the concerts at Casa da Música,
Porto City Hall and in several other cities, the
festival features master classes, conferences,
community projects and the promotion of
musical creation and editing with the premiere
of new works.
€5
Jovem/Estudante € 2,5
Sénior € 4
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09 Qui/Thu · 22:00

Floresta
Jazz

Visitas Guiadas
Guided Tours
10 Sex/Fri · 22:00

Surma

© Eduardo Brito

Orquestra
Gulbenkian

11 Sáb/Sat · 22:30

Gobi Bear

Hannu Lintu direcção musical
Anika Vavic piano

Cantautor/Rock Indie

Piotr Tchaikovski Abertura Romeu e Julieta
Alexander Scriabin Concerto para piano op.20
–
Ludwig van Beethoven Sinfonia nº 3
€ 7,5 Pessoa · Person
(Entrada livre para crianças com menos de 12 anos
desde que acompanhadas por um adulto com
bilhete · Free entry for children under 12 accom‑
panied by a ticket-holding adult)
Regulares · Daily
11:00, 16:00 (português e inglês
portuguese and english)
Visitas com marcação · Prior booking
Grupos a partir de 15 pessoas com horário a fixar
previamente (Inglês, Francês, Alemão, Espanhol,
Italiano e Português) · Groups from 15 people with
prior booking (English, French, German, Spanish,
Italian and Portuguese)

Mecenas das visitas guiadas

€ 20 · Premium € 22
Jovem -50% · Professores e estudantes de música -50%
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior -15%
Promotor: Fundação Calouste Gulbenkian

A Orquestra Gulbenkian apresenta-se uma vez mais na Casa da
Música com um programa onde constam duas das obras mais
célebres do repertório sinfónico. A primeira parte é dedicada
à música russa, com a sublime Abertura de Romeu e Julieta,
de Tchaikovski, e o Concerto para piano de Scriabin, que dá a
conhecer ao público portuense a solista Anika Vavic. Vencedora
do Concurso Steinway de Viena em 2001, a pianista foi nomeada
Rising Star pelas salas de concerto da capital austríaca para a
temporada 2003/4. Tem, desde então, uma carreira internacional
com aparições regulares junto das grandes orquestras mundiais.
O concerto encerra com a Sinfonia Eroica de Beethoven.
Orquestra Gulbenkian returns to Casa da Música with a programme
featuring two of the most celebrated works of the symphonic repertoire.
The first part is dedicated to Russian music, with Tchaikovsky's sublime
Romeo and Juliet Overture, and Scriabin's Piano Concerto, introducing
the soloist Anika Vavic to the audiences of Porto. Winner of the Vienna
Steinway Competition in 2001, the pianist was named Rising Star by
the concert halls of the Austrian capital for the 2003/4 season. Since
then, she developed an international career performing regularly with
the world's greatest orchestras. The concert ends with Beethoven's
Eroica Symphony.

© Veikko

09 Qui/Thu · 21:30 Sala Suggia

Electrónica/Indie

14

ANO BRITÂNICO

MAR 2017

11 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

“Interpretado
inteligentemente
por Peter
Herresthal, o
qual destila
virtuosismo do
princípio ao fim.”

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Martyn Brabbins direcção musical
Peter Herresthal violino
Sir Harrison Birtwistle Concerto para violino e orquestra
–
Ralph Vaughan Williams Sinfonia nº 2, A London Symphony
Portrait Harrison Birtwistle IV

17:15 Cibermúsica
Palestra pré-concerto por Rui Pedro Alves
A série de Grandes Concertos para Violino apresenta em
estreia nacional o Concerto de Sir Harrison Birtwistle por um
dos grandes intérpretes da actualidade. O violinista norueguês
Peter Herresthal é internacionalmente reconhecido no universo
da música contemporânea, tendo feito imensas estreias no seu
violino milanês, um precioso Guadagnini 1753. Estreada em 1914,
a Sinfonia nº 2 de Vaughan Williams pode ser designada por
“Uma sinfonia Londrina”, sendo uma evocação de diversas paisa‑
gens sonoras da capital do reino. Desde os sinos de Westminster
a diversas manifestações populares, passando por paisagens
do rio Tamisa, a Sinfonia inclui numerosas referências à cidade, a
temas de danças populares, a paisagens bucólicas e ambientes
pastorais. Estreada com grande sucesso, continua a ser uma das
obras mais tocadas de Vaughan Williams e faz parte do repertó‑
rio regular de todas as grandes orquestra britânicas.

A London
Symphony
Ciclo Descobertas · Grandes Concertos para Violino

– BBC Music Magazine

The series of Great Violin Concertos presents the national premiere
of Sir Harrison Birtwistle’s Concerto by one of the great interpreters
of our time. The Norwegian violinist Peter Herresthal is internationally
recognized in the contemporary music world, having performed various
premieres on his Milanese violin, a precious Guadagnini 1753.
Premiered in 1914, Symphony No. 2 by Vaughan Williams can be called
“A London Symphony”, an evocation of diverse soundscapes of the capi‑
tal of the kingdom. From the bells of Westminster to the different popular
demonstrations and landscapes of the Thames, the Symphony includes
numerous references to the city, popular dances, bucolic landscapes
and pastoral settings. It was premiered with resounding success and is
still today one of Vaughan Williams' most interpreted works, part of the
regular repertoire of all the great British orchestras.

Patrocinador Ano Britânico

APOIO CICLO GRANDES
CONCERTOS PARA VIOLINO

APOIO PORTRAIT
HARRISON BIRTWISTLE

€ 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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ANO BRITÂNICO

MAR 2017

12 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

Requiem
Coro Casa da Música
Paul Hillier direcção musical
Herbert Howells Requiem
Bernard Rose Responses
Gregory Rose Stabat Mater
William Byrd Evening Service
Orlando Gibbons O clap your hands
O Reino Unido tem uma tradição coral secular com origem
no Renascimento e que continua a ser cultivada ao mais
alto nível em diversas catedrais, abadias e igrejas das ilhas
britânicas até aos nossos dias. Neste programa, o Coro Casa
da Música propõe-se ilustrar essa grande tradição através
de obras musicais da liturgia anglicana cantadas ao longo
de vários séculos. A escolha criteriosa do maestro britânico
Paul Hillier, titular do Coro, recaiu sobre o período de ouro
da polifonia inglesa, com obras de William Byrd e Orlando
Gibbons, e alguns dos compositores mais representativos da
música coral britânica do século XX, incluindo no programa o
belíssimo e comovente Requiem de Herbert Howells.
The UK has a centuries-old choral tradition that originated in the
Renaissance and continues to be cultivated at the highest level in
many cathedrals, abbeys and churches in the British Isles to this
day. In this programme, Coro Casa da Música illustrates this great
tradition through musical works of the Anglican liturgy that have
been sung over many centuries. The judicious choice of Paul Hillier,
principal conductor of Coro Casa da Música, fell on the golden
period of the English polyphony, with works by William Byrd and
Orlando Gibbons, and some of the most representative composers
of the 20th century British choral music, including Herbert Howells’
beautiful and moving Requiem.
€ 12 · Premium € 14
Jovem -50%
Professores
e estudantes
de música -50%
Cartão Amigo -25%
Cartão BPI -20%
Sénior -15%

mecenas música coral

Patrocinador
Ano Britânico

Apoio Ano Britânico

MAR 2017

12 Dom/Sun

14 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

Serviço Educativo
Workshops Primeiros Sons*

Fim de Tarde · Piano
Prémio Novos Talentos Ageas

Anikibebé

15 Qua/Wed · 21:00 Sala Suggia

Manuel Araújo

Ana Bento e Bruno Pinto formadores

“Nem era necessário
constatar a quantidade
de prémios que Araújo
já ganhou: eis um
pianista que vai dar
que falar.”

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 escaped the cage.
Between one challenge and another, we are
the boys from the river.

– Público

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

parceiro serviço educativo

fundação
energia

António Fragoso Pensées Extatiques
Maurice Ravel Une barque sur l’océan e
Alborada del gracioso, de Miroirs
Fryderyk Chopin Polonaise-fantaisie, op.61
Franz Liszt Rapsódia espanhola

apoio institucional

As sonoridades da música tradicional
espanhola, revestidas da sofisticação e
virtuosismo de Ravel e Franz Liszt, domi‑
nam o recital de Manuel Araújo, um dos
pianistas portugueses mais premiados
internacionalmente. Escritas no derradeiro
ano de vida de António Fragoso, composi‑
tor português que morreu com apenas 21
anos de idade, as duas peças que consti‑
tuem Pensées Extatiques são apresenta‑
das numa justa homenagem e remetem o
ouvinte para o requinte da música francesa
e muito particularmente para a influência
de Debussy, compositor que faleceu igual‑
mente em 1918.

The sounds of traditional Spanish music,
coated with the sophistication and virtuosity of
Ravel and Franz Liszt, dominate the recital of
Manuel Araújo, one of the most internationally
awarded Portuguese pianists. Written in the
last year of António Fragoso’s life, at the age
of 21, the two pieces that constitute Pensées
Extatiques are presented in a well-deserved
tribute and refer the listener to the refinement
of French music, particularly to the influence of
Debussy, who died in 1918.

Kenny
Garrett
Quintet
Ciclo Jazz

Kenny Garrett saxofones
Corcoran Holt baixo
Vernell Brown piano
Marcus Baylor bateria
Rudy Bird percussão
Mais do que qualquer outro músico de jazz tradicional da actuali‑
dade, Kenny Garrett e a sua banda são conhecidos por aliciarem
os públicos a levantarem‑se das cadeiras e deixarem-se levar
pelo balanço da música. Depois de o testemunhar em plateias
de todo o mundo, o saxofonista e compositor levou esse espírito
para o álbum Do Your Dance! (Mack Avenue Records). Kenny
Garrett foi nomeado cinco vezes para os Grammy Awards,
prémio que ganhou em 2010 com o projecto Five Peace Band,
em parceria com Chick Corea e John McLaughlin. Tocou com a
Duke Ellington Orchestra (dirigida pelo filho Mercer Ellington) e
figuras lendárias como Freddie Hubbard, Woody Shaw, Donald
Byrd e Miles Davis – colaboração que o levou ao estrelato inter‑
nacional; mas também com grandes músicos contemporâneos
como Marcus Miller, Sting, MeShell Ndegeocello, Q-Tip e Cameo.
More than any other traditional jazz musician today, Kenny Garrett and
his band are known for making the audiences get up from their seats
and be carried away by the swing of music. After witnessing this reac‑
tion around the world, the saxophonist and songwriter took that spirit
to the album Do Your Dance! (Mack Avenue Records). Kenny Garrett
has been nominated five times for the Grammy Awards, an accolade
he won in 2010 with the Five Peace Band project, a partnership with
Chick Corea and John McLaughlin. He played with the Duke Ellington
Orchestra (conducted by his son, Mercer Ellington) and with legendary
figures like Freddie Hubbard, Woody Shaw, Donald Byrd and Miles
Davis – a collaboration that led him to global stardom; but he has also
performed with great contemporary musicians such as Marcus Miller,
Sting, MeShell Ndegeocello, Q-Tip and Cameo.

€ 10
Jantar+Concerto € 27,5

Mecenas prémio novos
talentos ageas

€ 16 · Premium € 18
Jantar+Concerto
€ 32 · Premium € 34

© Jimmy Katz

18

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

17 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

Diversão Sinfónica
Sinfónica Série Clássica

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Michael Sanderling direcção musical
Benedict Kloeckner violoncelo
Frank Bridge Dance Rhapsody
Howard Blake Diversões para violoncelo e orquestra
–
Dmitri Chostakovitch Sinfonia nº 12, O Ano 1917

O violoncelista alemão Benedict Kloeckner venceu o Concurso
Internacional de Manhattan em 2016, prémio que somou aos que
já tinha conquistado em Berlim, Zurique e Verbier. Tem tocado
sob a direcção de grandes maestros, colaborando regularmente
com Michael Sanderling. Extremamente conhecido pelas suas
bandas sonoras para o cinema e séries televisivas, o composi‑
tor Howard Blake considera Benedict Kloeckner um dos seus
intérpretes favoritos, facto a que não é alheia a gravação que o
violoncelista fez da versão original de Diversões.
A exuberância orquestral e o bom humor da Rapsódia de Danças
de Frank Bridge faz lembrar uma celebração popular de rua, um
charmoso e sedutor musical de inícios do século XX, contras‑
tando efectivamente com os ambientes da Sinfonia nº 12 de
Chostakovitch, obra que narra episódios da Revolução de 1917.

German cellist Benedict Kloeckner won the Manhattan
International Competition in 2016, an award he added to the ones
he had already won in Berlin, Zurich and Verbier. He has played
under the direction of great conductors, collaborating regularly
with Michael Sanderling. Known for his soundtracks for film and
television, the composer Howard Blake considers Benedict
Kloeckner one of his favorite performers, hence the cellist’s
recording of the original version of Diversions.
The orchestral exuberance and good humor of Frank Bridge’s
Dance Rhapsody resemble a popular street celebration, a
charming and seductive early twentieth-century musical,
effectively contrasting with the atmospheres of Shostakovich’s
Symphony no 12, a work that recounts episodes of the
Revolution of 1917.

“Notável, verdadeiramente notável,
interpretação perfeita. Controlo
absoluto da técnica, afinação e cor.”
– Daniel Barenboim sobre Benedict Kloeckner

€ 20 · Premium € 22
Jantar+Concerto
€ 35,5 · Premium € 37,5
Jovem -50% · Professores e estudantes de música -50%
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior -15%

16 Qui/Thu · 22:00

CP Blues Band

18 Sáb/Sat · 21:30 Sala Suggia

Ute Lemper

18 Sáb/Sat · 16:00 Sala 2

19 Dom/Sun

Serviço Educativo
Concertos para Todos*

Serviço Educativo
Workshops Primeiros Sons*

Jorge Queijo e Maria Mónica direcção
artística e musical
Ensemble de Gamelão Casa da Música
interpretação

Paulo Neto e Bruno Estima formadores

Factory 365

Blues

17 Sex/Fri · 22:00

Joana Barra Vaz
Folk/Electrónica

Filmes de animação ANILUPA

18 Sáb/Sat · 22:30

Vaarwell
Rock/Indie

Quando Ute Lemper sobe a um palco
sabemos que dele irão fluir torrentes
de sensualidade, ondas sarcásticas
como setas apontadas às hipocrisias de
outro tempo e de sempre, as angústias
e o enlevo de quem vive a poesia a que
empresta a voz. Depois do memorável
Last Tango in Berlin em 2015, a cantora
alemã regressa à Sala Suggia para apre‑
sentar Song From The Heart, o novo
espectáculo dedicado a canções origi‑
nais e a temas de Nick Cave e Tom Waits,
entre outros. Com uma carreira intensa
e variada, Ute Lemper tem recebido a
aclamação da crítica, notabilizando-se
especialmente pelas suas interpreta‑
ções de canções de cabaret de Berlim,
obras de Kurt Weill e Bertolt Brecht e
chanson française.

When Ute Lemper gets on stage we know that
torrents of sensuality will flow, sarcastic waves
like arrows point to the hypocrisies of past and
present, the anguish and enlightenment of those
who live the poetry to which they lend their voice.
After the memorable Last Tango in Berlin, in
2015, the German singer returns to Sala Suggia
to present Song From The Heart, the new show
devoted to original songs by Nick Cave and Tom
Waits, among others. With an intense and varied
career, Ute Lemper has earned recognition by
the critics, particularly for her interpretations
of Berlin cabaret songs, works by Kurt Weill and
Bertolt Brecht and la chanson française.
€ 32
Jantar+Concerto € 49,5
Cartão Amigo -25%

Sons com a história do tempo levam-nos
a escutar o batimento cardíaco da era
industrial. Num concerto em que o gamelão
interpreta uma vertigem de cenas fílmicas
a preto e branco, de cinza e sombra, ritmos
inebriantes impõem a reflexão: somos
parte da massa humana que transforma
a paisagem, fabricando modos de vida
uniformes, ciclos maquinais com o timbre
do metal.
Sounds with the history of time lead us to the
heartbeat of the industrial age. In a concert
where the gamelan interprets a vertigo of black
and white film scenes, of greys and shadows,
intoxicating rhythms call to reflection: we are
part of the human masses that transforms the
landscape, creating standardized ways of life,
mechanical cycles with the timbre of metal.

19 Dom/Sun · 21:00 Sala 2

Novas Aventuras de Waka As Três Marias

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 communica‑
tor. Knock-knock, and 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 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
€ 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

Cristina Bacelar (voz e guitarra), Fátima
Santos (acordeão) e Ianina Khmelik
(violino) são As Três Marias, um projecto de
fusão de tango, flamenco, balada… e algum
fado. Formado em 2008 no Porto, o trio
editou em 2009 o primeiro CD, intitulado
Quase a primeira vez, que foi disco Antena 1.
Já se apresentou em festivais de world
music, assim como em diversas salas de
espectáculo em Portugal e no estrangeiro.
O segundo álbum, Bipolar, surgiu em 2013 e
foi também disco Antena 1.
Cristina Bacelar (vocals and guitar), Fátima
Santos (accordion) and Ianina Khmelik (violin)
are As Três Marias, a project that combines
tango, flamenco, ballad... and also fado. Formed
in 2008 in Porto, the trio released its first album
in 2009, Quase a Primeira Vez, recognized as
Disco Antena 1. As Três Marias have performed
at world music festivals and in several venues
in Portugal and abroad. The second album,
Bipolar, was released in 2013 and was also
Disco Antena 1.
€ 10
Promotor: As Três Marias

Promotor: Incubadora d’Artes
€ 7,5 · € 5 < 18 anos
*Espectáculos destinados a famílias e público geral que
cruzam a música com outras linguagens de palco

MAR 2017

19 Dom/Sun · 12:00 Sala Suggia

O Ano 1917

21 Ter/Tue · 19:30 Sala 2
COMENTADO

24

Sinfónica ao Domingo Continente · Concerto Comentado

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Michael Sanderling direcção musical
Concerto comentado por Rui Pereira
Dmitri Chostakovitch Sinfonia nº 12,
O Ano 1917
€ 10
Cartão Continente: na compra de um bilhete
para adulto oferta de duas entradas (< 18 anos)

Patrocinador Sinfónica
ao Domingo CONTINENTE

Será que podemos contar a história de uma revolução em música?
A Sinfonia nº 12 foi dedicada a Lenine e inspirada nos acontecimen‑
tos mais marcantes da Revolução de 1917. O seu poder descritivo
não deixa ninguém indiferente ao longo de quatro andamentos que
nos levam de encontro à Petrogrado revolucionária, às suas paisa‑
gens e ao nascer de uma nova esperança. Com os comentários de
Rui Pereira e os exemplos da Orquestra Sinfónica Casa da Música
seremos levados ao longo dos episódios mais marcantes num guião
que antecipa a interpretação integral da Sinfonia.
Symphony no. 12 was dedicated to Lenin and inspired by the most striking
events of the 1917 Revolution. Its descriptive power leaves no one indiffer‑
ent during the four movements that lead us to the revolutionary Petrograd,
its landscapes and the birth of a new hope. With the comments of Rui
Pereira and the examples of Orquestra Sinfónica Casa da Música we will
journey through the most striking episodes in a script before the complete
interpretation of the Symphony.

Pedro Rodrigues

24 Sex/Fri | 20:30 Restaurante

Fado à Mesa

Fim de Tarde · Guitarra Clássica

23 Qui/Thu · 22:00

Renato Dias Trio
Jazz

Cândido Lima Esboços
Fernando Lopes-Graça Partita
António Abreu Sonata em Mi maior
Sérgio Azevedo Sonata nº 4
Cândido Lima Arcaicas Harmonias
(estreia mundial)
As obras contemporâneas presentes neste
concerto surgem da gravação de um disco
a solo realizada em 2016. Neste trabalho,
inteiramente dedicado a compositores
portugueses, Pedro Rodrigues gravou
obras seminais como a Partita de Fernando
Lopes-Graça e os Esboços de Cândido
Lima (obra nunca antes gravada). Num
gesto de alargamento do repertório nacio‑
nal para as seis cordas vemos incluídas a
Sonata n° 4 de Sérgio Azevedo, obra de 2015,
e Arcaicas Harmonias (2016) de Cândido
Lima, aqui em estreia absoluta. A obra
de António Abreu, compositor do século
XIX, destoa cronologicamente do restante
programa mas é justamente incluída pela
sua qualidade musical e por permanecer
desconhecida do grande público.
The contemporary works presented in this
concert come from a solo album recorded
in 2016. In this work, entirely devoted to
Portuguese composers, Pedro Rodrigues
included seminal pieces such as Fernando
Lopes-Graça’s Partita and Esboços by
Cândido Lima (a piece that was recorded
before). In a gesture to extend the national
repertoire for the six strings, he includes
Sonata no. 4 by Sérgio Azevedo (2015) and
the world premiere of Arcaicas Harmonias
(2016) by Cândido Lima. The work of António
Abreu, a composer from the nineteenth
century, chronologically discontinues the rest
of the programme but is deservedly included
for its musical quality and because it remains
unknown to the general public.
€ 10
Jantar+Concerto € 27,5

Alexandra Guimarães, António Barreto
e Diogo Aranha
É com o fado que se constroem as noites
mais emotivas do Restaurante Casa da
Música, com a presença de três intérpretes
de qualidade reconhecida. Diogo Aranha, o
anfitrião, é natural do Porto e presença habi‑
tual nas mais consagradas casas de fado
do país. A noite conta ainda com António
Barreto e Alexandra Guimarães, duas vozes
já conhecidas do público habitual das noites
de fado do restaurante e que nos apresen‑
tam o melhor da canção nacional com a sua
sensibilidade, expressão e identidade.
Fado is the tool that shapes the most emotional
evenings at Restaurante Casa da Música, with
three outstanding singers. Diogo Aranha, the
host of the evening, was born in Porto and has
performed in the most renowned fado houses in
the country. The evening also features António
Barreto and Alexandra Guimarães, two singers
already known to the audience of Restaurante
Casa da Música, which will present some of the
best Portuguese traditions with their sensitivity,
expression and identity.
€ 35 (inclui jantar)

24 Sex/Fri · 22:00

Senza

World Music

25 Sáb/Sat · 22:30

Emmy Curl
Pop/Electrónica

26
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25 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

No Mundo do Jazz
Ciclo Descobertas
Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Olari Elts direcção musical
Luís Tinoco FrisLand
Frank Zappa G-Spot Tornado
Mason Bates Alternative Energy
–
John Adams City Noir
17:15 Cibermúsica
Palestra pré-concerto por Mário Azevedo

Um programa sinfónico inspirado no universo do jazz leva-nos ao
encontro da música de grandes compositores. Luís Tinoco escreveu
FrisLand em 2014, dando resposta a uma encomenda da Orquestra
Sinfónica de Seattle, obra em que presta homenagem ao lendário
guitarrista Bill Frisell, um dos nomes incontornáveis da história do
jazz. G-Spot Tornado, o tema que Frank Zappa considerou ser
impossível de tocar por humanos, fez parte do seu álbum Jazz from
Hell, sendo depois a versão para ensemble incorporada no álbum
The Yellow Shark. Um poema sinfónico do nosso tempo, ou uma
sinfonia em ficção científica. Assim podemos chamar à recente
obra de Mason Bates para a Sinfónica de Chicago e estreada sob a
direcção de Riccardo Muti. O concerto termina com uma das mais
importantes obras de um dos maiores compositores norte-ameri‑
canos de todos os tempos, John Adams. City Noir remete-nos para
o ambiente sonoro da Califórnia nos finais dos anos 40, uma cidade
impregnada pela influência do jazz.
A symphonic program inspired by the jazz universe brings us the music
of great composers. Luís Tinoco wrote FrisLand in 2014, responding to
a commission from the Seattle Symphony Orchestra, in which he pays
tribute to legendary guitarist Bill Frisell, one of the greatest names in jazz
history. G-Spot Tornado, the song that Frank Zappa considered impossi‑
ble to be played by humans, was part of his album Jazz from Hell, and its
ensemble version was later included in the album The Yellow Shark.
A symphonic poem of our time or a science fiction symphony; that is how
we describe the recent work of Mason Bates for the Chicago Symphony
Orchestra, premiered under the direction of Riccardo Muti. The concert
ends with one of the most important works by one of the greatest American
composers of all time, John Adams. City Noir takes us back to the sound‑
scape of late 1940s California, a city steeped in jazz influence.

€ 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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Loja da Casa

26 Dom/Sun

26 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

Serviço Educativo
Primeiros Concertos*

Tropário para uma pastora
de ovelhas mansas

Pequenos Piratas

Officium Ensemble

Pedro Teixeira direcção musical
João Lucena e Vale piano
Octávio Martins acordeão

Gira Sol Azul direcção artística
e interpretação

João Madureira Tropo I
Alfredo Teixeira Tropo II
Sérgio Azevedo A Senhora
Nuno Côrte-Real Francisco
Rui Paulo Teixeira Jacinta
Carlos Mareco Adeus
Centenário das Aparições de Fátima

Piratinhas, toca a embarcar! O Capitão
Barba Rija e a Pirata X voltam a desbravar
um mar de ruidosas tempestades, bonan‑
ças melodiosas e encontros fantásticos.
Ele sonoro rabugento e ela alegre cantora,
ora se dão bem… ora se dão mal. O que
importa é o tesouro musical.
Come aboard, Little Pirates! Captain Barba Rija
and Pirate X are once again rampaging through
a sea of deafening storms, melodious calm and
fantastic encounters. He is grumpy and she is
a cheerful singer, sometimes they get along...
sometimes they don’t. What matters is the
musical treasure.
10:00, 11:30 e 16:00 Sala 2

€ 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.

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.

No ano do Centenário das Aparições de
Fátima o Tropário para uma Pastora de
Ovelhas Mansas apresenta o trabalho de
seis compositores desafiados a pensar
Fátima com um olhar musical. O projecto
artístico visou constituir um ciclo de música
coral, convidando seis compositores a
trabalhar sobre cada um dos seis tropos.
A partir de um argumento próprio, cada um
dos tropos reúne fragmentos das memó‑
rias escritas pela Irmã Lúcia. Em cada frag‑
mento textual nada é acrescentado, mas,
com frequência, o texto conhece a supres‑
são de alguns constituintes frásicos, com
o intuito de tornar a narrativa mais directa,
concentrando-a no que se identificou como
essencial para a expressão musical.
In the year of the Centenary of the Apparitions
at Fatima, Tropário para uma Pastora de
Ovelhas Mansas presents the work of six
composers who were challenged to think of
Fatima in a musical perspective. This artistic
project intended to constitute a cycle of choral
music, inviting six composers to work on each of
the six tropes. Based on its own script, each one
of the tropes gather fragments of the memoirs
of Sister Lucy. In each fragment of text nothing
is added, but some elements are often excluded
in order to make the narrative more straight‑
forward, boiling it down to what was considered
essential for the musical expression.
€ 10
Parceria/Promotor:
Santuário de Fátima

28 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

30 Qui/Thu · 22:00

Fim de Tarde · Música de Câmara
Prémio Novos Talentos Ageas

Jazz

Francisco Lima Santos
e António Mont’Alverne

Sexteto Valentim
de Carvalho

Francisco Lima Santos violino
António Mont’Alverne piano
W. A. Mozart Adagio em Mi maior, K.261
W. A. Mozart Sonata em Si bemol maior,
K.454
César Franck Sonata para violino e piano
Aluno de Ana Chumachenko na prestigiada
Escola Superior Reina Sofía, em Madrid,
Francisco Lima Santos integra a Orquestra
de Jovens da União Europeia desde 2012
e é um dos músicos mais promissores da
nova geração de intérpretes portugue‑
ses, sendo igualmente um dos laureados
do Prémio Jovens Músicos em 2016.
Conheceu o pianista António Mont’Alverne
no Conservatório Real de Bruxelas, em
2012, constituindo um duo que se estreou
em Portugal no âmbito dos Concertos
Antena 2. Na Casa da Música os dois músi‑
cos apresentam um programa preenchido
por páginas extremamente célebres do
repertório para violino e piano da autoria de
Mozart e César Franck.
Ana Chumachenko’s pupil at the prestigious
Queen Sofía College of Music, in Madrid,
Francisco Lima Santos has been a member
of the European Union Youth Orchestra
since 2012 and is one of the most promising
musicians of the new generation of Portuguese
interpreters, in addition to being a winner
of the Young Musicians Award in 2016. He
met the pianist António Mont'Alverne at the
Royal Conservatory of Brussels in 2012, and
formed a duo that debuted in Portugal in the
Antena 2 Concerts. At Casa da Música the
two musicians will present a programme filled
with extremely well known pages from the
repertoire for violin and piano by Mozart and
César Franck.
€ 10

31 Sex/Fri · 22:00

Luca Argel
Música Brasileira

30

MAR 2017

31 Sex/Fri · 21:30 Sala Suggia

Sinfonia nº 2
de Rachmaninoff
Sinfónica Série Clássica

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical
Sergei Rachmaninoff Sinfonia nº 2
A maior e mais conhecida sinfonia de Rachmaninoff sob a
direcção do maestro titular da Orquestra Sinfónica Casa
da Música, o suíço Baldur Brönnimann. A popularidade da
Sinfonia nº 2 é apenas superada pela fama dos concertos
para piano do compositor russo, permanecendo como uma
das grandes sinfonias no repertório frequente das orquestras
mundiais. Obra de grandes dimensões, muito bem orques‑
trada, encontra no seu Adagio a melhor e mais inconfundível
manifestação da verve melódica de Rachmaninoff, termi‑
nando com uma fulgurante manifestação de energia que não
deixa nenhum ouvinte indiferente.
Rachmaninoff’s biggest and most famous symphony, directed by
the principal conductor of Orquestra Sinfónica Casa da Música, the
Swiss Baldur Brönnimann. The popularity of Symphony No. 2 is only
surpassed by the fame of the Russian composer’s piano concertos,
remaining as one of the great symphonies in the regular repertoire
of orchestras all over the world. A great work, well orchestrated, that
finds in its Adagio the best and most unmistakable manifestation of
Rachmaninoff’s melodic verve, ending with a brilliant manifestation
of energy that leaves no one indifferent.
€ 20 · Premium € 22
Jovem -50% · Professores e estudantes de música -50%
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior -15%

10 ANOS A SOMAR

DESCONTOS, NOVIDADES
E VANTAGENS.

No ponto mais alto do edifício, o Restaurante Casa
da Música oferece-lhe uma vista inspiradora da
cidade. A sala, ampla e sofisticada, concilia um
ambiente propício ao convívio e ao prazer de uma
óptima refeição. O nosso Chef, Artur Gomes,
propõe uma cozinha de estilo muito próprio que
combina simplicidade, imaginação e requinte.
O Restaurante oferece vários tipos de menu e uma
carta onde poderá encontrar pratos premiados em
concursos nacionais de gastronomia. Com uma
capacidade máxima de 250 pessoas, a flexibilidade
e singularidade do Restaurante Casa da Música
permitem ainda a realização de eventos particulares
e corporativos.

CARTÃO CONTINENTE,
O MAIOR CARTÃO
DE DESCONTOS DO PAÍS.

Prova de vinhos · Wine tasting
14 Ter · 18:30
Prova+Jantar
Prova de vinhos da Quinta dos Carvalhais
€ 25 (inclui jantar depois da prova)
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

Informações Gerais

A28

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.

Francos

M
A1

BILHETE JANTAR + CONCERTO
Venda limitada à lotação do Restaurante.
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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.
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*Aplicáveis a todos os concertos promovidos
pela Casa da Música, não abrangendo os de
promotores externos.

M

O

AV. D
A

ED

R. 5

R.

P
DE

O
AN
ISP

R. DA

P
AV. D
A

H

BOA
VIST
A

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%

Carolina
Michaelis

BUS

M

TAXI

Lapa

M
R. DA

Ciclo Jazz
Cliente BPI – 20%
Jovem =< 25 Anos – 15%
Sénior >= 65 anos – 15%

BOA
VIST
A

Sinfónica ao Domingo
Cartão Continente: na compra de 1 bilhete
para adulto, oferta de 2 entradas para
menores de 18 anos

A1

Trindade

M
R. DO CAMPO

R. DE ENTR

Terças Fim de Tarde
e Banda Sinfónica Portuguesa
Não se aplicam descontos

ALEGRE

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

TICKET SALES
Casa da Música Ticket Office
www.casadamusica.com
Worten Shops

www.casadamusica.com/restaurante
Reservas 220 107 160

FREE PERFORMANCES
Tickets must be obtained on day of concert
up to a limit of 4 per person

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

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

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

FRIEND CARD
25% discount in concerts over € 10
All of the discounts above are applicable in
concerts over € 10

Os preços anunciados nesta brochura
são válidos salvo erro tipográfico.

RESERVATIONS
Valid for 7 days. Reservations made during
7 days preceding the concert are valid until
48 hours before the concert.

E CAMPOS

Conselho de Fundadores
PORTO

Aliados

M

Como chegar

Onde ficar

PRESIDENTE

CIN S. A.

TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S. A.

EMPRESAS AMIGAS DA FUNDAÇÃO

LUÍS VALENTE DE OLIVEIRA

COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL,S. A.

SOGRAPE VINHOS, S. A.

CACHAPUZ

VICE‑PRESIDENTES

COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, S. A.

SOLVERDE – SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS TURÍSTICOS

DELOITTE

JOÃO NUNO MACEDO SILVA

CONTINENTAL MABOR – INDÚSTRIA DE PNEUS,S. A.

DA COSTA VERDE, S. A.

Externato Ribadouro

JOSÉ ANTÓNIO TEIXEIRA

CPCIS – COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES,

SOMAGUE, SGPS, S. A.

GRUPO DOUROAZUL

INFORMÁTICA E SISTEMAS, S. A.

SONAE SGPS S. A.

MANVIA S. A.

ESTADO PORTUGUÊS

FUNDAÇÃO EDP

TERTIR, TERMINAIS DE PORTUGAL, S. A.

NAUTILUS S. A.

MUNICÍPIO DO PORTO

EL CORTE INGLÊS, GRANDES ARMAZÉNS, S. A.

TÊXTIL MANUEL GONÇALVES, S. A.

SAFIRA FACILITY SERVICES S. A.

GRANDE ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

GALP ENERGIA, SGPS, S. A.

UNICER, BEBIDAS DE PORTUGAL, SGPS, S. A.

STRONG SEGURANÇA S. A.

ACA GROUP

GLOBALSHOPS RESOURCES, SLU

ÁGUAS DO PORTO

GRUPO MEDIA CAPITAL, SGPS S. A.

OUTROS APOIOS

AMORIM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SGPS, S. A.

GRUPO SOARES DA COSTA, SGPS, S. A.

FUNDAÇÃO ADELMAN

APDL – Administração dos Portos do Douro,

GRUPO VISABEIRA – SGPS, S. A.

LUCIOS

Leixões e Viana do Castelo, S.A.

III – INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS E IMOBILIÁRIOS, S. A.

Newcoffee

ARSOPI – INDÚSTRIAS METALÚRGICAS ARLINDO S.

LACTOGAL, S. A.

PATHENA / I2S

PINHO, S. A.

LAMEIRINHO – INDÚSTRIA TÊXTIL, S. A.

PRIMAVERA BSS

METRO · SUBWAY

AUTO – SUECO, LDA.

METRO DO PORTO, S. A.

RAR

A, B, C, E e/and F

AGEAS PORTUGAL

MSFT – SOFTWARE PARA MICROCOMPUTADORES, LDA.

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA

BA VIDRO, S. A.

MOTA – ENGIL SGPS, S. A.

Thyssenkrupp – patrono do concertino

BANCO BPI, S. A.

MUNICÍPIO DE MATOSINHOS

da orquestra sinfónica do porto

AUTOCARRO · BUS (STCP)

BANCO CARREGOSA

NOvo banco, S. A.

casa da música

201, 202, 203, 204, 208, 303, 402,
501, 502, 503, 504, 507, 601, 803,
902, 903 e/and 2M

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S. A.

OLINVESTE – SGPS, LDA.

BANCO SANTANDER TOTTA, S. A.

PESCANOVA

BIAL – SGPS S. A.

PORTO EDITORA, S. A.

CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL

PHAROL, SGPS, S. A.

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS

CEREALIS, SGPS, S. A.

RAR – SOCIEDADE DE CONTROLE (HOLDING), S. A.

CHAMARTIN IMOBILIÁRIA, SGPS, S. A.

REVIGRÉS – INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS DE GRÉS, S. A.

CARRO · CAR

41.158400, -8631000
+41º 9’ 30.24’’, -8º 37’ 51.60’’

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

H

A Casa da Música é membro de

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

Apoio Institucional

Mecenas Principal Casa da Música

Mecenas Ciclo Piano
Fundação EDP

Parceiro do Serviço Educativo

fundação
energia

Mecenas dos
Programas de Sala

Patrocinadores Ano Britânico

APOIO Ano Britânico

Mecenas Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

Patrocínio Verão na Casa
Super Bock

Mecenas Música Coral

Mecenas Ciclo Deutsche Bank

Seguros

Mecenas Prémio
Novos Talentos Ageas

Mecenas Visitas Guiadas

