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06 SÁB.ORQUESTRA SINFÓNICA.A 5ª DE PROKOFIEFF
12 SEX – 21 DOM.MÚSICA PARA O NATAL
14 DOM.OJM & CARLOS BICA.CICLO JAZZ SONAE
20 SÁB.NOS CLUB.BOMBINO.THE LEGENDARY TIGERMAN
RICHARD DORFMEISTER DJ SET

MÚSICA PARA O NATAL
12-21 DEZ
12 SEX.ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO
CASA DA MÚSICA.A ESCOLHA DE KÖNIG
13 SÁB.HARLEM GOSPEL CHOIR

02 TER.ESMAE BIG BAND.CICLO JAZZ SONAE
03 QUA.CONSONANDO TRIO.

Carlos Bica

14 DOM.EM CADA BOLSO UMA CANÇÃO.
SERVIÇO EDUCATIVO
14 DOM.ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO
CASA DA MÚSICA.NATAL NO PARAÍSO

Christoph König

Zoe Nicolaidou

PROMOTOR: UGURU

PROMOTOR: INSTITUTO CULTURAL ROMENO

PROMOTOR: TROVAS SOLTAS

Laurence Cummings

06 SÁB.ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO
CASA DA MÚSICA.A 5ª DE PROKOFIEFF
06 SÁB.PEDRO MIRANDA.MPB
07 DOM.PEQUENOS PIRATAS.
SERVIÇO EDUCATIVO
07 DOM.ELIZABETH LEONSKAJA.
CICLO PIANO EDP
08 SEG.BANDA SINFÓNICA PORTUGUESA

Bombino

04 QUI.MARIA JOÃO SINGS THE BLUES.

02

14 DOM.AUTO DE NATAL.SERVIÇO EDUCATIVO
14 DOM.ORQUESTRA JAZZ DE MATOSINHOS
COM CARLOS BICA & AZUL.CICLO JAZZ SONAE
16 TER.MASSIVE BRASS ATTACK!
FIM DE TARDE | MÚSICA DE CÂMARA
20 SÁB.NOS CLUB.BOMBINO.THE LEGENDARY
TIGERMAN.RICHARD DORFMEISTER DJ SET
21 DOM.BEBÉ WAKA.SERVIÇO EDUCATIVO
21 DOM.ORQUESTRA BARROCA
& CORO CASA DA MÚSICA.NATAL COM BACH
22 SEG.CONCERTO DE BENEFICÊNCIA
A FAVOR DA ANEA

BILHETES À VENDA:
BILHETEIRAS DA CASA DA MÚSICA
WWW.CASADAMUSICA.COM
LOJAS WORTEN
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MÚSICA PARA O NATAL
MUSIC FOR CHRISTMAS
O Natal canta-se na Casa da Música a várias vozes. São as do Coro Casa da Música

Christmas at Casa da Música is sung by several beautiful voices. Coro Casa da

interpretando sublimes Cantatas de Bach escritas para o Advento e o Natal, ao lado

Música will be interpreting sublime Bach Cantatas written for the Advent and for

da Orquestra Barroca; e é a da soprano Zoe Nicolaidou, que se junta à Orquestra

Christmas alongside Orquestra Barroca. Soprano Zoe Nicolaidou will be joining

Sinfónica e ao maestro Christoph König para ilustrar uma visão do Paraíso segundo

Orquestra Sinfónica and conductor Christoph König to illustrate a vision of paradise

a Quarta Sinfonia de Mahler. As canções da quadra ouvem-se renovadas no Auto de

according to Mahler's Fourth Symphony. The songs of the holiday season are

Natal, um espectáculo de teatro musical para as famílias. E a harmonia contagiante

renewed in Auto de Natal, a musical theater for the entire family. And the contagious

dos espirituais negros chega-nos com as vozes do Harlem Gospel Choir.

harmony of black spirituals arrives with the voices of the Harlem Gospel Choir.

A temporada de 2014 termina com a despedida da Compositora em Residência,

2014 ends with a farewell to Composer in Residence Unsuk Chin – her work Grafitti

Unsuk Chin, e a sua obra Grafitti apresentada em estreia ibérica pela Orquestra

will be making its Iberian premiere by Orquestra Sinfónica under the direction of

Sinfónica, sob a direcção do maestro suíço Stefan Blunier. O Ciclo de Piano

Swiss conductor Stefan Blunier. The Piano Series presents Russian pianist Elizabeth

apresenta a pianista russa Elizabeth Leonskaja, uma referência na interpretação

Leonskaja, a reference in the interpretation of Schubert which debuts at Casa da

de Schubert que se estreia na Casa da Música com as três últimas sonatas do

Música with the last three sonatas by the Austrian composer.

compositor austríaco.

The Azul trio, led by Carlos Bica, will be joining Orquestra Jazz de Matosinhos for

O trio Azul de Carlos Bica junta-se à Orquestra Jazz de Matosinhos para um novo

a new perspective on its repertoire, which has already become an indispensable

olhar sobre o seu repertório, que já se tornou uma referência incontornável do jazz

reference in national jazz music. Another unprecedented encounter that shouldn’t

nacional. Outro encontro inédito a não perder é o de Maria João com a Budda Power

be overlooked is that of Maria João and Budda Power Blues. This will be a new and

Blues, uma incursão da cantora por territórios que ainda não a tínhamos ouvido

unexplored territory for the singer. In the voice of Pedro Miranda, we travel to Rio de

explorar. Na voz de Pedro Miranda, viajamos até ao Rio de Janeiro para viver o calor

Janeiro to experience the heat of samba.

das rodas de samba do Rio de Janeiro.

The December edition of NOS Club will be characterized by the originality of

A edição de Dezembro do NOS Club conta com a enorme originalidade de Bombino,

Bombino, the Tuareg musician from Nigeria who intersects its cultural heritage with

músico nigeriano tuaregue que cruza a sua herança cultural com o rock, e as canções

rock music, and also by the melancholic songs of Matt Elliott. The renovated blues

melancólicas de Matt Elliott. Entre as muitas propostas que marcam sempre estas

of The Legendary Tigerman and the DJ set by Austrian musician Richard Dorfmeister

noites intensas, não perca também os blues renovados de The Legendary Tigerman

will also be among the many proposals that will fill these intense evenings.

e o DJ set de uma referência das pistas, o austríaco Richard Dorfmeister.

MECENAS CASA DA MÚSICA
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APOIO INSTITUCIONAL

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA
MECENAS CICLO BARROCO

05

02 TER/TUE

03 QUA/WED

CICLO JAZZ SONAE
19:30 SALA 2
FIM DE TARDE | NOVOS VALORES DO JAZZ

19:30 SALA 2
€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6

-

CONSONANDO TRIO

€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6 | JANTAR+CONCERTO € 25

ESMAE BIG BAND
Abé Rabade direcção musical

Razvan Suma violoncelo
Toma Popovici piano
Stefan Horvath violino
George Enescu Trio em Lá menor
Luís de Freitas Branco Trio
Franz Schubert Trio nº 2 em Mi bemol maior, op.100
Franz Schubert Nocturno em Mi bemol maior, op.148
Joseph Haydn Trio em Sol maior, Hob XV/25 (Rondó ao
estilo húngaro)
W.A. Mozart Trio K.548 (Allegro)

O violinista Yehudi Menuhin, aluno de Enescu, previu
um dia que as obras do compositor mais celebrado da
Roménia tornar-se-iam uma das grandes descobertas
do século XXI. O Trio com piano em Lá menor combina
os cromatismos característicos da fase final do
Romantismo com aspectos da música popular romena,
e esteve perdido durante 50 anos após a sua composição,
em 1916. O “Trio cigano” de Haydn é especialmente
conhecido pelo seu exótico Rondó ao estilo húngaro,
pioneiro na utilização das sonoridades ciganas que mais
tarde Brahms e Liszt utilizariam em obras célebres. O
programa completa-se com peças de Schubert, Mozart
e Freitas Branco para uma das formações essenciais da
música de câmara, o trio com piano.
No âmbito do Curso de Jazz da Escola Superior de
Música e das Artes do Espectáculo, todos os anos
os alunos assumem o papel de compositores ou
arranjadores e constroem um repertório para a big
band oficial do Curso. Os intérpretes são também
os mesmos alunos, que contam com a direcção do
pianista galego Abe Rábade.

Each year, students of the Jazz Course at Escola Superior
de Música e das Artes do Espectáculo adopt the role of
composers or arrangers and create a repertoire for the
course’s official big band. This is performed by the same
pupils, who are conducted by Galician pianist Abe Rábade.

Violinist Yehudi Menuhin, pupil of George Enescu,
predicted that the works of the most celebrated composer
of Romania would become one of the great discoveries
of the 21st century. Composed in 1916, the Piano Trio in
A minor, which combines the characteristic chromatism
of the final phase of Romanticism with elements of
Romanian folk music, was lost for fifty years. The “Gypsy
Trio” by Haydn is especially known for its exotic Rondo in a
Hungarian style, which pioneered the use of Gypsy sounds
that later Brahms and Liszt adopted at famous works. The
programme is completed with works by Schubert, Mozart
and Freitas Branco.
APOIO: INSTITUTO CULTURAL ROMENO

MECENAS CICLO JAZZ SONAE

06

07

ORIENTE 2014

04 QUI/THU
21:30 SALA SUGGIA
€ 25 | CARTÃO AMIGO € 18,75 | JANTAR+CONCERTO € 42,5

MARIA JOÃO SINGS THE BLUES
COM BUDDA POWER BLUES

Singer Maria João is best known for her frequent
excursions into various musical genres, from jazz
or Brazilian popular music to the most unexpected
destinations. This time she enters the blues universe by
the hand of one of the greatest Portuguese blues band,
the Budda Power Blues. Budda, who is considered one of
the best and most charismatic Portuguese blues guitarists
with his refined technique and his soulful voice, leads the
trio. This concert aims at helping Fundação Ama Autismo
in raising funds for the construction of a multipurpose
building to accommodate children, young people and
adults with autism.
PROMOTOR: TROVAS SOLTAS

A cantora Maria João é especialmente conhecida pelas
suas incursões em diversos géneros musicais, partindo
do jazz e da música popular brasileira mas podendo
chegar aos destinos mais inesperados. Desta vez,
entra no universo dos blues acompanhada por uma
das grandes bandas do blues português, Budda Power
Blues. O trio é liderado por Budda, considerado um dos
melhores e mais carismáticos guitarristas portugueses
de blues, dono de uma técnica apurada e de uma voz
cheia de soul. Este concerto tem como objectivo ajudar
a Fundação Ama Autismo na angariação de fundos
para a construção de um edifício multifuncional para
acolher crianças, jovens e adultos com autismo.

06 SÁB/SAT
18:00 SALA SUGGIA
€ 15 | CARTÃO AMIGO € 11,25
PORTRAIT UNSUK CHIN VI
Stefan Blunier ©Thilo Beu

Maria João ©Carlos Ramos

Maria João voz
Budda guitarras e voz
Tó Barbot baixo e voz
Nico bateria e voz

ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA
A 5ª DE PROKOFIEFF
Stefan Blunier direcção musical
György Ligeti Lontano
Unsuk Chin Graffiti
Sergei Prokofieff Sinfonia nº 5

A carreira da compositora sul-coreana Unsuk Chin,
uma das vozes mais originais e consistentes da
actualidade internacional, ﬁcará para sempre associada
aos seus estudos com György Ligeti. O concerto abre
com Lontano, obra de maturidade de Ligeti e verdadeiro
ovo de Colombo na reinvenção da polifonia, e inclui a
estreia ibérica de uma obra recente de Unsuk Chin que
celebra a arte de rua. A estreia da 5ª Sinfonia de
Prokoﬁeﬀ foi coroada de sucesso e entusiasticamente
acolhida pela crítica. Obra de carácter patriótico, a
sua audição mantém hoje em dia o mesmo impacto e
capacidade de comunicação com o público.

The career of South Korean composer Unsuk Chin, one
of the most original and consistent voices on the current
international scene, will always be linked to her studies
with György Ligeti. The concert opens with Lontano, a
work of maturity by Ligeti and a real breakthrough in
the reinvention of polyphony, and includes the Iberian
premiere of a recent work by Unsuk Chin which celebrates
the art of the streets. The premiere of Prokofiev’s 5th
Symphony was crowned a success and enthusiastically
welcomed by critics. A patriotic work, its performance has
the same impact and capacity for communicating with
audiences today.

PATROCINADOR ANO ORIENTE

08

09

06 SÁB/SAT
22:00 SALA 2
€ 10 | CARTÃO AMIGO € 7,5
©Zé Cardoso

PEDRO MIRANDA
Pedro Miranda voz
Luís Filipe de Lima direcção musical,
violão de 7 cordas
Dirceu Leite saxofone tenor e flauta
João Callado cavaquinho
Beto Cazes percussões

Uma das mais expressivas vozes entre os
sambistas da nova geração da Lapa carioca,
o cantor e percussionista Pedro Miranda
(fundador do Grupo Semente e do Cordão
do Boitatá) apresenta as canções gravadas
nos seus dois primeiros álbuns, Pimenteira e
Coisa com coisa, e ainda algumas músicas
do seu próximo CD, Samba Original, em fase
de produção. Pimenteira foi considerado por
Caetano Veloso um “acontecimento especial
em nossa música”. Com o acompanhamento de
alguns dos músicos mais experientes do samba
carioca, o concerto reproduz o clima informal
das rodas de samba, reunindo géneros variados
que vão do samba-chula ao samba sincopado, do
choro-canção à embolada.

10

07 DOM/SUN
SERVIÇO EDUCATIVO
WORKSHOPS PRIMEIROS SONS*
10:30 (0-18 MESES), 11:45 (18 MESES-3 ANOS)
E 15:00 (3-5 ANOS) SALA DE ENSAIO 2
€ 10 (CRIANÇA+ADULTO)
€ 7,5 (SEGUNDO ACOMPANHANTE COM MAIS DE 12 ANOS)
*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 5 anos de idade (com
participação dos acompanhantes adultos) que promovem o encontro criativo com
sons, ritmos e movimento

PEQUENOS PIRATAS

Pedro Miranda is one of the most expressive voices
among the new generation of samba singers
from the carioca neighbourhood of Lapa. The
singer and percussionist (founder of Semente and
Cordão do Boitatá) presents songs from his first
two albums, Pimenteira and Coisa com Coisa, and
also some new songs from his upcoming album,
Samba Original, which is still in the production
phase. Caetano Veloso considered Pimenteira a
“special event in our music”. Accompanied by
some of the most experienced samba musicians,
his concert reproduces the informal atmosphere of
the traditional rodas of samba from Rio de Janeiro,
bringing together various genres ranging from the
samba‑chula to the samba sincopado, from the
choro‑canção to the embolada.

Ana Bento e Bruno Pinto formadores

APOIO

MECENAS SERVIÇO EDUCATIVO

Pegam-se, pegam-se, mas não vivem um sem o outro. Vencidas lutas
e arrufos, o Capitão Barba Rija, homem de guitarradas e sonoridades
estapafúrdias, e a Pirata X, amiga de cantorias e bailaricos, conduzem
esta caça ao tesouro por mares nunca navegados de sons meigos…
e endiabrados.
They fight, they quarrel, but they can’t live without each other. Despite
the feuds and the fall-outs, Captain Toughbeard, man of the guitar and
bizarre sounds, and Pirate X, friend of singing and dancing, join forces to
lead this treasure hunt through never-sailed seas of gentle sounds… and
mischievous ones.

APOIO INSTITUCIONAL
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07 DOM/SUN

08 SEG/MON

CICLO PIANO EDP
18:00 SALA SUGGIA

18:00 SALA SUGGIA

-

€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6 | JANTAR+CONCERTO € 25,5

-

€ 20 | CARTÃO AMIGO € 15

BANDA SINFÓNICA
PORTUGUESA

ELIZABETH LEONSKAJA
PIANO

Coro Juvenil da Academia de Música de Vilar
de Paraíso
Coro Feminino da ESMAE
Francisco Ferreira direcção musical

Franz Schubert 3 últimas Sonatas (958-960)

Elizabeth Leonskaja é das últimas representantes
da grande tradição da escola russa de piano e
contemporânea dos míticos artistas da União
Soviética que conquistaram de rompante o universo
musical do Ocidente a partir da década de sessenta.
Ela própria foi premiada nos Concursos Marguerite
Long, em Paris, e Queen Elizabeth, em Bruxelas,
nesse período. Senhora de uma carreira internacional
notável, muito marcada pela proximidade artística
a Sviatoslav Richter, e de um extenso repertório, é
considerada uma das grandes intérpretes da obra
integral para piano de Franz Schubert. No seu recital
de estreia na Casa da Música apresenta o tríptico
final de Schubert, composto pelas grandes sonatas
que encerraram o legado pianístico do compositor
austríaco e que permanecem como obras favoritas do
grande público.

Bert Appermont Robinson Crusoe; Twinkling Tunes;
Celtic Child
Johan de Meij Planet Earth, Sinfonia nº 3

Gaia é a deusa grega da Terra, a Mãe Terra, elemento
primordial com um poder gigantesco. Como forma
de ilustrar esta homenagem ao planeta Terra, o
compositor holandês Johan de Meij socorreu-se de
uma ode à Mãe Terra retirada dos Hinos Homéricos da
Antiguidade Grega, celebrando-a como mãe dos deuses
e de todas as criaturas, e esposa do céu estrelado. Esta
obra em grande escala é interpretada com um coro
feminino – uma referência ao efectivo usado no final da
suite Os Planetas de Gustav Holst, onde surgiam todos
os planetas então conhecidos à excepção da Terra. Tal
como Meij, Bert Appermont é um compositor com
importância fulcral no desenvolvimento do repertório
para orquestras de sopro e percussão. As suas obras
assumem um carácter mais pedagógico, como
denotam os temas que estão na base das três peças que
a BSP interpreta com um coro juvenil.

MECENAS CICLO PIANO EDP

12

Elizabeth Leonskaja ©Julia WeselY

Elizabeth Leonskaja is one of the last representatives
of the great tradition of the Russian school of piano
and a contemporary of the legendary artists of the
Soviet Union who impetuously conquered the western
music world from the 1960s. She won the competitions
Marguerite Long in Paris and Queen Elizabeth in
Brussels during that period. Her notable international
career is marked by her artistic closeness to Sviatoslav
Richter. With an extensive repertoire, she is considered
one of the great performers of the complete piano
works by Franz Schubert. In her debut recital at Casa
da Música, she performs Schubert’s final triptych,
featuring the great sonatas that complete the Austrian
composer’s piano legacy and which remain favourites
among the public.

Gaia is the Greek goddess of the earth, Mother Earth,
primordial element with a giant’s power. As a way
to illustrate this homage to planet earth, the Dutch
composer Johan de Meij turned to an ode to Mother
Earth taken from the Homeric Hymns of Ancient
Greece, celebrating her as mother of the gods and of
all creatures, and wife of the starry sky. This large-scale
work is performed with a female choir - a reference to
the effect used at the end of Gustav Holst’s The Planets,
where all known planets emerge, with the exception of
Earth. Like Meij, Bert Appermont is a composer with
key importance in the development of the repertoire
for orchestras and percussion. His works take a more
educational nature, as seen in the themes that underlie
the three pieces that BSP performs with a youth choir.
13

12-21 DEZ

Em 2014 o Natal é cantado pela soprano Zoe Nicolaidou,
ao lado da Orquestra Sinfónica e do maestro Christoph
König, e pelo Coro Casa da Música, num concerto
com a Orquestra Barroca dirigido por Laurence
Cummings. Se a Quarta Sinfonia de Mahler, plena de
humor, nos leva às portas do paraíso na ternurenta e
inocente descrição de uma criança que ouve música
angelical na companhia de São Pedro e Santa Marta, já
as cantatas e motetes que Bach compôs para celebrar
o Advento e a Natividade são partituras de júbilo e
profunda religiosidade que apelam à fraternidade e à
paz. Propostas distintas mas sempre aliciantes para
celebrar o Natal da melhor forma, com música.

14

©Pedro Lobo

MÚSICA
PARA
O NATAL

In 2014, Christmas is sung by the voices of soprano
Zoe Nicolaidou, alongside the symphony orchestra and
conducter Christoph König, and by Coro Casa da Música,
in a concert with Orquestra Barroca conducted by Laurence
Cummings. While Mahler’s Fourth Symphony, full of
humour, leads us to the gates of paradise with the tender,
innocent description of a child listening to angelic music
in the company of St Peter and St Martha, the cantatas
and motets that Bach composed to celebrate Advent and
Nativity are scores of jubilation and deep religion that call
for brotherhood and peace. Diverse but always enticing
programmes to celebrate Christmas the best way, with music.

15

MÚSICA PARA O NATAL

13 SÁB/SAT
21:30 SALA SUGGIA
€ 30 | CARTÃO AMIGO € 22,5 | JANTAR+CONCERTO € 47,5

HARLEM GOSPEL CHOIR

Zoe Nicolaidou

12 SEX/FRI
21:00 SALA SUGGIA
€ 17 | CARTÃO AMIGO € 12,75 | JANTAR+CONCERTO €33

ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA
A ESCOLHA DE KÖNIG
Christoph König direcção musical
Zoe Nicolaidou soprano
Luís Tinoco Abertura Festiva
Maurice Ravel Duas melodias hebraicas
Richard Wagner Prelúdio dos Mestres Cantores de
Nuremberga
Gustav Mahler Sinfonia nº 4

16

O maestro Christoph König despede-se de 2014 com
um programa da sua eleição. A música portuguesa
inaugura o concerto em tom festivo, com uma
recente partitura de Luís Tinoco. Mahler, na sua
visão maravilhosa do paraíso, serve de pretexto para
conhecermos uma das vozes que tem brilhado nos
teatros de ópera europeus e conquistado alguns dos
certames mais reputados do canto lírico, a soprano
cipriota Zoe Nicolaidou.
The conductor Christoph König takes leave of 2014 with
a programme of his choice. Portuguese music opens the
concert in a festive mood, with a recent score by Luís
Tinoco. Mahler, with his wonderful vision of heaven,
serve as a pretext for us to hear one of the voices that has
dazzled European opera houses and won some of the most
reputable contests for lyrical song, the Cypriot soprano Zoe
Nicolaidou.

Pelo sexto ano consecutivo, o Harlem Gospel Choir
troca Nova Iorque por Portugal para nos oferecer um
Natal diferente, igualmente espiritual, festivo e capaz
de unir toda a família em torno de algumas das mais
celebradas canções do mundo. É talvez o mais famoso
grupo de gospel do mundo, e já trouxe a Portugal
espetáculos de homenagem a gigantes da música como
Michael Jackson, Stevie Wonder ou Whitney Houston.
Desta vez, propõe ao seu fiel público e a quem os queira
agora descobrir uma viagem pelos maiores êxitos da
sua muito celebrada carreira. Este grupo, que já cantou
ao lado de ou para gente tão importante como Nelson
Mandela, o Papa João Paulo II, Paul McCartney, Diana
Ross, U2 ou Gorillaz, entre tantos outros, tem quase
três décadas de história, percurso relevante que lhes
permitiu coleccionar muitos sucessos que agora se
traduzem num espectáculo envolvente.
For the sixth consecutive year, the Harlem Gospel Choir
decided to choose Portugal over New York and offers us
a spiritual and festive Christmas that will gather entire
families around some of the most celebrated songs in
the world. It is perhaps the most famous gospel choir in
the world, and it has brought us several performances
in honor of legendary icons such as Michael Jackson,
Stevie Wonder or Whitney Houston. This time, the choir
invites its loyal audience - and everyone else who wishes
to discover its music – to embark on a journey through the
greatest achievements of its much-celebrated career. This
group, which has sung for so many important people such
as Nelson Mandela, Pope John Paul II, Paul McCartney,
Diana Ross, U2 or Gorillaz, among others, has nearly three
decades of history with many achievements that will now
be transposed into an engaging performance.
PROMOTOR: UGURU

14 DOM/SUN

©Zé Cardoso

GREATEST HITS

SERVIÇO EDUCATIVO
WORKSHOPS PRIMEIROS SONS*
10:30 (0-18 MESES), 11:45 (18 MESES-3 ANOS) E 15:00
(3-5 ANOS) SALA DE ENSAIO 2
€ 10 (CRIANÇA+ADULTO)
€ 7,5 (SEGUNDO ACOMPANHANTE COM MAIS DE 12 ANOS)
*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 5 anos de
idade (com participação dos acompanhantes adultos) que
promovem o encontro criativo com sons, ritmos e movimento

EM CADA BOLSO
UMA CANÇÃO
António Miguel e Sofia Leandro formadores

Madame Algibeira e Monsieur du Bolso gostam
de cá estar. Após o sucesso de Música de Bolso,
marcam novo encontro, agora no melhor lugar
do mundo: a sala de brinquedos. Com truques
e palavras mágicas, mostram que em cada som
há diversão, em cada bolso uma canção...
Madame Pouch and Monsieur Pocket like being here. After
the success of Pocket Music, they’ve made a date to come
back, this time to the best place in the world: the playroom.
With tricks and magic words, they show that in every sound
there’s a bit of fun, and in each pocket there’s a song...
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MÚSICA PARA O NATAL

14 DOM/SUN
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE
12:00 SALA SUGGIA
-

ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA
NATAL NO PARAÍSO

€ 5 | CARTÃO AMIGO € 3,75
MENORES DE 18 ANOS € 2

Christoph König direcção musical
Zoe Nicolaidou soprano
Concerto comentado por Rui Pereira
Gustav Mahler Sinfonia nº 4

14 DOM/SUN
SERVIÇO EDUCATIVO
CONCERTOS PARA TODOS*
18:00 SALA 2
€ 6 | CARTÃO AMIGO € 4,5
*Espectáculos destinados a famílias e público geral
que cruzam a música com outras linguagens de palco

AUTO DE NATAL

Christoph König

O presépio de Natal é o pretexto para uma
interpretação inovadora do conceito de família.
Conte-se com um teatro musical que renova o
repertório da época para, tocando as cordas de
assuntos sensíveis, mostrar que o afecto faz milagres
na vida. Este espectáculo resulta de uma parceria com
a Academia Contemporânea do Espectáculo.

As alegrias do Paraíso são descritas pela visão
inocente de uma criança. Desfiam-se danças e
canções sob o olhar tolerante de São Pedro, o vinho
corre a jorros e os anjos amassam o pão, enquanto
Santa Marta prepara uma lauta refeição com as
mais requintadas iguarias. E a música, essa, é a
mais bela que se possa imaginar, incomparável à
que os pobres terrestres podem ouvir. A Quarta
Sinfonia de Mahler leva-nos às portas do paraíso
com a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música,
sob a direcção de Christoph König.

The joys of Paradise are described through the innocent
eyes of a child. Dances and songs unfold under the
tolerant eye of St Peter, the wine gushes and the angels
knead bread, while St Martha prepares an abundant
meal of the most exquisite delicacies. And the music is
the most beautiful you could imagine, incomparable to
that which can be heard by poor terrestrials. Mahler’s
Fourth Symphony leads us to the gates of heaven
with Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música,
conducted by Christoph König.

The Nativity stable is the basis for an innovative
performance on the concept of family. Expect musical
theatre that refreshes the traditional festive repertoire and,
striking a chord with sensitive subject matter, shows that
a little bit of affection can make miracles happen. This
show is the result of a partnership with the Academy of
Contemporary Performance.

PATROCÍNIO
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16 TER/TUE
19:30 SALA 2
FIM DE TARDE | MÚSICA DE CÂMARA
€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6

MASSIVE BRASS ATTACK!
Sérgio Carolino direcção musical
Daniel Bernardes piano
Bruno Pereira narrador
Obras de Telmo Marques, Daniel Martinho, Luís
Cardoso e Daniel Marques (estreias mundiais)

O ensemble Massive Brass Attack! é constituído
por jovens talentos, executantes de instrumentos
de metal e percussão, e foi formado em 2011 no
quadro da disciplina de colectivo da Escola Superior
de Música e das Artes do Espectáculo, do Porto.
Dedicado à interpretação de obras originais para
este tipo de formação, trabalha em conjunto com
compositores e solistas de nível internacional,
realizando regularmente estreias de novas obras.

14 DOM/SUN
CICLO JAZZ SONAE
21:00 SALA SUGGIA
€ 11 | CARTÃO AMIGO € 8,25

ORQUESTRA JAZZ
DE MATOSINHOS
COM CARLOS BICA & AZUL
Carlos Bica contrabaixo
Frank Möbus guitarra
Jim Black bateria, percussão

20

Carlos Bica é uma das grandes referências do jazz
português, universo onde se move há cerca de três
décadas. A qualidade dos projectos que desenvolve
desde cedo lhe deu uma projecção europeia.
Entre estes destaca-se o trio Azul, que lidera desde
1996, uma colaboração de rara longevidade com o
guitarrista alemão Frank Möbus e o baterista norte
‑americano Jim Black. A intensa comunicação entre
os três músicos e a originalidade do repertório
trouxeram um reconhecimento que se tem mantido
ao longo dos já cinco discos. A Orquestra Jazz de
Matosinhos desafia as sonoridades esparsas tão
marcantes em Azul, propondo novos arranjos
especialmente concebidos para este concerto sobre
uma selecção de temas do trio.

Carlos Bica is one of the great exponents of Portuguese
jazz, a world in which he has been moving for around
three decades. The quality of the projects he has
carried out from an early age has given him European
projection. Prominent among these projects is the
Azul trio, which he has led since 1996, a collaboration
of rare longevity with German guitarist Frank Möbus
and North American drummer Jim Black. The intense
communication between the three musicians and the
originality of the repertoire have brought recognition
that has been maintained through five albums. Here,
Orquestra Jazz de Matosinhos challenges the scattered
sounds which are a landmark of Azul, proposing new
specially-conceived arrangements for this concert on a
selection of themes by the trio.

The Massive Brass Attack! ensemble consists of young
and talented brass and percussion students and was
formed in 2011 at Escola Superior de Música e das
Artes do Espectáculo, in Porto. It presents original
works for this type of formation. These musicians also
collaborate with international composers and soloists,
presenting new pieces in a regular basis.
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20 SÁB/SAT
23:00 SALA SUGGIA
-

©João Pádua

BOMBINO
/UNDERGROUND
SPIRITUAL BAND

20 DEZ
SALA SUGGIA · € 12
SALA 2 · € 12
BAR CASA DA MÚSICA · € 5 CONSUMO MÍNIMO
BARES 1 E 2 · ENTRADA LIVRE
CIBERMÚSICA · ENTRADA LIVRE
SALA ENSAIO 10 · ENTRADA LIVRE
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A edição de Dezembro do NOS Club conta com a
enorme originalidade de dois projectos que têm
agitado clubes e festivais. O nigeriano Bombino
pertence à tribo tuaregue Ifoghas, e a sua música está
impregnada de uma riquíssima herança cultural, que
se deixa contagiar fortemente pelo rock. De músico
de culto na África Ocidental, passou a fenómeno de
popularidade em importantes festivais europeus e
americanos. Com o álbum Nomad (Nonesuch Records),
subiu imediatamente ao primeiro lugar das tabelas
de world music. As suas fabulosas actuações ao vivo
e o virtuosismo na guitarra levaram os críticos a
compará-lo a Jimi Hendrix, Carlos Santana, Neil Young
e Jerry Garcia.
No ano em que se celebraram os 15 anos da morte de
Fela Kuti, formou-se a Underground Spiritual Band
para homenagear o legado e a memória do multiinstrumentista e compositor nigeriano, representante
maior do afrobeat. Composta por músicos emergentes
da cena musical do Porto (vindos de bandas como
Olive Tree Dance, Souls of Fire, Semente, Tchakare
Kanyembe e Hhy & The Macumba), arrisca a revisitação
do afrobeat e actualiza a dimensão hipnótica e vibrante
desta música à luz das linguagens musicais actuais.

Bombino

€ 12 | CARTÃO AMIGO € 9

Born in Agadez, Nigeria, Bombino belongs to the Tuareg
tribe Ifoghas, a nomadic tribe descendant of the Berber
people. His music combines traditional sounds and rock
sonorities and is inspired by renowned guitarists such as
Jimi Hendrix and Mark Knopfler, among others. Besides
being a musician, Bombino was also a herder until his first
radio hits caught the attention of filmmaker Ron Wyman.
A guitarist and a singer, he recorded his album Nomad
for Nonesuch Records in 2013, which was produced by
award-winning musician Dan Auerbach (The Black Keys)
in Nashville. His fabulous live performances and virtuosity
on the guitar led some influential critics to compare him to
Jimi Hendrix, Carlos Santana, Neil Young, and Jerry Garcia.
In the 15th anniversary of the passing of Fela Kuti, the
Underground Spiritual Band is born to honor the legacy
and the memory of the Nigerian multi-instrumentalist and
composer who was the greatest afrobeat representative
of all time. Comprising emerging musicians from Porto’s
music scene (from bands such as Olive Tree Dance, Souls
of Fire, Semente, Tchakare Kanyembe and HHY & The
Macumba), the Underground Spiritual Band revisits the
afrobeat and adapts the hypnotic and vibrant dimension of
this musical genre to the current musical languages.
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20 SÁB/SAT

20 SÁB/SAT

23:30 SALA 2

00:30 BAR CASA DA MÚSICA

-

-

€ 12 | CARTÃO AMIGO € 9

€ 5 CONSUMO MÍNIMO

THE LEGENDARY TIGERMAN
MATT ELLIOTT

RICHARD DORFMEISTER

Depois de The Broken Man, talvez o seu disco mais
nebuloso, o inglês Matt Elliott editou no ano passado
Only Myocardial Infarction Can Break Your Heart, o sexto
álbum. O clima é menos carregado, cruzando sombras
e luz de forma mais optimista, embora mantenha a
melancolia que leva a comparações com Tindersticks,
Leonard Cohen e Tom Waits. Elliott começou por gravar
música electrónica como The Third Eye Foundation,
mas é sob o seu nome que, desde 2001, explora o
universo das canções e a influência da música folk.
The Legendary Tigerman é o alterego de Paulo Furtado,
multifacetado artista de Coimbra. Inspirado no velho
formato one-man-band nascido no Delta do Mississipi,
adapta o conceito ao séc. XXI com uma estética muito
própria de resultado explosivo. Após três aclamados
discos a solo, editou Femina em 2009, com várias
cantoras convidadas, e que chegou à platina. Este ano
surgiu True, um disco de rock’n’roll, blues e canções que
tem sido apresentado em concertos pela Europa. “Ouvir
este disco fez-me acreditar que o rock’n’roll talvez não
esteja morto, afinal, e deixem-me dizer que era algo que
me preocupava.” (Lindsay Hutton)
24

DJ SET

DUO DOUTO NEGRO
After The Broken Man, probably his more dark album, Matt
Elliott released last year Only Myocardial Infarction Can Break
Your Heart, his sixth. The ambiance is less cumbersome,
intersecting shadows and light more optimistically while
maintaining the gloomy atmosphere which has led some
to compare him to Tindersticks, Leonard Cohen or Tom
Waits. Elliott began recording electronic music under the
name The Third Eye Foundation, but has been exploring
the world of songs and the influence of folk under his own
name since 2001.
The Legendary Tigerman is the alter ego of Paulo Furtado,
a multidimensional artist from Coimbra. Inspired by the
old idea of the one-man-band from the Mississippi Delta
region, he adapts the concept to the 21st Century, with a
peculiar aesthetic concern and an astonishing result. After
three critically acclaimed solo albums, he released Femina in
2009, with several female guest vocalists, earning a platinum
album certification. This year the musician released True,
a rock’n’roll and blues album that he has been presenting
across Europe. “Listening to this album made me believe
that rock ‘n ‘roll might not be dead after all. And that was
something that really worried me”. (Lindsay Hutton)

Richard Dorfmeister deixou um rasto indelével no
mundo da música electrónica. Desde os anos 90,
o artista, flautista, produtor e DJ vienense editou
gravações clássicas com Peter Kruder, no duo Kruder
and Dorfmeister. Com o compositor clássico Rupert
Huber, criou o projecto Tosca que o tem mantido
ocupado com muitos espectáculos. Nos últimos
anos regressou ao gira-discos, criando DJ sets
verdadeiramente singulares. As suas selecções de
temas são incrivelmente variadas e cruzam fronteiras
entre diferentes géneros electrónicos. Uma muito bem
‑vinda mudança de paradigma em relação ao que se
ouve actualmente nos clubes. O Bar Casa da Música é
animado também com o DJ set do Duo Douro Negro.

DJ SET

Richard Dorfmeister has left an ineradicable trace in the
world of electronic music. Since the 90s, the Viennese
artist, flautist, producer and DJ has been editing classical
recordings with Peter Kruder, for the duo Kruder and
Dorfmeister. With the classical composer Rupert Huber
he created the Tosca project that has kept him busy with
many performances. In recent years he returned to the
turntables, creating truly unique DJ sets. His selection of
songs is incredibly varied and crosses boundaries between
different electronic genres. This is a very welcomed change
of paradigm regarding the music currently heard in clubs.
Bar Casa da Música will also present Duo Douro Negro's
DJ set.
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20 SÁB/SAT
22:30 OUTROS ESPAÇOS
ENTRADA LIVRE

CIBERMÚSICA

BANDAS NOS DISCOS:
BEAUTIFY JUNKYARDS
THUNDER & CO
FOYER

OLD NEW ELECTRONIC
MUSIC SESSIONS:
GUSTAVO COSTA
BAR 1 E 2

DUO DOURO NEGRO DJ SET
PAULO NOYA DJ SET
SALA DE ENSAIO 10

ÁLVARO COSTA APRESENTA:
As imagens dos Beatles
ou os Beatles das imagens.
ANOS 60 mal medidos!

GUSTAVO COSTA
THUNDER & CO.

Thunder & Co. é uma banda de Lisboa formada por Rodrigo Gomes
e Sebastião Teixeira, com sonoridades nudisco, synthpop e indiedance.
Em Abril editaram o EP de estreia homónimo composto por 5 temas,
com a colaboração de artistas de várias vertentes musicais que vão
desde o produtor de música electrónica Cut Slack a Ivo Costa, baterista
de Sara Tavares e Batida. O single “O.N.O.” e o tema “Do it”, de Kaspar
feat.Thunder & Co, são canções que têm passado nas rádios e têm tido
presença constante nos lugares cimeiros do Top A3-30 da Antena3.

Os Beautify Junkyards editaram o seu
álbum de estreia em 2013, recebendo
críticas calorosas por parte de toda
a imprensa especializada. Top 10 de
álbuns nacionais da revista Blitz e
melhor álbum nacional para o site
Sound + Vision, foi também aplaudido
pela crítica internacional – Shindig, Its
Psychedelic Baby, Classic Rock, Strange
Brew e Goldmine, com “airplay” nas
rádios BBC2, BBC6 e a participação
numa compilação organizada por DJ
Food do selo inglês Ninja Tune. A banda
trabalha agora no seu segundo álbum,
totalmente preenchido por originais.
PATROCÍNIO
BEAUTIFY JUNKYARDS
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As Old New Electronic Music Sessions, realizadas na
Digitópia, são uma provocação sobre a apropriação e
a reutilização na era das remisturas. Músicos de hoje,
alguns bem improváveis, são convidados a criar obra
a partir de uma já existente, por sinal bem marcante
na história da música electroacústica. No fim destas
sessões, abertas à participação do público em geral,
as novas obras serão editadas numa colectânea. O
convidado desta sessão é Gustavo Costa, músico e
compositor portuense, doutorando em media digitais
na FEUP, que se centra na música improvisada,
electroacústica e na contracultura underground. Tem
tocado e gravado na Europa, Estados Unidos, Japão,
Brasil e Líbano.
O Duo Douro Negro traz aos Bares uma selecção
musical de origens tropicais com latitudes latinas por
Hugo Oliveira (PT) e Luca Massolin (IT). O DJ Paulo
Noya centra-se no dub psicadélico, muito dançável e de
boas vibrações.

Thunder & Co. is a band from Lisbon founded by Rodrigo Gomes and
Sebastião Teixeira characterized by its nudisco, synthpop and indiedance
sonorities. They released in April their self-titled debut EP consisting of five
songs with the collaboration of artists from various musical genres, from
electronic music producer Cut Slack to Ivo Costa, drummer for Sara Tavares
and Batida. The single “O.N.O.” and the song “Do it”, by Kaspar feat. Thunder
& Co, have had some radio airplay and are a constant presence in the top
positions of Antena3’s Top A3-30.
The Beautify Junkyards released their debut album in 2013 and have had good
reviews by all specialized press. They hit Blitz magazine’s Top 10 national
albums and the site Sound + Vision considered theirs to be the best national
album. International critics also applauded their debut work: Shindig, Its
Psychedelic Baby, Classic Rock, Strange Brew and Goldmine, with airplay on
radios BBC2 and BBC6 and were included in a compilation organized by DJ
Food under UK label Ninja Tune. The band is now working on their second
album, composed entirely of original songs.
The Old New Electronic Music Sessions held in Digitópia are extremely
provocative regarding the appropriation and reuse, so typical of the remixes
era. Several musicians of today (some well unlikely) are invited to create
new music from an existing song - preferably one that is extremely well
known in the history of electroacoustic music. At the end of these sessions,
which are open to the participation of the general public, the new songs will
be published in a collection. The guest of this session is Gustavo Costa, a
musician and composer from Porto. Gustavo is a doctoral student in digital
media at FEUP and focuses on improvised, electroacoustic music and in
the underground counterculture. He has been recording and performing in
Europe, USA, Japan, Brazil and Lebanon.
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MÚSICA PARA O NATAL

21 DOM/SUN
SERVIÇO EDUCATIVO
WORKSHOPS PRIMEIROS SONS*
10:30 (0-18 MESES), 11:45 (18 MESES-3 ANOS)
E 15:00 (3-5 ANOS) SALA DE ENSAIO 2
€ 10 (CRIANÇA+ADULTO)
€ 7,5 (SEGUNDO ACOMPANHANTE COM MAIS DE 12 ANOS)
*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 5 anos de
idade (com participação dos acompanhantes adultos) que
promovem o encontro criativo com sons, ritmos e movimento

21 DOM/SUN
18:00 SALA SUGGIA
Laurence Cummings ©Anton Sckl

-

€ 15 | CARTÃO AMIGO € 11,25

BEBÉ WAKA
Paulo Neto e Bruno Estima formadores

ORQUESTRA BARROCA
& CORO CASA DA MÚSICA

Pobre Rei Leão, que não consegue comunicar
com os animais da selva! Felizmente, para o
ajudar existe o Dr. Óhto, o maior especialista em
Reinomusicologia da cidade. Numa consulta
valente em ritmos e melodias, a cura surge cheia
de estilo: para grande mal, são cinco os grandes
remédios!

NATAL COM BACH
Laurence Cummings direcção musical
Ângela Alves soprano
Iris Oja contralto
Miguel Leitão tenor
Luis Rendas Pereira barítono

Poor Lion King, he can’t talk to the animals in the
jungle! Luckily, Dr Óhto, the city’s finest specialist
in Kingdomusicology, is here to help him. After a
courageous consultation with rhythms and melodies,
the cure is full of style: for this big problem, there are
five great remedies!

J.S. Bach Abertura da Suite para orquestra nº 4;
Motete “Der Geist hilft” BWV 226; Cantata
“Schwingt freudig euch empor” BWV 36 (do
Advento); Cantata “Ich freue mich in dir”
BWV 133; Motete “Singet dem Herrn”

Vamos cantar o Natal ao som de Bach.
Indiscutivelmente o mais consagrado nome do período
Barroco, Bach alcançou a síntese estilística perfeita
de todos os compositores que o antecederam. Autor
de uma das mais extensas obras musicais de todos
os tempos, dedicou muitas das suas partituras ao
Advento e à Natividade, criando peças corais de júbilo a
Jesus Cristo. As cantatas em programa foram cantadas
nas celebrações do Natal, a 27 de Dezembro de 1724,
e do Advento, a 2 de Dezembro de 1731, na cidade de
Leipzig, constituindo exemplos maiores da arte do
contraponto.
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Let’s sing Christmas to the sound of Bach.
Indisputably the most revered name of the Baroque period,
Bach achieved the perfect stylistic synthesis of all the
composers who preceded him. Creator of one of the most
extensive bodies of musical works of all time, he devoted
many of his scores to Advent and Nativity, creating choral
pieces to the jubilation of Jesus Christ. The cantatas in
the programme were sung at the Christmas celebrations
on the 27 December 1724, and for Advent on 2 December
1731, in the city of Leipzig, and are superb examples of the
art of counterpoint.
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22 SEG/MON
21:00 SALA 2
€ 12,5| CARTÃO AMIGO € 9,38

CONCERTO DE BENEFICÊNCIA
A FAVOR DA ANEA - ASSOCIAÇAO NACIONAL
DE ESPONDILITE ANQUILOSANTE
Pedro Rocha, Ana Beatriz Rola, Diogo Ramos, José Pedro
Rocha, Luís Mota e Francisco Pereira de Sousa violino
Aaron Choi violoncelo
Jorge Alves viola d’arco
Sérgio Coelho piano
Obras de Wienniavsky, Debussy/Heiphetz, Fauré, Bloch,
Mozart, Ysaÿe, Chostakovitch, Mason, Bach e Williams

A Associação Nacional da Espondilite Anquilosante é
constituída por pessoas que sofrem de EA, familiares e
profissionais de saúde. É uma associação de interajuda,
apoiando quem tem de enfrentar a doença mas colaborando
também com a investigação científica. Este concerto de
beneficência é especialmente centrado nos instrumentos
de corda, com formações diversas desde o duo de violino e
piano ao sexteto. Os nove músicos participantes apresentam
transcrições de Fauré, Chostakovitch e Bach, o Quinteto
de cordas em Sol menor de Mozart e um arranjo do tema
do filme Schindler’s List, entre outras obras. Um programa
apelativo para uma boa causa.
The Associação Nacional da Espondilite Anquilosante
(National Association of Ankylosing Spondylitis) is
constituted by people who suffer from the disease, relatives
of those patients and health professionals. It is a mutual aid
association that supports those who have to face this illness
and also collaborates with scientific research. This benefit
concert is especially focused on string instruments with
different formations from a violin and piano duo to a sextet.
The nine participating musicians perform transcriptions
of Fauré, Shostakovich and Bach, Mozart’s String Quintet
in G minor and an arrangement of the theme from the film
Schindler's List, among other works. A special program for a
special cause.
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Assinaturas
2015
Adquira o seu lugar para a temporada
A Casa da Música convida-o para a sessão de apresentação da
Temporada, no dia 29 de Novembro, sábado, pelas 18:00.
O Director Artístico e de Educação da Casa da Música, António Jorge
Pacheco, estará presente na Sala 2 para percorrer a programação de 2015,
ajudando-o a identificar os concertos que não quererá perder.

C A R TÃ O A M I G O 2 0 1 5

Cartão individual
€ 50
Cartão Duo (2 pessoas)
€ 75
Validade: 12 meses

BENEFÍCIOS ASSOCIADOS

/ 25% de desconto* na aquisição de Assinaturas 2015
/ Possibilidade de pagamento das Assinaturas em 4 prestações para compras
superiores a € 100 (25% no acto de compra; 25% – 04 Abril; 25% – 04 Julho;
25% – 04 Setembro)
/ 25% de desconto* nos concertos da Programação da Casa da Música
/ 25% de desconto* nas actividades do Serviço Educativo
/ 2 Visitas guiadas (4 no caso de 2 titulares)
/ Prazo alargado para reserva de bilhetes (durante 14 dias, até 48 horas antes
do concerto)
/ Divulgação antecipada dos grandes momentos da programação
/ Informação regular sobre programação, bem como ofertas e oportunidades
* Descontos (1 bilhete por cartão, 2 no caso de 2 titulares)
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Ao adquirir a sua assinatura, as vantagens não se esgotam nos descontos
associados. É-lhe também concedida a possibilidade de cativar o seu lugar
em todos os concertos da assinatura e assistir a um dos concertos do
10º aniversário.
Com o Cartão Amigo usufrui de mais 25% de desconto sobre o preço de venda
das assinaturas e poderá proceder ao pagamento por prestações ao longo do
ano em compras superiores a € 100.
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SABER OUVIR

DIGRESSÕES

6º CURSO LIVRE DE HISTÓRIA DA MÚSICA 2015
A 6ª edição do Curso Livre de História da Música
tem encontro marcado com três gigantes da Música
Ocidental, Bach, Beethoven e Wagner, a partir dos
quais Paulo Ferreira de Castro define a matriz musical
germânica. Daniel Moreira dedica o segundo módulo
a princípios básicos de teoria musical, abordando
questões como a estruturação do espaço musical
(notas e alturas), do tempo musical (ritmo e métrica),
da melodia, contraponto e harmonia. A música sacra
encontra os seus maiores monumentos na tradição
luterana, tema do terceiro módulo leccionado por Paulo
Antunes. Músicas proibidas é o tema do quarto módulo,
no qual Rui Pereira aborda a música dos compositores
banidos durante o período do Terceiro Reich.
O curso encerra com três sessões dedicadas ao mito de
Fausto na música, tema em que Carlos de Pontes Leça
explora as principais fontes literárias desde o século
XVI até Goethe, a onda faustiana em Paris no século
XIX ou a apoteose goethiana em Mahler, percorrendo
exemplos musicais notáveis da autoria de Spohr,
Schubert, Wagner, Liszt, Schumann, Boito, Busoni,
Schnittke ou Dusapin, entre outros.
Dirigido a públicos com formação nas mais diversas
áreas e sem conhecimentos específicos de música,
o curso proporciona um enquadramento geral
sobre temas diversos da história da música, focando
também aspectos extra-musicais, promovendo
a interdisciplinaridade, recorrendo a exemplos
ilustrativos sobre os locais e os protagonistas que
marcaram a nossa cultura.

©Susa Monteiro

SEGUNDAS 17:30-19:15
CIBERMÚSICA

DEZ 2014

3º MÓDULO
9, 16 E 23 MAR
MÚSICA SACRA NA TRADIÇÃO LUTERANA
PAULO ANTUNES

MÓDULOS INDIVIDUAIS DE TRÊS SESSÕES € 24

1º MÓDULO
12, 19 E 26 JAN
EM BUSCA DA ALEMANHA: TRÊS
MOMENTOS DE UMA HISTÓRIA MUSICAL
PAULO FERREIRA DE CASTRO

CURSO NA TOTALIDADE € 60

1. O MOMENTO BACH

4º MÓDULO
13 E 20 DE ABRIL
MÚSICAS PROIBIDAS
RUI PEREIRA

MÓDULOS INDIVIDUAIS DE DUAS SESSÕES € 16

2. O MOMENTO BEETHOVEN
3. O MOMENTO WAGNER

2º MÓDULO
9, 16, 23 FEV
PRINCÍPIOS BÁSICOS
DE TEORIA MUSICAL
DANIEL MOREIRA
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5º MÓDULO
28 SET, 5 E 12 OUT
O MITO DE FAUSTO NA MÚSICA
CARLOS DE PONTES LEÇA

The 6th edition of the Open Course on the History of
Music has a date with three giants of Western Music:
Bach, Beethoven and Wagner - who form a starting
point for Paulo Ferreira de Castro to define the source
of Germanic music. Daniel Moreira dedicates the
second module to the basic principles of music theory,
approaching questions such as the structuring of
musical space (notes and loudness), of musical tempo
(rhythm and metre), of melody, counterpoint and
harmony. Sacred music finds its greatest examples in
the Lutheran tradition, which is the theme of the third
module, taught by Paulo Antunes. Banned music is the
theme of the fourth module, in which Rui Pereira looks
at the music of composers banned during the Third
Reich. The course closes with three sessions devoted
to the myth of Faust in music, a topic in which Carlos
de Pontes Leça explores the main literary sources from
the 16th century until Goethe, the Faustian wave in
Paris in the 19th century or the apotheosis of Goethe in
Mahler, going through well-known musical examples
by Spohr, Schubert, Wagner, Liszt, Schumann, Boito,
Busoni, Schnittke and Dusapi, among others. Aimed
at audiences educated in diverse areas and with no
specific knowledge of music, the course provides a
general framework to diverse topics in the history of
music, also focusing on aspects unrelated to music,
promoting interdisciplinarity, making use of illustrative
examples relating to the places and protagonists that
mark our culture.

20 DEZ
OURENSE CATEDRAL DE SAN MARTIÑO
ORQUESTRA BARROCA E CORO CASA DA MÚSICA
Laurence Cummings direcção musical
Ângela Alves soprano
Iris Oja contralto
Miguel Leitão tenor
Luis Rendas Pereira barítono
J.S. Bach Abertura da Suite para orquestra nº 4;
Motete “Der Geist hilft" BWV 226; Cantata “Schwingt
freudig euch empor” BWV 36 (do Advento); Cantata “Ich
freue mich in dir” BWV 133; Motete “Singet dem Herrn”

MECENAS DAS DIGRESSÕES

13 SÁB/SAT
RESTAURANTE CASA DA MÚSICA
€ 22 | JANTAR, AULA ABERTA E FESTA
20:30 JANTAR
22:00 AULA ABERTA
23:00 FESTA

CHRISTMAS SWING BASH
DINNER & DANCE
As Danças Vintage Americanas (Lindy Hop, Vintage
Jazz, Balboa, Blues, Tap) chegaram em grande ao nosso
país pela mão da Swing Station, escola fundada pela
americana Abeth Farag, e apresentam-se ao vivo com
uma banda formada por músicos de jazz. Aprenda os
passos de dança e divirta-se na animada festa que o
Restaurante Casa da Música lhe oferece após o jantar.

31 QUA/WED
RESTAURANTE E BARRA BAR
20:30 | JANTAR
23:30-04:00 | FESTA
€ 85* | APERITIVO, JANTAR, FESTA E CEIA
€ 25 | FESTA + CEIA, AS BEBIDAS DO JANTAR EM REGIME DE BAR
ABERTO
*INCLUI ESPUMANTE (1 GARRAFA P/ 4 PESSOAS) E UVAS PASSAS

PASSAGEM DE ANO
QUINTAL DO SAMBA CONCERTO
ZÉ RIBEIRO DJ SET

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
SEG–QUI 12:30 – 15:00 | 19:30 – 23:00
SEX E SÁB 12:30 – 15:00 | 19:30 – 00:00
DOMINGOS E FERIADOS ENCERRADO
EM NOITES DE CONCERTO, O BARRA BAR ENCERRA
UMA HORA APÓS O FINAL DO MESMO.
PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE O SITE:
WWW.CASADAMUSICA.COM/RESTAURANTE
RESERVAS
RESERVAS@CASADAMUSICA.COM | 220 107 160
GRUPOS SUPERIORES A 20 PESSOAS | 220 120 214/8
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Venha dar as boas-vindas a 2015 ao som dos
grandes compositores do samba. O Restaurante
Casa da Música dá-lhe a oportunidade de saborear
a cozinha requintada do Chef Artur Gomes, numa
longa noite cheia de música e animação. A banda
Quintal do Samba interpreta diversos clássicos do
samba de raiz e recria os animados encontros das
noites cariocas.
Grátis para crianças dos 0-4 anos.
Desconto de 50% para crianças dos 5 aos 12 anos .
Desconto de 10% para reservas confirmadas até dia 15
e reservas confirmadas de grupos com mais de 10
pessoas.
Descontos não acumuláveis.

INFORMAÇÕES
GERAIS
ALTERAÇÕES
A programação e os preços apresentados nesta agenda
poderão estar sujeitos a alterações
ESPECTÁCULOS DE ENTRADA LIVRE
Sujeitos a levantamento de bilhete no próprio dia
até ao limite de 4 por pessoa
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.

PARQUE DE ESTACIONAMENTO CPE
BILHETE DE EVENTO:
€ 2,50 válido para um período máximo de estacionamento de
3,5 horas consecutivas, entre as 19:00 e a 01:00
DESCONTOS:
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 a 01:00
Se desejar ser incluído na nossa mailing list, envie um e-mail para:
info@casadamusica. com
—

*Aplicáveis a todos os concertos promovidos pela Casa da
Música. Exceptuam‑se os de promotores externos.
Jovens até 25 anos e adultos com mais de 65 anos: 20%
(excepto nos espectáculos com preço igual ou inferior a € 5)
Jovens até 18 anos (Sinfónica ao Domingo): € 2
Adultos com mais 65 anos (Descobertas Sinfónicas): 50%
Cartão Jovem: 20%
Cartão Assinatura: 10% em todos os concertos
da programação Casa da Música
Cartão Amigo: 25% em todos os concertos
Desconto famílias numerosas: 20% de desconto
nos concertos promovidos pela Casa da Música
(excepto nos espectáculos com preço igual ou inferior a € 5)
Descontos Cartão Continente: Concertos Sinfónica ao Domingo
Continente Na compra de um bilhete de Adulto oferta de 2 bilhetes
para crianças com idade igual ou inferior a 18 anos.
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 | 16:00
Inglês 16:00
€ 5 por pessoa (Entrada livre para crianças até aos 12 anos
desde que acompanhadas por um adulto com bilhete)
Visitas com Marcação (grupos)
Grupos de 15 a 35 pessoas com horário a fixar especificamente.
Reservas
+351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DO EDIFÍCIO, BILHETEIRA E 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–Qui 12:30–15:00 | 19:30–23:00
Sex e Sáb 12:30–15:00 | 19:30–00:00
Domingos e Feriados Encerrado
Em noites de concerto, o Barra Bar encerra
uma hora após o final do mesmo.
www.casadamusica.com/restaurante
Reservas 220 107 160
Grupos superiores a 20 pax 220 120 214/8
BILHETES À VENDA:
BILHETEIRAS DA CASA DA MÚSICA
WWW.CASADAMUSICA.COM
LOJAS WORTEN
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CHANGES TO THE PROGRAMME
Programmes and prices presented on this brochure may
be subject to change
FREE PERFORMANCES
Tickets must be obtained on day of concert
up to a limit of 4 per person
DISCOUNTS
Only applicable to concerts promoted by Casa da Música.
Reduction made at time of purchase. Proof of identity
must be supplied on entry to concert hall
Under 25 and over 65: 20% discount
Under 18 (Sinfónica on Sundays): € 2
Cartão Assinatura: 10% discount
Cartão Amigo: 25% discount
Over 65 (Descobertas Sinfónicas): 50% discount
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 16:00
€ 5/person (free entry to children up to age 12,
when accompanied by an adult with ticket)
Booked visits (groups)
15-35 people at pre-arranged times
Booking
+351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com
Building, Ticket Office and Shop OPENING HOURS
Monday to Saturday: 10:00-19:00
Sunday: 10:00-18:00
Performance Days: Building open until end of performance, ticket
office and shop open until 30 minutes after its beginning.
If you wish to be included on our mailing list, please
send an e-mail to: info@casadamusica.com
TICKET SALES AT:
CASA DA MÚSICA TICKET OFFICE
WWW.CASADAMUSICA.COM
WORTEN SHOPS

CONSELHO DE FUNDADORES
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
AMORIM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SGPS, S. A.
ARSOPI - INDÚSTRIAS METALÚRGICAS ARLINDO S. PINHO, S. A.
AUTO - SUECO, LDA.
AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS, S. A.
BA VIDRO, S. A.
BANCO ESPÍRITO SANTO, 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.
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
OLINVESTE - SGPS, LDA.
PESCANOVA
PORTO EDITORA, LDA.
PORTUGAL TELECOM, 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
CIN S. A.
CREATE IT
DELOITTE
GRUPO DOUROAZUL
EFACEC
EUREST PORTUGAL
JOFEBAR
MANVIA S. A.
NAUTILUS S. A.
SAFIRA FACILITY SERVICES S. A.
STRONG SEGURANÇA S. A.
VICAIMA
OUTROS APOIOS
DILIVA – SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A. , É PATRONO DO MAESTRO TITULAR
DA ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
RAR
PATHENA
I2S
VORTAL

A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE
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WWW.CASADAMUSICA.COM
WWW.FACEBOOK.COM/CASADAMUSICA
CALL CENTER +351 220 120 220
VISITAS GUIADAS +351 220 120 210
EVENTOS +351 220 120 214 / 218
RESTAURANTE +351 220 107 160

