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EDITORIAL

PROMESSAS DE MAIO
PROMISES OF MAY

Os primeiros capítulos da residência de Jörg Widmann revelam o músico alemão na sua
tripla dimensão de compositor, maestro e clarinetista, com a Orquestra Sinfónica e o Remix
Ensemble, interpretando um clássico de referência como é o Concerto para clarinete de
Mozart, obras sinfónicas do Romantismo e música dos nossos dias. Esta será uma grande
oportunidade para conhecer melhor um dos artistas mais dinâmicos e conceituados da
actualidade, e sempre com música excepcional.
Sob o mote Grandes Canções Orquestrais, que atravessa a programação de 2019, a meio-soprano Marina Prudenskaya junta-se à Sinfónica e ao maestro Eliahu Inbal para um ciclo
emblemático do Lied alemão: Wesendonck Lieder de Wagner. Uma noite muito emotiva que
termina com o arrebatamento da Quinta Sinfonia de Mahler.
O regresso do pianista Grigory Sokolov é um momento sempre esperado do Ciclo de Piano,
no qual marca presença todos os anos – sendo esta uma das raras salas de concerto com
esse privilégio. O belíssimo recital que traz à Sala Suggia, inteiramente dedicado a Beethoven
e Brahms, promete conquistar mais uma vez irremediavelmente o público. Na homenagem
que a Casa da Música faz a Helena Sá e Costa no mês do seu nascimento, é também o piano
que está em evidência. O convidado especial é David Fray, um nome destacado da nova geração que vem tocar concertos para piano e orquestra de Bach e Mozart, ao lado da Orquestra
Sinfónica. Nesse mesmo fim-de-semana, a habitual maratona de teclistas volta a reunir
centenas de alunos de todo o país que celebram o legado de D. Helena, pedagoga fundamental na história da música portuguesa.
Os jovens intérpretes são o foco do ciclo Rito da Primavera, pelo que este é o momento de os
colocar em evidência. O Spring ON! traz alguns novos projectos de jazz nacional e de outros
pontos do continente europeu, enquanto o ECHO Rising Stars reúne um conjunto de recitais
pelos solistas mais promissores escolhidos pelas principais salas de concerto da Europa.
O jazz e a música sinfónica cruzam-se no reencontro entre a Orquestra Sinfónica e a
Orquestra Jazz de Matosinhos, contrapondo um clássico do jazz, Duke Ellington, a uma
obra muito recente em estreia nacional: a Sinfonia nº 5 para orquestra, big band e guitarra
eléctrica de Erkki-Sven Tüür. O jazz em diálogo com outros géneros surge também noutros
concertos de Maio, como é o caso de Eliane Elias, cantora e pianista brasileira, e do fadista
Ricardo Ribeiro, num projecto em parceria com o pianista João Paulo Esteves da Silva.
Uma oficina de Gamelão, o apelativo instrumento indonésio residente na Casa da Música, e
uma formação sobre criação de música para jogos digitais são apenas algumas das várias
actividades que o Serviço Educativo promove em Maio, mais um mês cheio de música para
todos os públicos.

The first chapters of Jörg Widmann's residency reveal the German musician in his triple
dimension of composer, conductor and clarinetist, with Orquestra Sinfónica and Remix
Ensemble performing a seminal classic like Mozart's Clarinet Concerto, symphonic works of
Romanticism and contemporary music. This will be a great opportunity to get to know one of
the most dynamic and respected artists of today, and always with exceptional music.
Under the motto Great Orchestral Songs, which runs through the 2019 programme,
mezzo-soprano Marina Prudenskaya joins Orquestra Sinfónica and conductor Eliahu Inbal
for an emblematic cycle of the German Lied: Wagner's Wesendonck Lieder. An emotional
evening that ends splendidly with Mahler's Fifth Symphony.
The return of the pianist Grigory Sokolov is always an eagerly awaited moment of the Piano
Series, where he performs every year – Casa da Música is one of the rare concert halls
that has that privilege. The beautiful recital he brings to Sala Suggia, entirely dedicated to
Beethoven and Brahms, will undoubtedly win over the audience once again. In the tribute that
Casa da Música pays every year to Helena Sá e Costa in the month of her birth, the piano is
also highlighted. The special guest is David Fray, a distinguished name of the new generation
who will perform concertos for piano and orchestra by Bach and Mozart, alongside Orquestra
Sinfónica. That same weekend, the usual marathon of keyboard players brings together
hundreds of students from all over the country to celebrate the legacy of Helena Sá e Costa, a
fundamental pedagogue in the history of Portuguese music.
The Rite of Spring cycle focuses on the work of young musicians, so this is the time to put
them in the spotlight. Spring ON! brings us some new jazz projects from Portugal and other
parts of Europe, while ECHO Rising Stars gathers a set of recitals by the most promising
soloists chosen by Europe's leading concert halls.
Jazz and symphonic music meet in the reunion between Orquestra Sinfónica and Orquestra
Jazz de Matosinhos, intersecting a classic jazz figure, Duke Ellington, and a very recent work
presented in Portugal for the first time: Symphony No. 5 for orchestra, big band and electric
guitar by Erkki-Sven Tüür. Jazz also establishes dialogues with other genres during the month
of May, such is the case of Eliane Elias, a Brazilian singer and pianist, and the fado singer
Ricardo Ribeiro, in partnership with pianist João Paulo Esteves da Silva.
A workshop in Gamelan, the appealing Indonesian instrument in residence at Casa da Música,
and a training session on creating music for digital games are just a few of the various activities
that the Education Service promotes in May, another month full of music for all audiences.
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01 Qua/Wed · 21:30 Sala Suggia

MARIA ANA BOBONE –
FADO & PIANO

01 Qua/Wed · 21:30 Café

TRIBUTO A
ZECA AFONSO
SUPERBOCK UNLOCK

RITO DA PRIMAVERA

RITO DA
PRIMAVERA
02-19 Mai

Maria Ana Bobone voz
Rodrigo Serrão baixo
Bruno Mira guitarra portuguesa
Pedro Pinhal viola de fado
Convidados especiais a anunciar
O projecto Fado e Piano de Maria Ana
Bobone chega pela primeira vez ao Porto.
Passados dois anos desde a sua edição
em disco, continua a suscitar o interesse
do público e a inspirar a fadista a levar
o conceito sempre mais além. Maria
Ana assina muitas das músicas, letras
e arranjos ao piano, e neste concerto
recupera uma tradição do final do século
XIX esquecida com o decorrer dos anos:
o fado de salão. E, como é costume nestes
ambientes, os amigos vão juntar-se para
cantar com a anfitriã os grandes sucessos
da sua carreira, clássicos do fado e muitas
outras surpresas.
Maria Ana Bobone brings her project Fado e
Piano to Porto for the first time. Two years after
the release of the first album, it continues to
arouse public interest and inspire the fado singer
to take the concept even further. Maria Ana
wrote many of the songs, lyrics and arrangements at the piano, and in this concert she
revisits a late nineteenth century tradition which
has been forgotten throughout the years: fado
de salão (which can be loosely translated to “hall
fado”). And, as usual in these settings, friends will
join the evening's hostess and sing some of the
greatest hits of her career, some timeless fado
classics and many other surprises.
€ 14,50
Cartão Amigo 25%
Cartão Montepio Geral 20%
(desconto extensível a � acompanhante e válido apenas para
bilhetes adquiridos na bilheteira da Casa da Música)
Promotor: Soundsgood, Lda.

Márcio Pinto marimba
Catarina Anacleto violoncelo
O exotismo do toque doce da marimba e
o virtuosismo do violoncelo encontram-se
para prestar tributo ao repertório de José
Afonso. As canções eternas deixam-se
apropriar pela fusão inesperada destes
dois instrumentos de mundos aparentemente distantes. O resultado não podia ser
mais envolvente, com melodias familiares e,
ao mesmo tempo, imprevisíveis. Uma união
invulgar que dá fôlego renovado à obra do
“trovador da liberdade”.
The exoticism of the sweet touch of the marimba
and the virtuosity of the cello get together to pay
tribute to José Afonso's repertoire. The eternal
songs let themselves be commandeered by the
unexpected fusion of these two instruments of
seemingly distant worlds. The result couldn't
be more engaging, with familiar and, at the
same time, unpredictable melodies. An unusual
combination that brings new life to the work of
the “freedom troubadour”.
Entrada Livre

O Rito da Primavera dá a conhecer a nova geração de músicos que apostam em carreiras internacionais na música clássica e no jazz. O programa
Rising Stars da ECHO (European Concert Hall Organization) é o responsável pelo despontar de algumas das mais auspiciosas carreiras internacionais dos últimos anos. Com o Spring ON! partimos à descoberta das
propostas inovadoras que marcam a actualidade do jazz.
O Rito da Primavera (The Rite of Spring) introduces the new generation of
musicians with international careers in classical music and jazz. The Rising Stars
programme of ECHO (European Concert Hall Organization) is responsible for
the emergence of some of the most promising international artists in recent
years. With Spring ON! we set out to discover the ground-breaking proposals that
characterize today’s jazz.

MECENAS RITO DA PRIMAVERA
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RITO DA PRIMAVERA – SPRING ON!

SPRING ON!/NOVAS
TENDÊNCIAS DO JAZZ
02-05 Mai

03 Sex/Fri · 22:30 Sala 2

Os projectos de jovens músicos europeus são o foco do festival Spring ON!, que
chega à sua oitava edição reunindo algumas das propostas mais desafiantes do jazz
actual. As referências podem distanciar‑se mais ou menos da tradição do jazz, para
se atravessarem sem qualquer pudor pelas sonoridades do rock, da electrónica, das
músicas tradicionais ou das novas tendências urbanas, sempre com um foco intenso
sobre a improvisação. Um fim‑de‑semana marcado pela frescura criativa e uma
oportunidade para ouvir os projectos e os solistas que estão a deixar a sua marca no
jazz europeu contemporâneo.
The projects of young European musicians are the focus of the Spring ON! festival, which is in
its eighth edition, gathering some of the most challenging proposals of today’s jazz. The influences are more or less distant from traditional jazz and unabashedly travel to the universe of
rock, electronic, traditional music or new urban trends, always focusing on improvisation. A
weekend of creative freshness and an opportunity to listen to the projects and soloists that
are leaving their mark on contemporary European jazz.
MECENAS RITO DA PRIMAVERA

02 Qui/Thu · 22:00 Café

PRETO MATE
SUPERBOCK UNLOCK

Preto Mate é a teia na qual confluem dois violoncelos, a
expansão electrónica de Ricardo Jacinto, a multipercussão
de Pedro Melo Alves e os cânticos obscuros da Joana Guerra.
Cordas e percussão fundidos numa música improvisada com
ecos da música erudita do séc. XX e um carácter profundamente imersivo.
Preto Mate is the web in which two cellos converge with the electronic expansion of Ricardo Jacinto, the multi-percussion of Pedro
Melo Alves and the obscure chanting of Joana Guerra. Strings and
percussion are fused into improvisation with echoes of classical
music from the twentieth century and a deeply immersive character.
Entrada Livre

O-JANÀ (Itália)
JORGE DA ROCHA
(Portugal)
Ludovica Manzo (voz) e Alessandra Bossa (piano/electrónica) são compositoras e improvisadoras oriundas de contextos musicais muito distintos. A sua
improvável junção no duo O-Janà traduz-se numa música que deambula entre
a electrónica, a canção e a improvisação livre.
Jorge da Rocha regressa ao Porto para apresentar To Drop and Let Go, acompanhado por Yexza Lara (flauta, voz e melódica) e Ana Conceição (violoncelo e
voz). O músico radicado em Barcelona traz à Casa da Música temas originais,
guiando-nos à descoberta do seu universo musical e emocional pautado por
influências que vão desde o jazz à música moderna, sem esquecer as músicas
do mundo e a electrónica.
Ludovica Manzo (vocals) and Alessandra Bossa (piano/electronics) are two composers and improvisers from very different musical contexts. Their improbable union in
the duo O-Janà results in a type of music that wanders between electronics, song
composition and free improvisation.
Jorge da Rocha returns to Porto to present To Drop and Let Go, accompanied by
Yexza Lara (flute, vocals and melodica) and Ana Conceição (cello and vocals). The
musician based in Barcelona brings to Casa da Música some original songs that guide
us through his musical and emotional universe, grounded on influences that range
from jazz to modern music, world music and electronic music.
€ 10
Cartão Amigo 80%
Jovem 50%
Sénior 15%
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04 Sáb/Sat · 21:00 Sala 2

ISABEL RATO (Portugal)
HEDVIG MOLLESTAD TRIO (Noruega)
Isabel Rato tornou-se um dos nomes femininos mais destacados
da nova geração de compositores portugueses no domínio do jazz,
com influências que vão da música clássica ao folclore português e
à world music. Traz à Casa da Música o seu novo trabalho, Histórias
do Céu e da Terra, propondo uma homenagem à música portuguesa.
Faz-se acompanhar por João David Almeida (voz), João Capinha
(saxofones alto e soprano), João Custódio (contrabaixo) e Rui
Pereira (bateria).
Fundado em 2009 pela guitarrista Hedvig Mollestad, vencedora do
Prémio Jovem Talento de Jazz do Ano no Festival MoldeJazz, este
projecto norueguês inclui desde os seus primórdios Ellen Brekken
(baixo) e Ivar Loe Bjørnstad (bateria). Gravou seis discos aclamados
pela crítica para a prestigiada etiqueta Rune Grammofon e já actuou
nos principais clubes de jazz da Noruega e em vários festivais de jazz
europeus. Traz à Casa da Música Smells Funny, o seu trabalho mais
recente lançado no início deste ano.
Isabel Rato became one of the most outstanding female names of the new
generation of Portuguese composers in the field of jazz, influenced by classical music, Portuguese folklore and world music. She brings to Casa da
Música her latest work, Histórias do Céu e da Terra, a tribute to Portuguese
music, and will be joined on stage by João David Almeida (vocals), João
Capinha (alto and soprano saxophones), João Custódio (bass guitar) and
Rui Pereira (drums).
Founded in 2009 by guitarist Hedvig Mollestad, winner of the Young
Jazz Talent of the Year Award at the MoldeJazz Festival, this Norwegian
project also includes Ellen Brekken (bass) and Ivar Loe Bjørnstad (drums).
They recorded six critically acclaimed albums for the prestigious label
Rune Grammofon and have performed in Norway's leading jazz clubs
and several European jazz festivals. They bring Smells Funny to Casa da
Música, their latest work, released earlier this year.

€ 10
Cartão Amigo 80%
Jovem 50%
Sénior 15%

RITO DA PRIMAVERA – SPRING ON!

05 Dom/Sun · 18:00 Sala 2

SYMPH (Portugal)
HIGHLANDS PROJECT (Espanha)
Symph é formado por duas figuras emergentes do panorama da música
escrita e improvisada em Portugal – José Diogo Martins (piano) e Pedro Melo
Alves (bateria e electrónica) – e por uma das figuras mais experientes e consolidadas da música improvisada – o contrabaixista Hugo Antunes. O trio recorre
à electrónica e ao processamento em tempo real, fundindo a improvisação
livre e a música escrita num só gesto de exploração do som.
Oriundo de Maiorca, o Highlands Project é um colectivo de músicos que
incorpora na sua linguagem elementos que vão do jazz contemporâneo ao jazz
progressivo e jazz-funk. As suas múltiplas influências incluem Pat Metheny,
Jerry Smith, Chick Corea, Snarky Puppy, Lalah Hathawat e Hiromi Uehara. A
banda é actualmente uma das mais reputadas das Ilhas Baleares e tem-se
apresentado em diversos festivais de jazz da Europa.
Symph is formed by two emerging figures in the field of written and improvised music in
Portugal – José Diogo Martins (piano) and Pedro Melo Alves (drums and electronics) and one of the most experienced and consolidated names of improvised music - bassist
Hugo Antunes. The trio turns to electronic music and real-time processing, merging free
improvisation and written music in a single gesture of sound exploration.
Coming from Majorca, the Highlands Project is a group of musicians that incorporates in
its language elements ranging from contemporary jazz to progressive jazz and jazz-funk.
Its multiple influences include Pat Metheny, Jerry Smith, Chick Corea, Snarky Puppy,
Lalah Hathawat and Hiromi Uehara. The Band is currently one of the most reputed of the
Balearic Islands and has performed in several jazz festivals throughout Europe.

€ 10
Cartão Amigo 80%
Jovem 50%
Sénior 15%
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Jörg Widmann (Alemanha, 1973) é um dos artistas mais versáteis
e fascinantes da sua geração. Ao longo de 2019, a Casa da Música
promove uma retrospectiva da sua obra que inclui quatro concertos com o Remix Ensemble e a Orquestra Sinfónica nas qualidades
de compositor, clarinetista e maestro, e ainda um workshop para
jovens compositores. São dez as obras de Widmann a apresentar
ao longo do ano pelo Remix Ensemble e a Orquestra Sinfónica,
desenhando uma viagem pelo interior do mundo sonoro do
compositor alemão. Já este mês, as suas qualidades como solista
são apresentadas no Concerto para clarinete de Mozart e em Male
über Male 2, de Wolfgang Rihm.

JÖRG WIDMANN ARTISTA EM RESIDÊNCIA

Jörg Widmann (Germany, 1973) is one of the most versatile and fascinating artists of his generation. Casa da Música organized a retrospective
of his work throughout 2019, which includes four concerts with Remix
Ensemble and Orquestra Sinfónica in his triple dimension of composer,
clarinetist and conductor, as well as a workshop for young composers.
Remix Ensemble and Orquestra Sinfónica will present ten works by
Widmann throughout the year, in a journey through the sound world of the
German composer. Earlier this month, his soloist qualities are featured in
Mozart's Concerto for Clarinet and Wolfgang Rihm's Male über Male 2.

Um dos músicos
mais vibrantes
do nosso tempo
BACHTRACK

03 + 11 MAI
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JÖRG WIDMANN ARTISTA EM RESIDÊNCIA

03 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

BEM-VINDO WIDMANN
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Jörg Widmann clarinete e direcção musical
Wolfgang Amadeus Mozart Concerto para clarinete e orquestra
Felix Mendelssohn Abertura “As Hébridas”
Felix Mendelssohn Sinfonia nº 3, “Escocesa”

“O que o torna
tão irresistível
como compositor
e intérprete é a
grande dose de
pura alegria
no que faz.”
THE GUARDIAN

Foi durante uma viagem às Hébridas, na Escócia, que Mendelssohn
visitou a Gruta de Fingal, formação rochosa de basalto que é invadida pelas águas do oceano em cada maré alta proporcionando
um cenário simultaneamente misterioso e épico. Este serviu de
inspiração ao compositor alemão para escrever uma abertura
de concerto profundamente original, que descreve pormenores
como o rebentar das ondas e prenuncia o impressionismo musical
do início do século XX. Na mesma viagem, declarou encontrar
o início da Sinfonia Escocesa ao deparar-se com a velha capela
onde Maria Stuart foi coroada – o altar em ruínas, coberto de hera
e a céu aberto, no centro de uma paisagem idílica. Duas obras que
revelam Mendelssohn como um precursor da música programática do Romantismo, acompanhadas aqui pelo único concerto para
clarinete escrito por Mozart. O solista e maestro é Jörg Widmann,
Artista em Residência na Casa da Música em 2019.
It was during a trip to the Hebrides, in Scotland, that Mendelssohn visited
Fingal’s Cave, a rocky basalt formation flooded by the ocean at high tide,
providing a simultaneously mysterious and epic scene that inspired the
German composer to write a profoundly original overture, describing
details such as the breaking of the waves and foreshadowing the musical
impressionism of the early twentieth century. On the same journey, he
found the beginning of the Scottish Symphony when he came upon
the old chapel where Mary Stuart was crowned – the broken roofless
ivy-covered altar in the center of an idyllic landscape. Two pieces that
depict Mendelssohn as a forerunner of the programmatic music of
Romanticism, accompanied here by the only clarinet concerto written
by Mozart. The soloist and conductor is Jörg Widmann, Casa da Música’s
Artist in Residence in 2019.

1ª Plateia € 21,60 · 2ª Plateia € 19,70 · 3ª Plateia € 17,85
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

OS MÚSICOS VOARAM NA TAP AIR PORTUGAL
A COMPANHIA AÉREA DA CASA DA MÚSICA
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11 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

DANÇAS DO DUBAI
REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Martin André direcção musical
Jörg Widmann clarinete
Jorge Prendas narrador
Jörg Widmann Dubairische Tänze
(estreia em Portugal)
Wolfgang Rihm Male über Male 2, para clarinete e ensemble
(estreia em Portugal)
Luís Tinoco Spam!
John Adams Chamber Symphony

“De onde venho realmente?” – a pergunta é do Artista em Residência na Casa da Música,
Jörg Widmann, e traduz o espírito de reflexão pelo qual passou quando esteve no Dubai,
em 2009, com o objectivo de se inspirar para criar um peça sobre esta cidade do Golfo
Pérsico. O resultado, paradoxalmente, apresenta influências da sua Baviera natal, um
autêntico reencontro com as origens. Inspirada na obra homónima de Schoenberg, a
Sinfonia de Câmara de Adams faz uma curiosa ligação à música escrita para desenhos
animados da década de 50, pautada pelo carácter acrobático e hiperactivo da partitura.
O Remix Ensemble apresenta ainda uma peça bem-humorada de Luís Tinoco criada a
partir de textos de spam electrónico, e uma outra de Wolfgang Rihm que abre espaço
para o virtuosismo de Widmann como clarinetista.
“Where do I really come from?” – the question is made by Jörg Widmann, Casa da Música’s
Artist in Residence, and conveys the spirit of reflection he went through when he was in Dubai
in 2009 searching for the inspiration to create a piece about this city in the Persian Gulf. The
result, paradoxically, shows influences of its native Bavaria, a reunion with his origins. Inspired by
Schoenberg’s homonymous work, Adams’ Chamber Symphony makes a curious connection with
the music written for the cartoons of the 50’s, characterized by the acrobatic and hyperactive
nature of the score. The Remix Ensemble also features a humorous piece by Luís Tinoco created
from electronic spam texts, and another by Wolfgang Rihm, which gives space for Widmann’s
virtuosity as a clarinetist.

1ª Plateia € 14,10 · 2ª Plateia € 12,20 · 3ª Plateia € 10,35
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

JÖRG WIDMANN ARTISTA EM RESIDÊNCIA

MAIO 2019

24

04 Sáb/Sat · 11:30 Sala 2

AUTOCARRO
PARA SONHOS

CONCERTO PARA FAMÍLIAS· SERVIÇO EDUCATIVO

RITO DA PRIMAVERA

04 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

PRÉMIO NOVOS
TALENTOS AGEAS
Concerto dos Finalistas 2018

Rita Canário direcção artística
Eduardo Brito dramaturgia (a partir da
ideia original de Rita Canário)
Marta Freitas encenação
Pedro Mendonça, João Dias, José
Grossinho e Miguel Ramos interpretação
João Dias, José Grossinho e Miguel
Ramos música original
Mundo Razoável – Associação Cultural
produção
Centro Cultural Vila Flor co-produção
O 703, autocarro que liga a Cordoaria, no
coração do Porto, e o lugar de Sonhos, em
Ermesinde, é a metáfora para uma viagem
que resgata o sonho e o desejo de um
mundo melhor. Partindo de um percurso
concreto, que atravessa paisagens urbanas
mais e menos felizes, mitiga-se o desencanto com a persistente esperança no
futuro, indicando-se a utopia como parte do
caminho a tomar em mãos por cada pessoa.
The 703 bus that links Cordoaria, in the heart
of Porto, to a place called Sonhos (Dreams), in
Ermesinde, is the metaphor for a journey that
restores the dream and the desire of a better
world. With an actual route that travels through
happy and not so happy urban landscapes, we
are able to alleviate our disenchantment with a
persistent hope for the future, finding out that
utopia is the way to go.
OS NOSSOS CONCERTOS
Espectáculos destinados a famílias e público geral (com mais de 6
anos) que cruzam a música com outras linguagens de palco

BERNARDO PINHAL piano
SÉRGIO DE A piano
Witold Lutosławski Variações sobre um tema de Paganini
Igor Stravinski Sagração da Primavera – Parte I

RICARDO COELHO – THE FOUNDATION
Ricardo Coelho vibrafone, marimba e composição
Mané Fernandes guitarra
João Hasselberg contrabaixo
João Sousa bateria

LUÍS DUARTE MOREIRA trompa
ISOLDA CRESPI RUBIO piano
Paul Hindemith Sonata para trompa
Esa-Pekka Salonen Concert Étude
Corrado Maria Saglietti Suite  
Pelo segundo ano consecutivo, o público da Casa da Música votou nos seus músicos e projectos
favoritos, em cerca de duas dezenas de concertos de terça-feira ao fim da tarde. Apurados os três
finalistas, chega agora o momento de decidir quem será o vencedor. O Prémio Novos Talentos Ageas,
uma parceria da seguradora Ageas com a Fundação Casa da Música, tem por objectivo distinguir e
incentivar o trabalho de jovens músicos com idade até 35 anos e de nacionalidade portuguesa ou com
residência em Portugal, de todos os géneros musicais.
For the second year in a row, the audience of Casa da Música voted for their favorite musicians and projects at
about two dozen concerts on Tuesday afternoons. Having determined the three finalists, it is now time to decide
who will be the winner. Novos Talentos Ageas Award, a partnership between Fundação Casa da Música and the
Ageas insurance company, aims at distinguishing and encouraging the work of young musicians up to 35 years
of age – Portuguese or residing in Portugal – in all musical genres.

€ 7,05 · € 4,70 < 18 anos

APOIO INSTITUCIONAL

€ 10
Cartão Amigo 80%
Jovem 50%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

MECENAS PRÉMIO
NOVOS TALENTOS AGEAS

MAIO 2019

26

05 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

ERA OUTRA VEZ
UMA VEZ…

OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS
SERVIÇO EDUCATIVO

07 Ter/Tue · 21:00 Sala Suggia

GRIGORY SOKOLOV
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

Joana Araújo e Tiago Oliveira formadores
Isto tem feitiço. Com os contos infantis outra
vez misturados, são muitas as personagens
à espera de (en)cantar. Cá estão os sete
anões, o Aladino e a Menina do Mar, mais
príncipes e princesas que gostam de dançar.
Quando fica tudo parado, diz-se em coro o
contrafeitiço e logo se quebra o enguiço.
There is a spell in here, somewhere. With
all the tales mixed up again, there are many
characters waiting to sing. The seven dwarves,
Aladdin, the Girl from the Sea, and all the
princes and princesses who love to dance.
When everything stops, the counterspell must
be sung in unison to break the spell.

Ludwig van Beethoven Sonata nº 3 em Dó maior, op.2 nº 3
Ludwig van Beethoven Onze bagatelas, op.119
Johannes Brahms Seis peças para piano, op.118
Johannes Brahms Quatro peças para piano, op.119
Este é já o 11º recital de piano a solo que o mítico Grigory Sokolov vem dar à Casa da Música. E em cada
regresso ‘a casa’, brinda o público que sempre esgota a lotação da Sala Suggia com as suas interpretações definitivas, numa procura incessante pela perfeição e com um domínio absoluto das sonoridades.
Considerado por muitos melómanos o maior pianista da actualidade, verdadeira figura de culto entre
pianistas profissionais, Sokolov prepara apenas um programa de recital por temporada, só faz gravações ao vivo e transforma cada recital seu numa experiência única e inesquecível.
This is already the 11th solo piano recital that the mythical Grigory Sokolov performs at Casa da Música. And each
time he returns the audience exceeds the capacity of the room to see his definitive performances, which search
incessantly for perfection with an absolute mastery of sonorities. Considered by many music lovers the greatest
contemporary pianist, a true cult figure among professional pianists, Sokolov presents only one recital per
season. And he only makes live recordings. And that makes each recital a unique and unforgettable experience.

10:30 (0-18meses), 11:45 (18 meses3 anos), 15:00 (3-6 anos)
PRIMEIRAS OFICINAS
Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 6 anos de idade (com
participação de acompanhantes adultos) que promovem o encontro
criativo com sons, ritmos e movimento
€ 9,40 criança+adulto**
€ 7,05 segundo acompanhante com mais de 12 anos
**Cartão Amigo 25%

1ª Plateia € 32,85 · 2ª Plateia € 30,05 · 3ª Plateia € 27,20
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP
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08 Qua/Wed · 21:30 Café

09 Qui/Thu · 22:00 Café

SUPERBOCK UNLOCK

SUPERBOCK UNLOCK

DANIEL
CATARINO

QUARTETO DE
NUNO CAMPOS

Nuno Campos contrabaixo
Gabriel Pinto piano
Ricardo Coelho bateria
José Pedro Coelho saxofones

Com uma discografia extensa e espalhada por estilos musicais variados,
Daniel Catarino faz uma espécie de reset
à sua carreira no recém-editado álbum
Sangue Quente Sangue Frio, que reúne
um conjunto de canções gravadas de 2013
a 2018 em sete localidades diferentes.
Influenciadas pelo universo musical e estético dos anos 70, estas faixas percorrem
um território vasto entre o folk, o blues, o
fado, o rock psicadélico e até a chula. O que
torna esta variedade coesa e contemporânea é a escrita de Catarino, que aborda
paradoxos da humanidade num raro equilíbrio entre a frieza analítica e o calor poético.
Ao vivo, Daniel Catarino é acompanhado
por Manuel Molarinho e Xinês.
With an extensive discography that includes
various musical genres, Daniel Catarino kind of
resets his career in the recently released album
Sangue Quente Sangue Frio, which gathers
songs recorded from 2013 to 2018 in seven
different locations. Influenced by the musical
and aesthetic universe of the 70's, these tracks
run through a vast territory between folk, blues,
fado, psychedelic rock and even chula. What
makes this variety cohesive and contemporary
is Catarino's writing, which addresses paradoxes of humanity in a rare balance between
analytical coldness and poetic warmth. Daniel
Catarino is accompanied live by Manuel
Molarinho and Xinês.

Novo quarteto e nova música é o que
apresenta Nuno Campos, alguns anos
passados desde o seu regresso a Portugal.
Viveu anteriormente nove anos em
Barcelona e Holanda, onde fez inúmeros
registos discográficos, como líder e como
sideman. Por estas bandas tem gravado
discos e participado em inúmeros projectos
nacionais. Para este novo quarteto de luxo
escreve temas originais seus, já a preparar
o novo disco, que será marcado por um
registo muito íntimo e pessoal, procurando
também abordar o jazz de uma perspectiva
mais moderna e aberta com muita improvisação quer individual quer colectiva.
A few years after returning to Portugal, Nuno
Campos presents a new quartet and new
music. He lived for nine years in Barcelona and
Netherlands, where he made numerous recordings, both as a leader and as a sideman. Back in
Portugal, he released a few albums and participated in many Portuguese projects. He wrote
the songs for this new outstanding quartet in
preparation for a new album, very intimate and
personal, also trying to appreciate jazz from a
more modern and open perspective, with a lot
of individual and collective improvisation.
Entrada Livre

10 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

A QUINTA
DE MAHLER
CICLO GRANDES CANÇÕES ORQUESTRAIS

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Eliahu Inbal direcção musical
Marina Prudenskaya meio-soprano
Richard Wagner Wesendonck Lieder
Gustav Mahler Sinfonia nº 5
A Quinta Sinfonia permanece como a composição mais famosa de Mahler. Nela,
a tragédia combina‑se com a alegria, a dor com o prazer, confrontando‑nos
com diferentes mundos a cada momento. A emoção incontida do Adagietto,
o andamento lento eternizado na banda sonora do filme Morte em Veneza, é
uma tradução comovente do amor de Mahler por Alma, com quem se casa no
período de escrita da sinfonia. Os tormentos e os prazeres amorosos regem
também os poemas de Mathilde Wesendonck, musicados por Wagner em
representação da paixão proibida que, diz‑se, ambos alimentaram. Para interpretar este belíssimo ciclo, a Orquestra Sinfónica conta com a meio‑soprano
russa Marina Prudenskaya, aclamada pelos seus papéis wagnerianos.
The Israeli Eliahu Inbal conducts a repertoire for which he is internationally recognized. In his Fifth Symphony, Mahler combines tragedy and joy, pain and pleasure,
despair and change, confronting us with different worlds in each of the movements.
Written when he met Alma Schindler, with whom he fell in love, the Fifth Symphony is
also associated with this new love and all its implications. The poems of Wesendonck
Lieder deal with the pleasure and torment of passionate love and were written by
Mathilde Wesendonck, the wife of Wagner’s patron. The composer decided to set
these poems, which represent the forbidden and overwhelming passion for the
poetess, to music. In order to perform this beautiful cycle, Orquestra Sinfónica will
be joined by the Russian mezzo-soprano Marina Prudenskaya, acclaimed for its
Wagnerian roles in the most prestigious European opera houses.

Entrada Livre

MECENAS SUPER BOCK

1ª Plateia € 24,40 · 2ª Plateia € 22,55 · 3ª Plateia € 20,65
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

MECENAS CICLO MDS

MECENAS GRANDES CANÇÕES ORQUESTRAIS
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11 Sáb/Sat · 10:30 ou 14:30 Sala de Ensaio 2

11 Sáb/Sat · 14:00-20:00 Sala de Ensaio 3

12 Dom/Sun · 10:00, 11:30 e 16:00 Sala 2

OFICINA MUSICAL PARA FAMÍLIAS E PÚBLICO GERAL · SERVIÇO EDUCATIVO

OFICINA DIGITÓPIA · SERVIÇO EDUCATIVO

CONCERTO ENCENADO PARA MAIS NOVOS · SERVIÇO EDUCATIVO

MÚSICA PARA JOGOS

GAMELÃO

João Dias e Miguel Ramos formadores

Eduardo Magalhães formador

O ritual perdura há mais de mil anos. Cada pessoa senta-se junto a
um dos módulos do gamelão, uma família de percussões indonésia,
para tocar com o grupo inteiro. Pela união de elementos gera-se o
enredo de sons exóticos, delicados e retumbantes. O segredo: é na
simplicidade que reside o poder de criação.

O som e música para jogos digitais, pela sua componente interactiva, representam uma nova abordagem à relação entre som e
imagem. Nesta formação, iremos explorar princípios e ferramentas
do domínio do som para videojogos através da conceptualização
sonora de um ambiente de jogo e da criação de uma rede de relações entre sons, sessões e projectos. Iremos ainda analisar alguns
casos paradigmáticos.

This ritual is more than a thousand years old. Each person sits next to
one of the modules of the gamelan, an Indonesian family of percussion
instruments, to play with the rest of the group. The combination of all
the elements creates the plot of these exotic, delicate and resounding
sounds. The secret: the power of creation lies in simplicity.
€ 4 (€ 15 para família de 4 pessoas)
OFICINAS MÚSICA EM FAMÍLIA
Oficinas musicais para famílias (crianças a partir dos 6 anos) e público geral que proporcionam modelos de
criação musical acessíveis a todos os participantes.

Sound and music for digital games, due to their interactive component,
represent a new approach to the connection between sound and image.
In this training session we will explore principles and tools used to create
sound for video games through the audio conceptualization of the environment of a game and the creation of a network of sounds, sessions and
projects. We will also analyse some paradigmatic cases.
FORMAR NA DIGITÓPIA
Cursos destinados a músicos, programadores, professores e outros profissionais interessados na música
electrónica e na arte digital
€ 15

MECENAS WORTEN DIGITÓPIA

12 Dom/Sun · 21:30 Sala Suggia

THE GIFT

ERA UMA VEZ

Joana Araújo e Tiago Oliveira direcção artística e interpretação
Daniela Castro e Paulo Neto interpretação
Maria Mónica artes visuais
O imaginário infantil universal é o grande livro aberto neste
concerto. Personagens nascidas de muitas histórias revisitam,
através de canções originais, reinos e bosques mágicos. De contos
misturados resulta o convite para embarcar numa aventura feliz,
sem vilões para estragar a festa.
Children’s imagination is the great open book in this concert. With the
help of original songs, characters from many stories revisit magical kingdoms and forests. From mixed-up tales comes the invitation to embark
on a happy adventure, with no villains to spoil the fun.
PRIMEIROS CONCERTOS
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
€ 9,40 criança+adulto**
€ 7,05 segundo acompanhante com mais de 6 anos
**Cartão Amigo 25%

Chama-se “The Gift – Primavera/Verão” a tour nacional recentemente iniciada pela banda de Alcobaça para apresentação do seu
sétimo álbum de originais, Verão. Lançado com um espaço de mais
de seis anos em relação a Primavera, diz-se ser dele uma continuidade não necessariamente óbvia – até porque este Verão “não é do
mar” nem das “cores vivas ao sol”, é “o calor visto de dentro” e nele
“corre apenas uma brisa”. Promessa de intimidade por parte de
uma banda que nos habituou a uma propensão épica.
“The Gift – Pimavera/Verão” is the national tour that presents the
seventh album of the band from Alcobaça, Verão. Released six years
after Primavera, it is said to be its continuation, though not necessarily
obvious. “It is not about the sea” nor about the “bright colors in the sun”, it
is “the heat seen from within” and in it “runs only a breeze”. This is a promise of intimacy by a band that has accustomed us to epic performances.
€ 20
Cartão Amigo 25%
Promotor: La Folie Gift, Lda.
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13 Seg/Mon · 21:00 Sala Suggia

15 Qua/Wed · 21:30 Sala Suggia

ORQUESTRA DE CÂMARA
PORTUGUESA – OCP

Pedro Carneiro direção musical
Filipe Quaresma violoncelo
Joseph Haydn Abertura “L’Isola disabitata”
György Ligeti Concerto para violoncelo
Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia nº 36 em Dó maior, “Linz”
No seu regresso ao Porto, a Orquestra de Câmara Portuguesa
convida o violoncelista Filipe Quaresma para interpretar uma obra
emblemática do século XX. O Concerto para violoncelo de Ligeti
parte do silêncio absoluto e emerge muito lentamente desafiando
os sentidos. A enquadrá-lo está a música do Classicismo vienense,
terminando o concerto com uma sinfonia que Mozart escreveu em
apenas quatro dias, quando de passagem pela cidade de Linz.
On its return to Porto, Orquestra de Câmara Portuguesa (Portuguese
Chamber Orchestra) invites the cellist Filipe Quaresma to perform an
emblematic work of the twentieth century. Ligeti's Cello Concerto starts
in absolute silence and emerges very slowly, defying our senses. The
music of Viennese Classicism ends the concert with a symphony that
Mozart wrote in only four days while passing through the city of Linz.
€ 10
Cartão Amigo 25%

15 Qua/Wed · 21:30 Café

ELIANE ELIAS

17 Sex/Fri · 20:30 Restaurante

JOÃO SÓ

FADO À MESA

SUPERBOCK UNLOCK

Com mais de 2,2 milhões de álbuns vendidos ao longo da sua
carreira, Eliane Elias venceu o Grammy Latino com Man of La
Mancha, editado pela Concord Jazz, atingindo directamente
o primeiro lugar na Billboard Jazz Chart e no iTunes em vários
países. O álbum apresenta nove interpretações individualizadas
de canções do lendário musical da Broadway Man of La Mancha,
de 1960. No seu regresso a Portugal, a cantora e pianista apresenta
repertório deste álbum e de Dance of Time, também galardoado
com um Grammy Award.

Depois de no ano passado ter editado O Bom Rebelde, uma
compilação com os seus melhores temas, alguns inéditos e ainda
novas interpretações, João Só regressa com a reedição de “Mais
Ninguém”, uma canção de 2013 agora recuperada, reciclada e meticulosamente embrulhada com uma sonoridade fresca e moderna.
“Só 10 anos, que passaram a correr. Quero festejá-los como deve
ser em palco, com a minha banda, amigos e algumas surpresas.
Está na altura de passar um pente fino nestes 10 anos de canções e
escolher uma ementa musical verdadeiramente gourmet.”

With more than 2.2 million albums sold throughout her career, Eliane Elias
won the Latin Grammy with Man of La Mancha, released by Concord
Jazz, reaching number one on the Billboard Jazz Chart and iTunes in
several countries. The album features nine individual renditions of songs
from the 1960's legendary Broadway musical Man of La Mancha. On her
return to Portugal, the singer and pianist performs songs from this album
and from Dance of Time, also a Grammy Award winner.

After last year's release of O Bom Rebelde, a compilation with his best
songs, some new songs and also new interpretations, João Só brings
back “Mais Ninguém”, a 2013 song that is now recovered, recycled and
meticulously enveloped by a fresh and modern sound. “Only 10 years,
that went by so fast. I want to celebrate them on stage as it should be, with
my band, my friends and some surprises. It's time to go through these 10
years of songs and choose a truly gourmet musical menu.”

€ 28,15
Cartão Amigo 25%

Entrada Livre

Promotor: Incubadora d’Artes

Com Marla Amastor, Diogo Aranha e Miguel Xavier
Mensalmente, o Restaurante Casa da Música torna-se uma verdadeira Casa de Fados, em que o fado é “servido à mesa” por intérpretes de eleição, honrando a nossa melhor tradição, mas também a
contemporaneidade da canção portuguesa por excelência.
Every month, Restaurante Casa da Música transforms into a true Fado
House, where fado is “served” by renowned interpreters, honouring our
best tradition, but also the contemporary Portuguese song par excellence.
€ 39,50 (inclui jantar)
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ECHO RISING
STARS
17-19 Mai

Todos os anos a European Concert Hall Organization (ECHO) apresenta o programa Rising Stars, formado por uma selecção de artistas
talentosos nomeados pelos programadores e directores artísticos
das mais importantes salas de concerto da Europa. Estes músicos são
apoiados no seu desenvolvimento profissional e apresentam-se em
digressão por várias salas associadas. Desde 1995, o programa ajudou
a construir as carreiras musicais de muitos dos artistas mais destacados da actualidade. Este ano, três solistas, um trio de piano e um
quarteto de cordas apresentam-se na Casa da Música e incluem nos
programas dos recitais novas obras dos compositores Andrea Tarrodi,
Camille Pépin, David Helbrock e Raquel García-Tomás, especificamente encomendadas para serem estreadas nesta digressão.
Every year the European Concert Hall Organization (ECHO) presents the
Rising Stars programme, a selection of talented artists nominated by the
programmers and artistic directors of the most important concert halls in
Europe. These musicians are supported in their professional development
and perform on a tour through several concert halls across de ECHO network.
Since 1995, this programme has helped build the careers of many of today’s
most prominent artists. Five soloists and a string quartet are coming to
Casa da Música, and their recitals include new works commissioned from
outstanding contemporary composers. This year, three soloists, a piano trio
and a string quartet will perform at Casa da Música including in their recitals
new pieces by composers Andrea Tarrodi, Camille Pépin, David Helbrock and
Raquel García-Tomás, specifically commissioned to be premiered on this tour.

MECENAS RITO DA PRIMAVERA

RITO DA PRIMAVERA – ECHO RISING STARS
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17 Sex/Fri · 21:00 Sala 2

QUATUOR AROD

18 Sáb/Sat · 16:00 Sala 2

ANAÏS GAUDEMARD

BOZAR BRUSSELS e HET CONCERTGEBOUW
AMSTERDAM apresentam:
QUATUOR AROD

PHILHARMONIE DE PARIS e FUNDAÇÃO CALOUSTE
GULBENKIAN apresentam:
ANAÏS GAUDEMARD harpa

Jordan Victoria violino
Alexandre Vu violino
Tanguy Parisot viola
Samy Rachid violoncelo

Jean-Philippe Rameau Le Rappel des Oiseaux,
da Suite em Mi menor
Louis-Claude Daquin Le Coucou
Henriette Renie Légende
Claude Debussy Clair de lune
Gabriel Fauré Impromptu, op.86
Camille Pépin Nighthawks, Segundo um quadro de Edward Hopper
(encomenda Fundação Calouste Gulbenkian, Cité de la MusiquePhilharmonie de Paris e ECHO)
Albert Zabel La source, op.23
Mikhaïl Glinka A Cotovia
Bedřich Smetana Vltava

Béla Bartók Quarteto de cordas nº 5
Johannes Brahms Quarteto de cordas nº 2
€ 9,40
Cartão Amigo 80%
Jovem 50%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

€ 9,40
Cartão Amigo 80%
Jovem 50%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

RITO DA PRIMAVERA – ECHO RISING STARS

19 Dom/Sun · 16:00 Sala 2

KIAN SOLTANI
NATHALIA MILSTEIN
WIENER KONZERTHAUS e MUSIKVEREIN WIEN
apresentam:
KIAN SOLTANI violoncelo
NATHALIA MILSTEIN piano
David Helbock Soul-Searching para violoncelo e piano
(encomenda Wiener Konzerthaus e ECHO)
Dmitri Shostakovich Sonata para violoncelo em Ré menor, op.40
Fryderyk Chopin Introduction et polonaise brillante, op.3

€ 9,40
Cartão Amigo 80%
Jovem 50%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

18 Sáb/Sat · 12:00 Sala 2

AMATIS TRIO

19 Dom/Sun · 18:00 Sala 2

JOSEP RAMON OLIVÉ

FESTSPIELHAUS BADEN-BADEN, KÖLNER
PHILHARMONIE, KONZERTHAUS DORTMUND e
ELBPHILHARMONIE HAMBURG apresentam:
AMATIS TRIO

L’AUDITORI BARCELONA e PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
apresentam:
JOSEP RAMON OLIVÉ barítono
IAN TINDALE piano

Lea Hausmann violino
Samuel Shepherd violoncelo
Mengjie Han piano

Erich Korngold Vier Lieder des Abschieds, op.14
Franz Schubert Ganymed; An mein Herz; Heimliches Lieben;
Die Götter Griechenlands; Du bist die Ruh; Auf der Bruck
Raquel García-Tomás Chansons Trouvées
(encomenda L’Auditori Barcelona, Palau de la Música Catalana e ECHO)
Richard Strauss Morgen; Heimliche Aufforderung; Die Nacht;
Wie sollten wir geheim sie halten

Dmitri Chostakovitch Trio de piano nº 1
Andrea Tarrodi Moorlands
(encomenda Festspielhaus Baden-Baden, Konzerthaus Dortmund,
Elbphilharmonie Hamburg, Kölner Philharmonie e ECHO)
Johannes Brahms Trio de piano nº 2, op.87

€ 9,40
Cartão Amigo 80%
Jovem 50%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

€ 9,40
Cartão Amigo 80%
Jovem 50%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%
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16 Qui/Thu · 22:00 Café

COMBO LIVRE
SUPERBOCK UNLOCK

18 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

JAZZ SINFÓNICO

Combo Livre é formado por músicos oriundos de experiências culturais distintas,
mas que partilham o gosto pelos standards
e pelo improviso. Dentre as principais
influências estão os renomados nomes do
jazz: Thelonious Monk, John Coltrane, Miles
Davis, Wes Montgomery, Charlie Parker,
Joe Henderson, entre outros. No repertório,
o Combo Livre também abre espaço para
as influências dos músicos e compositores
brasileiros, especialmente da bossa nova.

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
ORQUESTRA JAZZ DE MATOSINHOS

Combo Livre comprises musicians from
different cultural backgrounds who share a
taste for standards and improvisation. Among
its major influences are some renowned names
of jazz: Thelonious Monk, John Coltrane, Miles
Davis, Wes Montgomery, Charlie Parker and
Joe Henderson, among others. In its repertoire,
Combo Livre also has some space for the influences of Brazilian musicians and composers,
and especially bossa nova.

17:15 Cibermúsica
Palestra pré-concerto por Pedro Almeida

Entrada Livre

Olari Elts direcção musical
André Fernandes guitarra
Igor Stravinski Sinfonia em três andamentos
Duke Ellington Night Creature
Erkki-Sven Tüür Sinfonia nº 5, para orquestra, big band e guitarra eléctrica
(estreia em Portugal)

Uma orquestra sinfónica a swingar? O grande Duke Ellington achou tal feito possível, e
para isso escreveu uma obra inspirada na noite, o seu habitat natural. Com a parceria da
Orquestra Jazz de Matosinhos, naquele que é um reencontro há muito esperado com o
agrupamento sinfónico da Casa da Música, a máquina de swing apresenta-se bem oleada.
Já o estoniano Erkki-Sven Tüür embarca numa linguagem mais moderna, ou não fosse
a sua sinfonia uma composição bem mais recente e o seu autor uma figura de proa no
contexto da música contemporânea. A iniciar o concerto, a Orquestra Sinfónica apresenta
a primeira grande obra americana de Stravinski, compositor que se tornou cidadão norte
‑americano em 1945.
A swinging symphony orchestra? The great Duke Ellington found this a possible feat, and so he
wrote a work inspired by the night, his natural habitat. With the collaboration of Orquestra Jazz
de Matosinhos, in this long awaited reunion with the symphonic ensemble of Casa da Música, the
swing machine is well oiled. On the other hand, the Estonian Erkki-Sven Tüür embarks on a more
modern language, as the symphony he will perform is a much more recent composition and its
author an important figure in contemporary music. To begin the concert, Orquestra Sinfónica
presents the first great American work of Stravinsky, a composer who became a US citizen in 1945.

1ª Plateia € 16,90 · 2ª Plateia € 15,05 · 3ª Plateia € 13,15
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

APOIO
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19 Dom/Sun · 12:00 Sala Suggia

BANDA SINFÓNICA
PORTUGUESA

19 Dom/Sun · 21:00 Sala Suggia

BARCLAY JAMES HARVEST RICARDO RIBEIRO COM
FEAT. LES HOLROYD
JOÃO PAULO ESTEVES DA
SILVA E JARROD CAGWIN
RETROSPECTIVA DO 50º ANIVERSÁRIO
TOUR 2017-2019

Douglas Bostock direcção musical
Alan Hovhaness Sinfonia nº 53, “Star Dawn”
Isao Matsushita Tenku-no Inori
(Oração do Firmamento)
David Bedford Sun Paints Rainbows on the
Vast Waves
Nigel Clarke Earthrise
Inspirado na parte final da Divina Comédia
de Dante, que representa a ascensão ao
Paraíso, a Sinfonia nº 53 de Hovhaness
traça em dois andamentos a viagem dos
humanos ao espaço em busca de um mundo
novo. Também com temática espacial,
Earthrise de Nigel Clarke é inspirado numa
das fotografias mais icónicas da história,
onde se vê a Terra surgir no horizonte a partir
da Lua. Entre estas obras, a BSP apresenta
a prece de Isao Matsushita pelas vítimas do
terramoto de 2011 no Japão.
Inspired by the final part of Dante’s Divine
Comedy, which represents the ascent to
Paradise, Hovhaness’ Symphony No. 53
depicts in two movements the journey of
humans into space in search of a new world.
Also space-related, Nigel Clarke’s Earthrise
is inspired by one of the most iconic photographs in history: the Earth appearing over
the Moon’s horizon. Among these works, BSP
presents Isao Matsushita’s prayer for the
victims of the 2011 earthquake in Japan.
€ 9,40
Cartão Amigo 25%

22 Qua/Wed · 21:30 Sala Suggia

Para a digressão do 50º aniversário liderada por Les Holroyd, os míticos Barclay
James Harvest prepararam uma viagem
retrospectiva que irá percorrer meio século
de uma carreira carregada de sucessos.
A banda nasceu em Oldham, Manchester,
em finais dos anos 60, e o álbum que
marcaria a estreia em grande data de 1970,
alinhando os Barclay James Harvest com
a popular corrente de rock progressivo
que então marcava a cena musical britânica. O percurso do quarteto, integrando
uma escola em que militavam também
bandas como Genesis, Yes ou Procol
Harum, é agora relembrado na digressão “Retrospective – 50th anniversary
Tour”. Com um alinhamento carregado de
clássicos e êxitos, muitos deles há décadas
afastados dos concertos, esta será uma
ocasião muito especial em que poderão
ouvir-se temas eternos como “Hymn”, “Life
is for Living”, “Mockingbird”, “Poor mans
Moody Blues” ou “Love on the Line”.
For the 50th anniversary tour led by Les
Holroyd, the mythical Barclay James Harvest
have prepared a retrospective journey that
will span half a century of a successful career.
The band was born in Oldham, Manchester, in
the late 60s, and its debut album was released
in 1970, aligning Barclay James Harvest with
the popular progressive rock that marked the
British music scene back then. The quartet's life journey, in the tradition of bands like
the Genesis, Yes or Procol Harum, is now
remembered on the “Retrospective – 50th
Anniversary Tour”. With a set loaded with
classics and hits – many of them having spent
decades away from concerts – this will be a
very special occasion and an opportunity to
hear timeless songs like “Hymn”, “Life is for
Living”, “Mockingbird”, “Poor Mans Moody
Blues” or “ Love on the Line”.

Música para os
ouvidos de todos

22 Qua/Wed · 21:30 Café

23 Qui/Thu · 22:00 Café

SUPERBOCK UNLOCK

SUPERBOCK UNLOCK

Afonso Dorido, o Homem em Catarse, visitou 17 aldeias, vilas e cidades do interior de
Portugal para gravar o seu álbum de estreia,
apropriadamente intitulado Viagem
Interior. A música que nele ouvimos reflecte
não apenas a beleza dos locais e das
gentes do país rural, mas também a carga
que emana do seu isolamento forçado. Em
palco, teremos assim a versão viva de um
documento único para compreendermos
uma parte do nosso Portugal.

The Dark Jungle é o primeiro registo de
originais de Rogério Francisco. Ao vivo,
cada tema potencia a interacção dos músicos, que conciliam a interpretação com o
improviso, criando ambientes sonoros que
prometem envolver o público.

HOMEM EM CATARSE

RF4TET

APRESENTAÇÃO DO ÁLBUM RESPEITOSA MENTE

Respeitosa Mente é o novo disco de
Ricardo Ribeiro, com músicos escolhidos
a dedo. São eles João Paulo Esteves da
Silva, figura incontornável do jazz e pianista
soberbo, e o norte-americano Jarrod
Cagwin, admirável percussionista especializado em ritmos orientais. Com edição da
Warner nesta Primavera, este é um trabalho invulgar que tem como base poesia de
grande sensibilidade, na sua maioria portuguesa, vestida pela musicalidade destes
três amigos e liderada pela voz poderosa e
cativante de Ricardo Ribeiro.
Respeitosa Mente is Ricardo Ribeiro's latest
album, with meticulously chosen musicians like
João Paulo Esteves da Silva, a remarkable jazz
figure and a superb pianist, and the American
Jarrod Cagwin, an admirable percussionist
specialized in oriental rhythms. Released by
Warner this spring, this is an unusual work
based on great poetry, mostly Portuguese,
joined by the musicality of these three friends
and led by the powerful and captivating voice of
Ricardo Ribeiro.

A Casa da Música, em parceria
com a Widex Centros Auditivos,
pioneira na integração de pessoas com deficiência auditiva,
tem instalado na Sala Suggia o
sistema de infravermelhos e na
Sala 2 o sistema de anel de indução magnético da Widex. Com
este novo serviço, disponível a
partir de Abril, qualquer espectador com dificuldades auditivas
pode beneficiar de melhores
condições de escuta.

1ª Plateia € 25 · 2ª Plateia € 22 · 3ª Plateia € 20
Cartão Amigo 25%
Promotor: Espelho de Cultura

Afonso Dorido, the cathartic man (Homem em
Catarse), visited 17 villages, towns and cities in
the inner regions of Portugal to record his debut
album, appropriately titled Viagem Interior.
The music reflects not only the beauty of the
local people from rural areas, but also what
emanates from their compulsory isolation. On
stage, we will have the living version of a unique
document that helps us understand a part of
Portugal.
Entrada Livre

+Info

1ª Plateia € 45 · 2ª Plateia € 40
Cartão Amigo 25%
Promotor: Uguru

info.casadamusica.com/widex

The Dark Jungle is the first album of Rogério
Francisco. In a live performance, each song
heightens the interaction of the musicians, who
combine interpretation with improvisation,
creating sound environments that will certainly
engage the audience.
Entrada Livre
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TRIBUTO A
D. HELENA
24-26 Mai

Num fim-de-semana em cheio para o piano, a Casa da Música homenageia a
pianista, concertista e professora portuense Helena Sá e Costa (1913-2006).
A sua actividade de concertista levou-a inúmeras vezes a percorrer a Europa,
os Estados Unidos da América, o Canadá, o Brasil, Angola e Moçambique.
Professora dos Conservatórios de Lisboa e Porto com uma acção pedagógica de grande relevo, o seu legado permanece vivo entre várias gerações de
pianistas. O tributo a esta figura ímpar da música portuguesa faz-se com a
tradicional maratona de teclistas, que nesta edição se estende pela primeira
vez a dois dias, e com obras concertantes de Bach e Mozart pelo pianista-maestro David Fray, ao lado da Orquestra Sinfónica.
On a special weekend for the piano, Casa da Música pays tribute to the pianist, and
teacher from Porto Helena Sá e Costa (1913-2006). Being a concert musician allowed
her to travel across Europe, to the United States of America, Canada, Brazil, Angola
and Mozambique. Helena Sá e Costa was a teacher at the Conservatories of Lisbon
and Porto with an important pedagogical pursuit. Her legacy remains alive in several
generations of pianists. The tribute to this unique figure of Portuguese music is made
with the traditional marathon of keyboard players, which this year extends to two
days for the first time, and with concertante works by Bach and Mozart performed by
pianist-conductor David Fray, alongside Orquestra Sinfónica.

TRIBUTO A D. HELENA
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TRIBUTO A D. HELENA

24 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

“Fray tem uma técnica
brilhante e um respeito sério
e profundo pela música.”
CHICAGO TRIBUNE

CONCERTOS
PARA PIANO

CONCERTO DEDICADO AO ORFEÃO PORTUENSE

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
David Fray direcção musical e piano
Johann Sebastian Bach Concerto para piano e orquestra em Ré menor, BWV 1052
Johann Sebastian Bach Concerto para piano e orquestra em Lá maior, BWV 1055
Wolfgang Amadeus Mozart Concerto para piano e orquestra nº 24, em Dó menor, K.491

Descrito como “poeta” e “talvez o mais inspirado e original
intérprete de Bach da sua geração”, David Fray faz a sua estreia
na Casa da Música com repertório que lhe trouxe a aclamação
internacional. A gravação dos Concertos de Bach com a Deutsche
Kammerphilharmonie Bremen valeu-lhe o prestigiado Prémio
da Crítica Discográfica Alemã e, em 2008, recebeu o título
“Revelação do Ano” da BBC Music Magazine. Ao lado da Orquestra
Sinfónica apresenta concertos de compositores cimeiros da história da música ocidental.
Described as a “poet” and “perhaps the most inspired and original Bach
interpreter of his generation”, David Fray makes his debut at Casa da
Música with the repertoire that brought him international recognition.
The recording of Bach’s Concertos with Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen earned him the German Recording Academy Award, and in
2008 he received the title “Revelation of the Year” from the BBC Music
Magazine. Alongside Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música he
will perform concertos by top composers of Western music history.

1ª Plateia € 21,60 · 2ª Plateia € 19,70 · 3ª Plateia € 17,85
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%
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25 Sáb/Sat + 26 Dom/Sun · 10:00 Vários Espaços

MARATONA
DE TECLISTAS
RECITAIS DE INSTRUMENTOS DE TECLA
COM ALUNOS DE ESCOLAS VOCACIONAIS
SERVIÇO EDUCATIVO

Mais de 700 teclistas
percorrem os cantos à Casa
Lançada em 2013, pelo centenário do nascimento de Helena Sá e
Costa, esta maratona de instrumentos de tecla é hoje um evento
nacional. Em 2018 reuniu mais de 700 jovens teclistas de escolas de
todo o país, de Bragança a Olhão, que sucedendo-se realizaram mais
de 32 horas de música. Estes números são a expressão mensurável
de uma iniciativa reeditada anualmente por celebrar paixão, talento e
futuro na ponta dos dedos.
Created in 2013, on the centenary of Helena Sá e Costa, this marathon of
keyboard instruments is now a national event. In 2018 it brought together
more than 700 young musicians from schools across the country, from
Bragança to Olhão, performing over 32 hours of music. These numbers are
the measurable expression of an initiative that happens every year to celebrate passion, talent and future at the fingertips of our young musicians.

€ 1,5

TRIBUTO A D. HELENA
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26 Dom/Sun · 12:00 Sala Suggia

BACH
E
MOZART
Concerto Comentado

TRIBUTO A D. HELENA

26 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

27 Seg/Mon · 19:00 Sala Suggia

OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS
SERVIÇO EDUCATIVO

CONCERTO PARA FAMÍLIAS
SERVIÇO EDUCATIVO

TANGERINA

ESCOLA A CANTAR

para famílias

SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
David Fray direcção musical e piano
Concerto comentado por Helena Marinho
Johann Sebastian Bach Concerto para piano e orquestra
em Lá maior, BWV 1055
Wolfgang Amadeus Mozart Concerto para piano e orquestra nº 24,
em Dó menor, K.491
No fim‑de‑semana em que decorre a homenagem a Helena Sá e Costa, e
no preciso dia em que se completam 106 anos desde o seu nascimento, a
Orquestra Sinfónica apresenta um programa com dois dos compositores
preferidos da célebre pianista portuense. A leveza do Concerto em Lá maior,
com melodias sinuosas e virtuosismo ornamental, faz deste um excelente
exemplo do estilo concertante de Bach. Com os seus comentários, Helena
Marinho tornará clara a diferença entre a música concertante dos períodos Barroco e Clássico – este último ilustrado com um elegante e delicado
concerto de Mozart. Autêntica revelação das salas de concerto na última
década, o francês David Fray é simultaneamente maestro e solista nestes
diálogos entre orquestra e piano, num dia muito especial para todos os amantes do instrumento.
On the weekend we pay tribute to Helena Sá e Costa, and precisely on the 106th
anniversary of her birth, Orquestra Sinfónica presents a programme with two favorite
composers of the celebrated pianist from Porto. The lightness of the Concerto in
A major, with sinuous melodies and ornamental virtuosity, makes this an excellent
example of Bach’s concertante style. Helena Marinho will comment and clarify the
difference between concertante music from the Baroque and Classical periods,
illustrating it with one elegant and delicate Mozart concerto. The magnificent French
pianist David Fray, one of the greatest revelations of the last decade, is simultaneously
the conductor and the soloist in this dialogue between the orchestra and the piano, on
a very special day for everyone who loves this instrument.

Ana Bento e Bruno Pinto formadores
É na tangerina que marcamos encontro para inventar o que já foi inventado,
emprestar vida a palavras e sons e desfrutar do seu sabor doce e fresco. Inspirados
n’A Invenção do Dia Claro de Almada
Negreiros, deixamo-nos contagiar pela
alegria da tangerina que do cesto entornado rola para o mar e assim descobrimos
o mundo.
In tangerina we set a meeting to invent what
has already been invented, giving life to words
and sounds and enjoying its sweet and fresh
taste. Inspired in Almada Negreiros’ A Invenção
do Dia Claro, we are swept along by the joy of
the tangerine, which falls from the basket and
rolls to the sea while we discover the world.

10:30 (0-18meses), 11:45 (18 meses3 anos) e 15:00 (3-6 anos)
PRIMEIRAS OFICINAS
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
€ 9,40 criança+adulto
€ 7,05 segundo acompanhante com mais de 12 anos
Cartão Amigo 25%

António Miguel Teixeira, Joana Castro e
Raquel Couto direcção musical
Duarte Cardoso, Gonçalo Vasquez e
Ivo Brandão músicos
Coros das EB 1 da Lomba, de Quatro
Caminhos e Quinta das Chãs
interpretação
São chamadas ao palco crianças de todas
as turmas das três escolas do Ensino
Básico onde o Serviço Educativo da Casa
da Música desenvolve projectos corais.
Nas cerca de 350 vozes desfilam repertórios trabalhados por cada formação ao
longo do ano lectivo, em contexto escolar.
Desaguando o programa na Sala Suggia, é
com a energia contagiante dos mais novos
que de três se faz uma Escola a Cantar.
Children from three elementary schools with
choral projects developed by the Education
Service of Casa da Música are called to the
stage. About 350 voices parade repertoires
prepared by each group throughout the
school year within the context of the classroom. The students present the programme
at Sala Suggia with the contagious energy of
the youngest. This is now one school singing
(Escola a Cantar), instead of three.
OS NOSSOS CONCERTOS
Espectáculos destinados a famílias e público geral (com mais de 6
anos) que cruzam a música com outras linguagens de palco
€ 7,05 · € 4,70 < 18 anos

€ 11,30
Cartão Continente: na compra de um bilhete
para adulto oferta de duas entradas para
menores de 18 anos
Cartão Amigo 25%

MECENAS MÚSICA CORAL

PATROCINADOR SINFÓNICA
AO DOMINGO CONTINENTE
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29 Qua/Wed · 21:30 Café

28 Ter/Tue · 21:30 Café

RED BULL MUSIC APRESENTA
LET IT PLAY... FAULT LINES:
THE CHARLES HAMILTON STORY

30 Qui/Thu · 22:00 Café

TOTA

ESPÉCIE DE TRIO

SUPERBOCK UNLOCK

SUPERBOCK UNLOCK

31 Sex/Fri · Sala 2

REENCONTROS XXI
MÚSICA DE CÂMARA · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

Pedro Lopes piano
Francisco Reis piano
Daniel Araújo percussão
Jorge Pereira percussão

19:00

Wolfgang Amadeus Mozart Sonata para dois pianos em Ré maior, KV 448
Johannes Brahms Variações sobre um tema de Haydn, op.56b
Béla Bartók Sonata para dois pianos e percussão

Pedro Borges piano

Charles Hamilton tinha tudo depois de assinar um contrato de
milhões com uma das maiores editoras, mas sorte combinada com
as circunstâncias afastaram-no dos palcos. Um documentário que
revela o processo criativo, a história de sobrevivência e redenção
de umas das maiores estrelas do hip hop.
Charles Hamilton had it all, after signing a millionaire deal with a major
record label. But bad luck combined with circumstances kept him off the
stage. This is a documentary that shows the creative process, the story of
survival and redemption of one of hip-hop’s greatest stars.
Entrada Livre

Tota é o obtuso diminutivo de Jónatas Pereira. Define-se como
trovador pós-moderno e criador irrequieto obcecado pela língua
portuguesa. Suga inspiração de todas as coisas que lhe vão
aparecendo nos ouvidos, nos olhos, na cabeça, na alma. Tota é um
sistema aberto no que toca a referências musicais. O seu espectro
musical abrange cantautores, repertório erudito, música electrónica e coros femininos búlgaros. Acredita que ainda tem muito a
aprender com ABBA e nunca está sintonizado numa só estação.
Tota is the obtuse diminutive of Jónatas Pereira. He defines himself
as a postmodern troubadour and a restless creator obsessed with the
Portuguese language. He sucks inspiration from all the things that pop
up in his ears, his eyes, his head, his soul. Regarding musical references,
Tota is an open system. His musical spectrum includes singer-songwriters, erudite repertoire, electronic music and Bulgarian female choirs.
He believes he still has a lot to learn from ABBA and is never tuned into a
single station.
Entrada Livre

Desde que se juntaram em Espécie de Trio,
estes três músicos têm vindo a explorar
tanto o repertório jazzístico como temas
originais, ou arranjos próprios de temas de
vários universos musicais. Com um novo
repertório constituído por canções dos
anos 70 e 80 arranjadas à sua moda, fazem
uma espécie de volta às origens – foi a tocar
versões que iniciaram, há mais de uma
década, a sua caminhada em trio. Temas
pop, rock, folk ou de intervenção, escolhidos
apenas segundo o gosto dos músicos e sem
olhar a rótulos.
Since they formed Espécie de Trio, these three
musicians have been exploring the jazz repertoire but also original songs, or arrangements of
songs from the most diverse musical universes.
With a new repertoire consisting of songs from
the 70's and 80's arranged in their fashion, they
sort of returned to their roots – the trio began
working together more than a decade ago,
performing covers. Pop, rock, folk or protest
songs, chosen according to the taste of the
musicians, and disregarding any labels.
Entrada Livre

21:00

Johann Sebastian Bach/ Ferruccio Busoni “Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ”, BWV 639
Johannes Brahms Sonata, op.5
Fryderyk Chopin Impromptu, op. 29 nº 1; Nocturno, op. 27 nº 1
Claude Debussy La puerta del Vino
Fryderyk Chopin Mazurka, op.30 nº 4
Claude Debussy Voiles
Alexander Scriabin Désir, op.57
Claude Debussy Général Lavine
Alexander Scriabin Prelúdio, op.11 nº 21
Claude Debussy La fille aux cheveux de lin
Alexander Scriabin Sonata, nº 4, op.30
A dedicação dos jovens músicos ao longo da formação tem reflexos em toda a sua vida
profissional. O resultado ouve‑se na música, no ensino e na partilha de experiências que dá
forma a carreiras diversificadas e de sucesso. Ao longo de três dias, vários recitais promovem reencontros artísticos entre antigos alunos da Escola Superior de Música e das Artes
do Espectáculo, reafirmando a grande qualidade dos músicos formados na Rua da Alegria
desde 1985.
The dedication that young musicians demonstrate during their education reflects throughout their
professional life. The result can be heard in their music, their education and in the sharing of experiences that shape different and successful careers. In three days, several recitals promote artistic
reunions between former students of Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo,
reaffirming the great quality of the musicians trained at Rua da Alegria since 1985.

€ 10 por concerto
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Jovem 15%
Sénior 15%
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04 Mai · 16:00

O ARTISTA DO BOLHÃO

O MUNDO ANIMADO

MERCADO TEMPORÁRIO DO BOLHÃO
PORTO

INDIE LISBOA · CULTURGEST
LISBOA

Artur Carvalho direcção
Daniel Sousa e Tiago Oliveira
composição/arranjos musicais
Beatriz Mendes, Daniel Sousa, David
Valente, Joana Leite Castro, Sílvia
Gonçalves, Tiago Oliveira e comerciantes
do Mercado Temporário do Bolhão
interpretação
Pedro Augusto/Worten Digitópia recolha
e desenvolvimento de instalação sonora
A 2 de Maio cumpre-se um ano sobre a
mudança dos comerciantes do Mercado
do Bolhão para as instalações temporárias localizadas no Centro Comercial La
Vie – Porto Baixa. Com o propósito de
celebrar a data, o Serviço Educativo pôs
em marcha um projecto que envolve oito
elementos da sua equipa de músicos e
formadores nas dinâmicas quotidianas
daquele estabelecimento, convidando os
comerciantes – a partir dos respectivos
locais de trabalho – a integrar uma performance surpreendente para todos os que
lá estejam a fazer compras. O espectáculo
é itinerante, somando contributos dos
trabalhadores – alguns dos quais prontos a
solar com as suas ferramentas – à medida
que a “banda” passa pelas várias bancas. É
também de esperar a participação espontânea do público, como cereja no topo
deste bolo de aniversário.
Entrada Livre

APOIO INSTITUCIONAL

10 Mai

22 Mai

CICLO DE MÚSICA BARROCA · LOURES

SALÃO ÁRABE DO PALÁCIO DA BOLSA · PORTO

SOLISTAS DA ORQUESTRA SOLISTAS DA ORQUESTRA
SINFÓNICA
BARROCA

António Serginho, Óscar Rodrigues e
Pedro Cardoso (Peixe) criação musical e
interpretação
Indie Júnior Allianz co-produção
Worten Digitópia concepção

Pedro Castro oboé/flauta
César Nogueira violino
Vanessa Pires violoncelo
C. Schaffrath Trio Sonata em Sol menor
G. F. Händel Trio Sonata em Dó menor,
HWV 386a
G. A. Brescianello Trio Sonata em Dó menor
J. G. Janitsch Trio Sonata em Si bemol maior
José Pla Trio Sonata em Ré menor
G. P. Telemann Trio Sonata em Lá menor

Charlie Chaplin e Buster Keaton, dois
absolutos génios do cinema mudo, assinaram obras-primas a que a passagem
do tempo não retirou brilho, mas vê-las
100 anos depois, na era da tecnologia e da
realidade virtual, suscita emoções e leituras diferentes. Procurar a ligação perfeita
entre a aurora do cinema e a música
pensada e feita em 2019 foi o mote deste
espectáculo, que espreme das imagens
de Easy Street, de Charlie Chaplin, e One
Week, de Buster Keaton, um sumo musical
à luz dos dias de hoje.

FORA DE CASA

02 Mai

Ana Maria Ribeiro flauta
Roberto Henriques oboé
João Moreira clarinete
Gavin Hill fagote
Bernardo Silva trompa
Paul Tafannel Quinteto em Sol menor
Samuel Barber Summer Music
–
György Ligeti 6 Bagatelles
Astor Piazzola Libertango

21 Ter · 19:30

QUINTA DA COVELA
PROVA DE VINHOS

Num anfiteatro natural com exposição a
Sul nas encostas do rio Douro, situado na
fronteira entre a zona granítica da Região dos
Vinhos Verdes e a região de xisto dos Vinhos
do Porto, situa-se, desde o Século XVI, a
Quinta de Covela.
Com vistas panorâmicas sobre o rio, a quinta
tem 45 hectares, dos quais 18 plantados
com vinha, distribuídos por duas freguesias
do Baixo Douro, São Tomé de Covelas e
Santa Cruz do Douro, reconhecidas pela sua
extraordinária beleza natural e pela sua rica
história cultural.

€ 30 (inclui jantar depois da prova)

www.casadamusica.com/restaurante
Reservas 220 107 160
restaurante@casadamusica.com

INFORMAÇÕES GERAIS
VENDA DE BILHETES
Bilheteiras da Casa da Música
Bilheteira online
www.casadamusica.com
Lojas Worten
BILHETE JANTAR + CONCERTO
Venda limitada à lotação do Restaurante.
DESCONTOS GERAIS*
Efectuados no acto da compra de bilhetes.
Aos seus portadores é indispensável a
apresentação de documentos comprovativos
aquando da sua admissão aos espectáculos.
Os descontos não são cumulativos.
*Aplicáveis a todos os concertos promovidos
pela Casa da Música, não abrangendo os de
promotores externos.
REMIX, CORO, CICLO PIANO E SINFÓNICA
(EXCEPTO SINFÓNICA AO DOMIGO)
Cliente BPI – 20%
Jovem = < 30 Anos – 50%
Professores e estudantes de música – 50%
Sénior > = 65 anos – 15%
CICLO JAZZ
Cliente BPI – 20%
Jovem =< 30 Anos – 15%
Sénior >= 65 anos – 15%
SINFÓNICA AO DOMINGO
Cartão Continente: na compra de 1 bilhete
para adulto, oferta de 2 entradas para
menores de 18 anos
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

CONSELHO DE FUNDADORES
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
Edifício e Bilheteira
Segunda a Sábado: 09:30–19:00
Domingo e Feriados: 09:30–18:00
Dia 24: 09:30–17:00
Dia 25: Encerrado
Dia 31: 09:30–17:00
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
Segunda a Quinta: 12:30–15:00 e 19:30–23:00
Sexta a Sábado: 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
Dia 24: Encerrado
www.casadamusica.com/restaurante
Reservas 220 107 160
CAFÉ
Segunda a Domingo: 09:00–24:00
Dia 24: 09:30–17:00
Dia 25: Encerrado
Dia 31: 09:30–15:00
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.

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.

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.

VISITAS GUIADAS
DIARIAMENTE
Português 11:00/16:00
Inglês 11:00/16:00
€ 10 por pessoa (Entrada livre para crianças
até aos 12 anos desde que acompanhadas
por um adulto com bilhete)

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.

VISITAS COM MARCAÇÃO (GRUPOS)
Grupos a partir de 15 pessoas com horário
a fixar especificamente.
Reservas + 351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com

ALTERAÇÕES
A programação e os preços apresentados
nesta agenda poderão estar sujeitos
a alterações.
Se desejar ser incluído na nossa mailing list,
envie um e‑mail para: info@casadamusica.com
—
Fundação Casa da Música
Av. da Boavista, 604 – 610
4149-071 Porto, Portugal

TICKET SALES
Casa da Música Ticket Office
www.casadamusica.com
Worten Shops
DISCOUNTS
REMIX, CORO, PIANO SERIES
AND SYMPHONY ORCHESTRA
(Except Symphonic on Sundays)
BPI Client – 20%
< 30 Years – 50%
Teachers and music students – 50%
> 65 Years – 15%
JAZZ SERIES
BPI Client – 20%
< 30 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
FRIEND CARD
25% discount in concerts over € 10
All of the discounts above are applicable in
concerts over € 10
RESERVATIONS
Valid for 7 days. Reservations made during
7 days preceding the concert are valid until
48 hours before the concert.
GUIDED TOURS
DAILY
Portuguese 11:00/16:00
English 11:00/16:00
€ 10 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

Os preços anunciados nesta brochura
são válidos salvo erro tipográfico.

PRESIDENTE
Luís Valente de Oliveira
VICE‑PRESIDENTES
João Nuno Macedo Silva
José António Teixeira
Estado Português
Município do Porto
Grande Área Metropolitana do Porto
Município de Matosinhos
ACA Group
Águas do Porto
Amorim Investimentos e Participações, SGPS, S. A.
APDL–Administração dos Portos do Douro, Leixões
e Viana do Castelo, S.A.
Arsopi–Indústrias Metalúrgicas Arlindo S. Pinho, S. A.
Auto–Sueco, Lda.
Ageas Portugal
BA Glass Portugal, S.A.
Banco BPI, S. A.
Banco Carregosa
Banco Comercial Português, S. A.
Banco Santander Totta, S. A.
Bial–Holding, S.A.
Caixa Económica Montepio Geral
Caixa Geral de Depósitos
Cerealis, SGPS, S. A.
CIN S. A.
Companhia de Seguros Allianz Portugal, S. A.
Companhia de Seguros Tranquilidade, S. A.
Continental Mabor–Indústria de Pneus, S. A.
CPCIS–Companhia Portuguesa de Computadores,
Informática e Sistemas, S. A.
Fundação EDP
El Corte Inglês, Grandes Armazéns, S. A.
Galp Energia, SGPS, S. A.
Globalshops Resources, SLU.
Grupo Media Capital, SGPS S. A.
Chamartin Imobiliária, SGPS, S.A.
SDC Investimentos, SGPS, S.A.
Grupo Visabeira, S. A.
Lactogal, S. A.
Lameirinho–Indústria Têxtil, S. A.
Metro do Porto, S. A.
Microsoft, MSFT – Software para
microcomputadores, Lda
Mota–Engil SGPS, S. A.
Novo Banco, S. A.
Família Oliveira
Pescanova Portugal
Porto Editora, S. A.
Pharol, SGPS, S. A.
Pricewaterhousecoopers & Associados
RAR–Sociedade de Controle (Holding), S. A.
Revigrés–Indústria de Revestimentos de Grés, S. A.
Toyota Caetano Portugal, S. A.
Sogrape Vinhos, S. A.
Solverde–Sociedade de Investimentos Turísticos
da Costa Verde, S. A.
SOMAGUE, SGPS, S. A.
SONAE SGPS S. A.
Super Bock Group
Tertir, Terminais de Portugal, S. A.
Têxtil Manuel Gonçalves, S. A.
Violas Ferreira

VISITAS GUIADAS
11:00 E 16:00
VENHA CONHECER A CASA
E TERMINE A SUA VISITA NUM CONCERTO

Uma das mais
importantes salas de
concerto construídas
nos últimos 100 anos
NEW YORK TIMES

Para conhecer a Casa da Música, nada melhor do que uma visita guiada.
Durante cerca de uma hora, um guia descreve o edifício projectado pelo
holandês Rem Koolhaas, explicando a arquitectura, as funcionalidades
e o projecto artístico, cultural e social da Casa.
No final, se adquirir bilhete para qualquer concerto dos Agrupamentos
Residentes beneficiará de um desconto igual ao valor da visita.

SEM MARCAÇÃO € 10*
Diariamente (11:00 e 16:00) disponíveis
em português e inglês
COM MARCAÇÃO € 10*
Grupos (+15 pessoas) disponíveis em
inglês, francês, alemão, espanhol,
italiano e português.
ESCOLAS € 3,5
Visitas adequadas a diferentes faixas
etárias (>3 anos) onde são desenvolvidos jogos musicais.
TURÍSTICA € 12,5*
(INCLUI BROCHURA E COPO
DE VINHO DO PORTO)
Com uma duração um pouco mais
longa, poderá conhecer o edifício num
registo descontraído e envolvente.

MARCAÇÕES
+351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com
*Não acumula com outros descontos; a aquisição
do bilhete está sujeita à disponibilidade da sala.

BACKSTAGE € 12*
Visitas que permitem um acesso directo aos
bastidores, incluindo o visitante nas dinâmicas quotidianas de preparação de concertos.
VISITA+ALMOÇO € 21*
Horário: 11:00 (PT/ENG)
O bilhete conjunto permite visitar o edifício e
almoçar no Restaurante Casa da Música.
ANIVERSÁRIO NA CASA A PARTIR DE € 20
Dos 4 ao 12 anos
Queres uma festa diferente? Surpreende os
teus amigos e escolhe tu o tipo de festa que
gostarias de partilhar com eles. A Casa da
Música está à tua espera para te oferecer
um percurso cheio de surpresas, música e
boa disposição. Traz os teus amigos e vem
viver connosco a melhor aventura do teu
aniversário. Parabéns!

MECENAS DAS VISITAS GUIADAS

FUNDADORES GOLD
Amorim Investimentos e
Participações
BA Glass
Bial
Cerealis
Continental Mabor
El Corte Inglés
Violas Ferreira
Grupo Media Capital
Lactogal
Metro do Porto
RAR
Solverde
EMPRESAS AMIGAS
Deloitte
Externato Ribadouro
Grupo Douro Azul
Manvia
Safira Facility Services
Strong Charon
OUTROS APOIOS
Fundação Adelman
Lucios
NewCoffee
Pathena/i2S
ThyssenKrupp

APOIO INSTITUCIONAL

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

PATROCÍNIO VERÃO NA CASA
SUPER BOCK

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

MECENAS WORTEN DIGITÓPIA

MECENAS CONCERTOS METROPOLITANOS

MECENAS MÚSICA CORAL

Seguros
MECENAS OUTONO EM JAZZ

MECENAS PRÉMIO
NOVOS TALENTOS AGEAS

MECENAS VISITAS GUIADAS

MECENAS CICLO SOGRAPE

MECENAS CONCERTOS DE PÁSCOA

MECENAS CICLO MDS

MECENAS RITO DA PRIMAVERA

MECENAS CICLO LUCIOS

COMPANHIA AÉREA DA CASA DA MUSICA

