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Editorial
António Jorge Pacheco
DIRECTOR ARTÍSTICO E DE EDUCAÇÃO

Dar Novos Mundos ao Mundo

“Não percebo porque é que as pessoas têm medo das ideias novas.
Eu tenho é medo das velhas”
JOHN CAGE

Cristóvão Colombo atravessou o Atlântico no diversidade intrínseca, sem dúvida marcada
fim do século XV com a firme convicção de que pelo confronto entre a música nativa e as
iria encontrar as Índias. E na verdade defendeu músicas levadas quer pelos colonos e imigrantes
até ao fim dos seus dias que a costa americana, europeus quer pela escravizada diáspora
que ele descobriu, não era mais do que a costa africana, que determinou, de forma aliás muito
oriental da Ásia.
tipicamente americana, uma descomplexada
Foi o explorador florentino Amerigo Vespucci integração da música popular na erudita, ou
quem, depois de várias viagens de exploração seja, a apropriação pelos compositores eruditos
à costa da América do Sul entre 1499 e 1502 – da música produzida pelos povos indígenas
então ao serviço de Manuel I –, primeiro defendeu americanos e pelos escravos africanos e seus
a hipótese de que essas terras descobertas por descendentes.
Colombo pertenciam a um novo continente, Seria aliás um exercício fútil tentar definir a
suspeitando da existência de um outro oceano música do Novo Mundo como um todo coerente.
para lá da sua costa ocidental. Assim, na Quando um compositor europeu provoca John
Primavera de 1503, Vespucci enviou, a bordo Cage com a frase “deve ser muito difícil compor
da frota portuguesa que rumava a Lisboa desde na América, estando tão longe dos centros
o Senegal, uma carta dirigida ao seu patrono da tradição”, este, com a sua providencial e
Lorenzo de’ Medici com o título de “Mundus desarmante mistura de candura e ironia, replica
Novus”; carta que se tornou rapidamente famosa “deve ser muito difícil compor na Europa, estando
um pouco por toda a Europa culta, excitando tão perto dos centros da tradição”. E foi essa
a curiosidade pela existência de um Novo forma descomplexada de abordar a música
Mundo até então totalmente desconhecido. E de extracção popular ou de criar algo novo
logo em 1507 um cartógrafo alemão haveria de para o mundo da música que nos deu tantos
produzir um novo mapa no qual designou o novo compositores como Alberto Ginastera, Mauricio
continente como America, segundo a versão Kagel, Heitor Villa‑Lobos, Silvestre Revueltas,
latina do nome próprio de Vespucci, Americus.
George Gershwin, Aaron Copland, Leornard
É esse Novo Mundo que nos propomos explorar Bernstein, Charles Ives, John Cage, Elliott
nesta Temporada de 2019 na Casa da Música; Carter, Conlon Nancarrow, o americanizado
o Novo Mundo que tantas novas músicas deu Edgard Varèse ou o inqualificável Claude Vivier,
ao Mundo, desde o Tango do extremo sul até ao entre tantos outros que irão estar nas estantes
Jazz do norte, passando pelo Samba, pela Bossa dos nossos Agrupamentos Residentes e muitas
Nova, a Rumba, a Salsa e o Reggae, tomando vezes surpreender o nosso cada vez mais
como ponto de partida o fenómeno da sua exigente público.
ANTÓNIO JORGE PACHECO E PETER EÖTVÖS
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Logo no festival de abertura, em Janeiro, Dar
Novos Mundos ao Mundo introduz‑nos nesse
novo universo sonoro, marcado pela ascensão
da música popular às esferas da alta cultura,
mesmo pela pena de um europeu radicado
em Nova Iorque como Antonín Dvořák. Com
efeito, a melodia mais famosa da sua Sinfonia
do Novo Mundo diz‑se ter sido inspirada nas
canções dos trabalhadores das plantações
de algodão – música de escravos portanto.

No mesmo concerto, o primeiro do ciclo, a
Orquestra Sinfónica dar‑nos‑á ainda a ouvir o
poema sinfónico Popol Vuh: a criação do mundo
maia do argentino Alberto Ginastera, no qual o
primitivismo do “grande livro dos maias” contagia
uma música espasmódica e tremendamente
expressiva – uma estreia em Portugal.
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No fim‑de‑semana seguinte o ciclo de abertura
continua, com a Sinfónica a viajar pelas Américas
através da música de Gershwin, Bernstein,
Claude Vivier, Silvestre Revueltas e a obra
máxima de Varèse, Amériques, que convoca
uma formação instrumental desmedida para
justamente romper com os cânones da tradição
orquestral. Varèse abre aqui um novo caminho
de possibilidades musicais em que é a própria
orquestra a matéria da composição e coloca
‑nos perante um admirável mundo
novo sonoro, um “estratosférico
colosso de som”, nas palavras de Henry
Miller. Por sua vez, cabe ao Serviço
Educativo evocar as memórias da
nossa infância com Pica‑pau Amarelo,
um espectáculo de teatro musical para
as famílias, que não poderá passar
ao lado da maravilhosa música de
Gilberto Gil. Já o Remix Ensemble
nos traz o desconcertante argentino
Mauricio Kagel com Oeste da sua
Rosa dos Ventos, o canadiano Claude
Vivier e o norte‑americano Steve Reich
com uma das suas mais belas obras,
Tehillim, para ensemble e grupo vocal.
A encerrar o ciclo, o Coro Casa da
Música coloca em confronto o velho
e o novo mundo, desde Alonso Lobo
e Arvo Pärt até Manuel de Zumaya e
John Cage.
Mas é também no mês de Janeiro que se
inauguram dois dos ciclos mais marcantes da
temporada, a saber, a Integral das Sinfonias
de Tchaikovski que colocará a Sinfónica sob a
batuta de grandes especialistas como Michail
Jurovski ou Vassily Sinaisky, e um ciclo Grandes
Canções Orquestrais que percorrerá 400 anos

deste género musical com a Orquestra Barroca, o Remix
Ensemble e a Sinfónica, desde Pergolesi até ao brilhante Jörg
Widmann – por sinal este ano nosso Artista em Residência –
passando por Mozart, Mussorgski, Wagner, Richard Strauss
e Claude Vivier, todos servidos por grandes vozes da cena
internacional como são, respectivamente, Iestyn Davies,
Chen Reiss, Paula Murrihy, Ekaterina Gubanova, Anne
Schwanewilms, Anna Palimina ou Thomas E. Bauer. Se a isto
somarmos o já mencionado Tehillim de Reich, a Sinfonia nº 4 de
Charles Ives (outra estreia nacional), o Stabat Mater de Dvořák,
a Missa nº 5 de Schubert, a oratória Paulus de Mendelssohn, as
Vésperas de Santo Inácio de Domenico Zipoli ou os concertos
da temporada a cappella do Coro, verificamos que 2019 será
um verdadeiro Ano da Voz na Casa da Música.
Como é tradição, é logo no início do ano que abrimos o Ciclo
de Piano, sempre com uma novíssima promessa do pianismo
português, prosseguindo ao longo da temporada com exímios
intérpretes da circuito internacional e uma estreia a registar
nos anais da Casa da Música com a portentosa Khatia
Buniatishvili.

25

Em Fevereiro regressa pontualmente Invicta.
Música.Filmes, o festival sempre aguardado
pelos melómanos‑cinéfilos e pelos cinéfilos que
ainda não sabem que são melómanos. Este ano o
cardápio surge enriquecido e variado com vários
cine‑concertos, destacando‑se a interpretação
pela Orquestra Sinfónica de A quimera do
ouro, com música e filme de Charles Chaplin,
Shelter pelo Remix Ensemble, com vídeo de Bill
Morrison e música do trio nova‑iorquino David
Lang/Michael Gordon/Julia Wolfe, e ainda L’age
d’or, o filme de culto de Luis Buñuel, com guião
de Salvador Dalí e música de Martin Matalon,
ficando a interpretação a cargo do Drumming –
Grupo de Percussão.
Mas Fevereiro tem ainda um momento de eleição.
Dentro do ciclo Grandes Canções Orquestrais,
um concerto da Sinfónica, dirigido pelo novo
Maestro Associado, Stefan Blunier, com o nec
plus ultra que são as Quatro Últimas Canções
de Richard Strauss e uma suite orquestral da
Tetralogia de Wagner, na versão de Lorin Maazel, o
famoso Anel sem Palavras. Um luxo: almas ao alto!

Março é um mês rico em música do Novo Mundo,
destacando‑se a já referida estreia em Portugal
da portentosa Sinfonia nº 4 de Charles Ives, para
coro, piano (e que piano!) e orquestra, para além
da música contagiante de Villa‑Lobos, Silvestre
Revueltas, Alberto Ginastera, Aaron Copland,
Leonard Bernstein, George Gershwin e Arturo
Márquez. A Casa da Música pode orgulhar‑se
de já ter acolhido os maiores compositores
da actualidade. É por isso com particular
entusiasmo que iremos voltar a ter o privilégio
da companhia de Peter Eötvös na sua dupla
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capacidade (e génio) de maestro e compositor,
que numa intensa residência de celebração
do seu 75º aniversário irá dirigir a Orquestra
Sinfónica e o Remix Ensemble. Será ocasião
para mais duas estreias em Portugal, com o seu
Concerto para Violino, de seu título DoReMi, e
uma nova obra para voz e ensemble, dirigindo
ele além disso obras dos seus compatriotas Béla
Bartók e György Kurtág ou de alguém que lhe foi
tão próximo como o grande Pierre Boulez. Dois
momentos a não perder.

Dois Ciclos tão obrigatórios quanto esperados marcam a
programação de Abril.
Em Concertos de Páscoa será mais uma vez apropriado
darmos a ouvir as grandes obras musicais da humanidade
que celebram a Paixão de Cristo. Teremos por isso direito
a, pela primeira vez na Casa, apreciar o pungente Stabat
Mater de Dvořák, convocando para isso as forças da
Orquestra Sinfónica, do Coro sinfónico e do nosso querido
Coro Infantil, para além de um ilustre conjunto de solistas.
Já a Orquestra Barroca convida pela primeira vez um dos
grandes contratenores da actualidade, Iestyn Davies, para
nos maravilhar e comover com Stabat Mater de Pergolesi.
Depois de termos dedicado na temporada passada o Música
& Revolução a uma imersão total em Anton Webern, este ano
voltamos a focar‑nos noutro grande revolucionário do séc.
XX, desta feita com uma mostra alargada de György Ligeti.
Cruzar‑se‑ão em concertos duplos, como sempre fazemos
neste emblemático festival, a Orquestra Sinfónica e o Remix
Ensemble para interpretar as suas obras mais marcantes,
como o Concerto de Câmara, o Concerto para Violoncelo, os
celebrados Lontano, Apparitions e Atmosphères ou excertos
da sua ópera Le Grand Macabre. Um dos mais lídimos
intérpretes ligetianos, Pierre‑Laurent Aimard, juntar‑se‑á ao
Remix Ensemble para interpretar o hiper‑virtuoso Concerto
para Piano e estará sozinho em palco para um recital com um
best of para piano de Ligeti.
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Maio traz ao Porto um dos mais entusiasmantes
e completos artistas da actualidade. Jörg
Widmann, na sua tripla e excelsa qualidade
de clarinetista, compositor e maestro, fará a
primeira jornada da sua residência artística
dirigindo e actuando como solista com a
Sinfónica e fará ainda uma aparição como solista
com o Remix Ensemble.
No auge da estação, Rito da Primavera celebrará
de novo os valores emergentes da música quer
com Spring ON!, dedicado às novas tendências
do jazz europeu, quer com ECHO Rising Stars,
que apresenta a aposta anual dos directores da
European Concert Hall Organisation nos mais
promissores intérpretes a nível internacional na
área de música de câmara.
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Em ano ímpar, Junho retoma uma aposta
militante da Casa da Música: a composição
portuguesa dos nossos dias. Será a terceira
edição de O Estado da Nação, com a Sinfónica
a finalmente estrear o Concerto para Piano de
Clotilde Rosa e a nova versão de Anamorphoses
de Pedro Amaral, para além de repor o
Concerto para Violino de António Pinho Vargas.
A Orquestra Jazz de Matosinhos virá demonstrar
o momento pujante do Jazz português e o
Quarteto de Cordas de Matosinhos revisitará o
melhor da música portuguesa contemporânea
para esta formação – aliás, uma das grandes
invenções da cultura ocidental.
O Verão na Casa inaugura no dia do Solstício
com um concerto surpresa num espaço ainda
não explorado do nosso multifacetado edifício.
Nesta altura do ano a Casa transfigura‑se, sai
para a rua e vai ao encontro da população com os
Grandes Concertos Metropolitanos, que levam
a Orquestra Sinfónica até aos espaços urbanos
ao ar livre em Gaia, na Maia, em Matosinhos, na
Avenida dos Aliados e numa extensão a São
Pedro do Sul. É um momento de celebração e
de encontro de grandes massas humanas com a
grande música sinfónica num ambiente de festa
e de comunhão.

O Jazz vive um momento pujante em Portugal.
Multiplicam‑se excelentes agrupamentos com
jovens músicos saídos de um sistema de ensino
que finalmente valoriza este género musical
nos seus planos curriculares; multiplicam‑se os
festivais um pouco por todo o país. A Casa da
Música é ainda a única instituição a promover
um ciclo de Jazz regular na sua temporada e a
incorporar de forma estruturada os novos talentos
com os grandes nomes do circuito internacional.
Outono em Jazz, sempre em Outubro, continuará
por isso a ser uma referência programática num
género cada vez mais aberto a novos territórios da
música em que a improvisação ou a “composição
instantânea” continuam a ser a sua maior força
Setembro introduz uma questão actual, porque criativa. O Jazz que terá de resto uma presença
uma grande instituição cultural como é a Casa contínua na nossa programação, podendo desde
da Música não deve deixar de questionar‑se já anunciar uns primeiros sete meses recheados
sobre os temas que interpelam a sociedade de propostas aliciantes, como são Danilo Pérez,
contemporânea. Devemos ou não fazer John Patitucci, Erik Friedlander, Chris Potter
discriminação positiva na questão do equilíbrio e a dupla Tony Allen/Jeff Mills, para além da
de género? Deixemos o público e os cidadãos continuada colaboração com a Orquestra Jazz
decidir. Com Música no Feminino pretendemos de Matosinhos.
apenas dar palco de forma decidida a mais Outubro trará de volta o nosso multifacetado
de vinte compositoras, desde o séc. XII com Artista em Residência, Jörg Widmann, que
Hildegard von Bingen até ao século XXI com Sofia mais uma vez nos mostrará porque é um dos
Gubaidulina, Kaija Saariaho, Unsuk Chin, Rebecca mais inspiradores compositores, clarinetistas e
Saunders ou as portuguesas Clotilde Rosa e maestros da actualidade em concertos com a
a jovem Ângela da Ponte, num festival em que Orquestra Sinfónica e o Remix Ensemble.
todos os cinco Agrupamentos Residentes serão Referência ainda, neste mês, para o concerto
dirigidos por maestrinas e todas as solistas serão de celebração do 10º aniversário do Coro Casa
femininas. A mulher é o futuro do homem, como da Música que sob a direcção de Paul Hillier, seu
poetava Louis Aragon? Teremos oportunidade maestro titular desde a formação, nos brindará
de debater o tema numa conferência amuse com as celestiais Vésperas de Claudio Monteverdi.
bouche com ilustres convidadas.
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Após a morte de Bach em 1750, a sua música passou a
ser considerada fora de moda e saiu dos programas de
concerto. Foi preciso que o jovem prodígio Felix Mendelssohn
propusesse e dirigisse ele mesmo a Paixão Segundo São
Mateus – num concerto que causou brado em 1829 – para
que Bach voltasse a ter a atenção do mundo da música e
recuperasse o estatuto, que nunca deveria ter perdido, de um
dos mais geniais compositores de todos os tempos.
Quisemos por isso abrir o ciclo À Volta do Barroco no início de
Novembro com a mais bachiana e barroquista das Oratórias
de Mendelssohn: Paulus, para orquestra, coros (mais uma vez
em palco o nosso Coro Infantil) e solistas. Outra esperada
estreia na Casa da Música. Mas como escapar ao fascínio
de Bach? Alternando em palco, a Orquestra Barroca e o
Remix Ensemble interpretarão A Arte da Fuga – a primeira
numa adaptação para orquestra e o segundo numa versão
contemporânea, as brilhantes Anamorphoses de Johannes
Schöllhorn, que foram objecto de uma edição discográfica
celebrada pela crítica especializada internacional. Dentro
do espírito abrangente do ciclo, a Orquestra Sinfónica será
protagonista de mais uma etapa do ciclo Grandes Canções
Orquestrais com Exsultate Jubilate de Mozart, servido por
uma voz que tem dado que falar, o soprano Chen Reiss.
Mais adiante no mês, voltamos à música do nosso Artista em
Residência, Jörg Widmann, com a obra mais contemporânea
do ciclo Grandes Canções Orquestrais: Das heiße Herz
(O Coração Ardente), mais uma estreia em Portugal e
mais uma encomenda da Casa da Música, desta feita em
parceria com as prestigiadas Bamberger Symphoniker e
Cleveland Orchestra.
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Mas as estreias do mais relevante e recente
repertório internacional não param. Logo a abrir
Dezembro será a vez da Orquestra Sinfónica dar
a conhecer ao nosso público a última grande obra
orquestral de Sir Harrison Birtwistle, Deep Time,
estreada na Berliner Philharmoniker em 2017 pelo
galáctico Daniel Barenboim. Também no fim da
temporada se encerrará a Integral das Sinfonias
da Tchaikovski com a sua última sinfonia
acabada, mais conhecida como a Patética.
O ano não podia acabar sem a celebração
natalícia. Música para o Natal mantém o mesmo
espírito de sempre, destacando‑se os concertos
da Orquestra Sinfónica com uma visita ao Novo
Mundo e o tão raro quanto interessante Die Natali
de Samuel Barber, para terminar com a suite de
uma ópera que conta uma daquelas histórias
que se ouvem à lareira enquanto se mordiscam
filhoses, Hänsel und Gretel de Humperdinck.
O ano acaba mesmo com o sucesso habitual que
é o concerto conjunto da Orquestra Barroca e
do Coro Casa da Música, despedindo‑nos assim
do Novo Mundo com o mais famoso compositor
jesuíta que missionou e acabou por morrer na
América do Sul, Domenico Zipoli e as suas belas
Vésperas de Santo Inácio. Para terminar, já sabem
que o nosso maestro da Barroca, Laurence
Cummings, irá inventar um momento musical
inesperado, evocando sempre o espírito natalício.

Numa histórica entrevista a Fernando Lopes
‑Graça em 1940, Vianna da Motta deixou‑nos
o seu credo: “o alargamento da cultura musical
não se deve fazer abaixando o nível da música,
mas sim procurando elevar o povo às alturas
das grandes obras‑primas”.
Este tem sido um credo que partilhamos
porque a Casa da Música quer continuar a ter
um público cada vez mais culto, mais exigente,
mais numeroso e já agora mais feliz.
É-nos exigido paciência, perseverança, recusa
da facilidade e nunca por nunca menosprezar a
inteligência do público.
Nesse sentido, o nosso Serviço Educativo
continuará também a ser um instrumento
fundamental de sensibilização das novas
gerações para a música e de integração social.
Sejam todos muito bem‑vindos à nova
temporada da Casa da Música!

ANTÓNIO JORGE PACHECO
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Sinfónica em 2019
BALDUR BRÖNNIMANN
MAESTRO TITULAR ORQUESTRA SINFÓNICA

“(…) o enorme crescimento que a orquestra
portuense tem experimentado na interpretação da
música do nosso tempo desde que Baldur Brönnimann
assumiu a sua titularidade.”
PACO YAÑES, MONDOCLASICO.COM

O Novo Mundo de Vespúcio não é apenas um
espaço geográfico, é também um conceito
espiritual: um novo horizonte e um chão
inexplorado onde diferentes ideias podem ser
cultivadas. As Américas produziram algumas
da figuras musicais mais originais e radicais do
século XX e foram abrigo para muitos exilados
artísticos, que encontraram no Novo Mundo a
coragem para recomeçar.
É, para mim, um prazer apresentar algumas
das obras mais importantes das Américas do
Norte e do Sul ao longo da temporada de 2019.
Sobretudo a obra‑prima do grande pioneiro
Charles Ives: a sua monumental Sinfonia nº 4. É
uma obra que abarca, como nenhuma outra, o
espírito livre e inclusivo que está no coração da
música deste compositor. Iremos interpretá‑la
a par de uma homenagem feita por outra obra
‑chave da música americana: My Father Knew
Charles Ives de John Adams.
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Além disso, a Orquestra Sinfónica traz à Casa da
Música outro repertório importante oriundo das
Américas: Amériques de Varèse, Popol Vuh de
Ginastera, La Noche de los Mayas de Revueltas
e várias peças de um grande representante
canadiano da música do pós‑guerra, Claude
Vivier. Outros momentos a assinalar na
temporada serão o fim‑de‑semana com música
de György Ligeti e os dois concertos dedicados
a obras compostas por mulheres.
A Casa da Música é o lugar ideal para a
descoberta e a abertura de novos horizontes.
Espero que possa juntar‑se a nós nesta
temporada de 2019, que irá trazer o espírito do
Novo Mundo ao Porto.
BALDUR BRÖNNIMANN

Remix em 2019
PETER RUNDEL
MAESTRO TITULAR REMIX ENSEMBLE

“O fenomenal Remix Ensemble
Casa da Música apresentou-se como
convidado na Kölner Philharmonie.”
KULTURA-EXTRA.DE

Num texto espantoso de Leonardo da Vinci
(Codex Arundel), o artista descreve e analisa
os seus próprios sentimentos comparando
‑os a uma espécie de viagem a pé na região do
vulcão Etna, encarando a entrada de uma caverna
escura: os seus dois sentimentos contraditórios e
complementares são o medo e o desejo: o medo
do perigosamente desconhecido e, ao mesmo
tempo, o desejo urgente de entrar, de pesquisar,
de compreender.
Sabemos que este desejo de entrar no
desconhecido é uma das necessidades mais
vitais do espírito humano e um móbil para o
desenvolvimento do pensamento humano com
todas as incríveis invenções e descobertas nos
domínios da ciência e da filosofia.
Sabemos também que a história da humanidade
está cheia de exemplos em que este fascínio
pelo desconhecido, numa aliança fatal com a
sede de poder e de riqueza, conduz a resultados
catastróf icos, guerras e crueldades e ao
extermínio de culturas inteiras.
Parece que o instinto do medo que sentimos
quando confrontados com o desconhecido tem
por objectivo lembrar‑nos de algo: que, na verdade,
aquilo ou aqueles que estão à nossa frente não
nos pertencem, mas merecem ser observados,
alcançados, considerados, percepcionados na
sua diferenciação de nós próprios.
Estou convencido de que a própria arte – e a nossa
atitude perante ela – é ou pode ser o exemplo mais
belo deste tipo de diferenciação na percepção do
desconhecido, tornando‑nos assim mais ricos no
pensamento e no sentimento.
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Entre os compositores nos quais o Remix
Ensemble foca a sua atenção nesta temporada
há exemplos muito fortes:
Mauricio Kagel, cuja obra reflecte o seu
conhecimento enciclopédico e a sua paixão
de longa data pelas tradições musicais
não europeias;
Claude Vivier, que num dado momento da
sua vida decidiu viajar para Bali e viver com
músicos nativos para estudar a sua música
e os seus hábitos, em busca das fontes
espirituais perdidas do acto de fazer música;
György Ligeti, que estudou a música
polimétrica e polifónica da África central,
encontrando uma relação com o seu próprio
pensamento musical;
Steve Reich, que conseguiu conciliar
os ritmos urbanos da música popular
contemporânea com o transe das tradições
rituais de culturas ancestrais.

A vida e a obra destes compositores que
apresentamos dizem‑nos também que aquilo
a que chamamos identidade cultural é algo que
tem de ser constantemente recriado por nós
num diálogo com o mundo que nos rodeia.
Desejo‑vos (também em nome dos músicos
do Remix) uma temporada inspiradora e
informativa com o Remix Ensemble. E muitos
novos mundos por descobrir!
PETER RUNDEL

Barroca em 2019
LAURENCE CUMMINGS
MAESTRO TITULAR ORQUESTRA BARROCA

“A Orquestra Barroca Casa da Música (…)
brilhou como um ensemble de sonoridade
original e classe internacional (…).”
DIE RHEINPFALZ

Do Novo Mundo ao Carnaval, a programação
para 2019 deixa‑nos a todos na Orquestra
Barroca Casa da Música muito entusiasmados.
Em Janeiro visitamos os Incas da América do Sul
segundo a visão de Lully, Purcell e Rameau nas
suas paisagens sonoras exóticas dedicadas ao
“admirável mundo novo”.
Em Março misturamos Vivaldi com Mozart
trazendo toda a diversão do Carnaval com um
toque do Novo Mundo. O fantástico violoncelista
Filipe Quaresma toca o empolgante Concerto
para violoncelo em Dó maior de Haydn.
Para a Semana Santa, juntamos Rowan Pierce
com o contratenor Iestyn Davies, uma estrela
internacional, no clássico intemporal Stabat
Mater de Pergolesi.
No nosso Natal, também dedicado ao Novo
Mundo, apresentamos o compositor italiano
Domenico Zipoli, que dedicou a sua vida ao
trabalho missionário musical na Argentina. A
obra é preenchida por melodias apelativas
e ritmos contagiantes. E, claro, a Orquestra
Barroca terá algumas surpresas na manga para
levar o Natal até aos vossos lugares.
Esperamos ver‑vos em breve!
LAURENCE CUMMINGS
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Coro em 2019
PAUL HILLIER
MAESTRO TITULAR CORO CASA DA MÚSICA

“O excelente nível interpretativo que o Coro manteve
ao longo do concerto é demonstrativo da experiência
e da maturidade actual do grupo.”
PEDRO M. SANTOS, PÚBLICO

Este é um ano importante para o Coro Casa
da Música, porque em 2019 celebramos
o 10º aniversário do agrupamento! Todos
os programas que escolhemos reflectem
aspectos do nosso trabalho que são para mim
importantes e ajudam a definir a personalidade
do Coro. Em Janeiro, com “Velho Mundo/Novo
Mundo”, apresentamos música antiga e nova
das Américas e da Europa, incluindo obras do
Brasil e de Portugal. Em Março cantamos dois
dos melhores motetos de Bach e uma obra muito
recente de Michael Gordon (A Western), um dos
compositores do triunvirato nova‑iorquino Bang
on a Can. Em Outubro chega a grande festa, com
a nossa maior produção até ao momento: as
Vésperas de Monteverdi, de 1610, numa alegre
colaboração com os nossos companheiros da
Orquestra Barroca Casa da Música. Finalmente,
em Novembro apresentamos um programa que
segue duas linhas: motetos renascentistas por
compositores associados a Lisboa, e música de
compositores contemporâneos que trabalham
no âmbito da tradição sacra ortodoxa.
PAUL HILLIER
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Coro Infantil em 2019

O Coro Infantil é um dos grupos residentes
da Casa da Música, justificando por talento
próprio a sua estreia pública no Dia Mundial
da Música de 2017. Entra na temporada de
2019 com duas grandes colaborações com os
agrupamentos da Casa no seu jovem percurso.
E é com a Orquestra Sinfónica e o Coro Casa da
Música que volta a pisar o palco da Sala Suggia,
cantando obras fundamentais da história da
música em momentos-chave da programação:
na Páscoa, apresenta o comovente Stabat Mater
de Dvořák; no festival À Volta do Barroco, visita
a monumental oratória Paulus de Mendelssohn.
Pelo meio, realiza o seu segundo concerto
como protagonista celebrando a música de
compositoras que fizeram história, no âmbito
do festival Música no Feminino. Dando passos
seguros no seu crescimento, o Coro Infantil, sob
a direcção da maestrina portuguesa Raquel
Couto, já se tornou um elemento indispensável
e muito acarinhado pela Casa da Música e pelo
seu público.

“(…) o entusiasmo dos jovens coralistas
é bem visível através dos sorrisos
estampados no rosto.”
JORNAL DE NOTÍCIAS
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JÖRG WIDMANN
ARTISTA EM RESIDÊNCIA

Jörg Widmann (Alemanha, 1973) é um dos artistas
mais versáteis e fascinantes da sua geração. Tem
sido alvo de várias residências e retrospectivas
em instituições como a Orquestra de Paris, o
Wigmore Hall, a Sinfónica Cidade de Birmingham,
a Mozartwoche de Salzburgo e a Philharmonie de
Essen. É o primeiro Compositor em Residência
na Gewandhaus de Leipzig, cuja orquestra lhe
encomendou, em parceria com a Sinfónica de
Boston, uma nova obra estreada em Março de
2018. Em 2019, a sua residência na Casa da
Música promove uma retrospectiva da obra de
Widmann 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. Entre
estas inclui-se a estreia portuguesa de Das heiße
Herz, uma nova obra para barítono e orquestra
que resulta de uma co-encomenda da Casa da
Música e se enquadra no ciclo Grandes Canções
Orquestrais, a desenvolver ao longo de 2019.
As qualidades de Widmann como solista são
apresentadas no Concerto para clarinete de
Mozart e em Male über Male 2 , de Wolfgang Rihm,
além da sua própria Elegia.
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Na temporada de 2017/18, as actuações de Jörg
Widmann em música de câmara incluíram uma
digressão com o Quarteto Hagen, recitais em
trio com Tabea Zimmermann e Dénes Vàrjon e
recitais para a San Francisco Performances e o
Toppan Hall. Estreou uma nova obra escrita para
si por Mark Andre, no Wittener Tage für neue
Kammermusik. Entre os seus parceiros de música
de câmara contam-se solistas de renome como
Sir András Schiff, Daniel Barenboim, Elisabeth
Leonskaja e Mitsuko Uchida.
A intensa actividade de Jörg Widmann enquanto
maestro tem‑no levado a dirigir grandes
orquestras, sendo Titular da Orquestra de
Câmara Irlandesa. O seu novo Concerto para
violino foi estreado pela Sinfónica Metropolitana
de Tóquio e Carolin Widmann, no Suntory
Hall. Como solista, fez a estreia mundial
do concerto para clarinete über de Mark
Andre, no Donauerschinger Musiktage 2015.
Outros compositores que escreveram obras
concertantes para Widmann foram Wolfgang
Rihm e Aribert Reimann.
Membro do Wissenschaftskollegs em Berlim, da
Academia de Belas-Artes da Baviera e, desde
2007, da Academia Livre das Artes de Hamburgo,
da Academia Alemã de Artes Plásticas e da
Academia de Ciências e Literatura de Mainz,
Jörg Widmann é professor de composição na
Academia Barenboim-Said em Berlim.

PETER EÖTVÖS
ARTISTA EM ASSOCIAÇÃO

Peter Eötvös (Hungria, 1944) é uma das Entre 1985 e 2011, foi titular de cargos na
personalidades musicais mais importantes e Orquestra de Câmara Hilversum, na Sinfónica da
influentes da música erudita, seja enquanto BBC, na Sinfónica de Gotemburgo, na Orquestra
maestro seja como compositor de óperas de do Festival de Budapeste e nas Sinfónicas
sucesso, obras orquestrais e concertos escritos das Rádios de Viena e SWR de Estugarda,
para alguns dos músicos mais prestigiados para além da Direcção Musical do Ensemble
do mundo. Essas duas vertentes artísticas intercontemporain.
estão em evidência no seu regresso à Casa Eötvös atribui grande importância à transmissão
da Música, num fim-de-semana especial em dos seus vastos conhecimentos e experiência,
que dirige a Orquestra Sinfónica e o Remix principalmente no Instituto Internacional Eötvös
Ensemble. São quatro as suas composições para jovens maestros e compositores em
incluídas na residência, entre as quais as muito Budapeste, que fundou em 1991, e na Fundação
recentes The Secret Kiss (2018), um melodrama de Música Contemporânea Eötvös, que criou
para narrador e cinco instrumentos resultado em 2004.
de uma encomenda da Casa da Música em Peter Eötvös é membro das Academias de
parceria com outras instituições internacionais Artes de Berlim e de Sächsische (Dresden), da
– apresentado em estreia nacional – e Joyce Academia de Literatura e Artes de Széchenyi
(2017), uma obra para clarinete e quarteto de (Budapeste), da Academia Real Sueca de Música
cordas. Os solistas convidados são Ryoko Aoki em Estocolmo e da Academia Real Flamenga
e Victor Pereira, a quem se junta Leticia Moreno da Bélgica, e Membro Honorário da Academia
para a interpretação do concerto para violino de Santa Cecília, em Roma. Recebeu inúmeros
DoReMi (2012). No papel exclusivo de maestro, prémios e distinções ao longo da sua carreira,
irá dirigir obras dos seus compatriotas Bartók incluindo os títulos de Officier e Commandeur
e Kurtág, e também de Pierre Boulez – figura- de l’Ordre des Arts et des Lettres do Ministério
chave do século XX que convidou Eötvös para Francês da Cultura, os Prémios Kossuth e Bartók
o cargo de Director Musical do Ensemble (Hungria), o Prémio da Royal Philharmonic
Society, o Prémio SACD Palmarès na categoria
intercontemporain (1978-1991).
A música de Peter Eötvös é programada ‘Prix Musique’ e o Prémio de Música de Frankfurt.
regularmente por orquestras, ensembles de Foi homenageado com um Leão de Ouro da
música contemporânea e festivais de todo o Bienal de Veneza pela sua carreira musical
mundo, e a sua actividade como maestro é (2011) e com o Grand Prix Artistique da Fondation
caracterizada por relações duradouras com Simone et Cino Del Duca, por indicação da
os agrupamentos mais prestigiados da Europa. Academia das Belas-Artes de França (2016).
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PEDRO LIMA
JOVEM COMPOSITOR EM RESIDÊNCIA

Todos os anos a Casa da Música escolhe um Nacional da Banda Sinfónica Portuguesa e
compositor português para dar a conhecer ao estreada na Casa da Música; ONCE AGAIN
seu público, encomendando‑lhe três obras que – Eternal Goodbyes (2015) para orquestra
serão estreadas pelos agrupamentos da Casa sinfónica, com estreia mundial na Konzerthaus
e pelo grupo de câmara vencedor do Prémio de Berlim e estreia nacional na Fundação
Jovens Músicos no ano anterior. Em 2019 a Calouste Gulbenkian, uma encomenda JOP/
escolha recai sobre Pedro Lima, um compositor OCP; {...} e tu de mim voaste para orquestra
residente em Londres e fellow na Guildhall sinfónica, obra galardoada com o Prémio de
Composição SPA/Antena 2 e estreada pela
School of Music and Drama.
Pedro Lima formou‑se no Conservatório de Orquestra Gulbenkian em 2016.
Música Calouste Gulbenkian de Braga e na Entre as obras para instrumento solo inclui
Escola Superior de Música de Lisboa, sob a ‑se STREAMING #1 (2017) para clarinete solo,
orientação de João Madureira e Luís Tinoco. uma co‑encomenda Antena 2 e Prémio Jovens
Completou com distinção o Mestrado em Opera Músicos.
Making & Writing na Guildhall School of Music Enquanto intérprete, autor e produtor, destaca
‑se o trabalho no grupo Mayokondor, um
and Drama, em Londres.
Como compositor, o seu catálogo inclui obras colectivo de criadores que se debruça sobre
vocais e música de cena como Theatro – Um novas formas artísticas usando a Virtual Reality
Ensaio Geral (2015‑16), resultante de uma co (Realidade Virtual) como provocação para um
‑criação de três jovens compositores e uma conjunto de criações eclécticas.
encomenda Theatro Circo/Conservatório
Gulbenkian de Braga; 12 Steps (2017), um
monodrama para três cantores e piano estreado
no Goodenough College de Londres, em 2018;
e Reel Woman, uma ópera de câmara para seis
cantores, ensemble e electrónica em tempo real,
também estreada em Londres (2018).
Escreveu Sopro do Côncavo (2015) para
orquestra de sopros, obra premiada no Concurso
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Ao contrário do que se diz, um
artista nunca está à frente do
seu tempo, as pessoas é que
geralmente estão atrás
EDGARD VARÈSE

JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO
JANEIRO

Sinfónica

CONCERTO DE ANO NOVO
FORA DE SÉRIE

SEX
04.01

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Leopold Hager direcção musical
Johann Strauss II Abertura da opereta O Morcego
Johann Strauss II Comboio da Diversão (polca rápida), op.281
Johannes Brahms Duas Danças Húngaras, nº 6 e nº 1
Johann Strauss II Viva a Hungria! (polca rápida), op.332
Johann Strauss II Valsa do Imperador, op.437
Antonín Dvořák Duas Danças Eslavas, op.72 nº 2 e op.46 nº 8
Franz von Suppé Abertura da opereta A Bela Galateia
Joseph Lanner Mozartiana
Josef Strauss Valsa Dynamiden, op.173
Richard Strauss Suite da ópera O Cavaleiro da Rosa

21:00 SALA SUGGIA

SÁB
05.01
18:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 28
2ª Plateia € 25
3ª Plateia € 22
Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

A dinastia Strauss é já habitual convidada de honra do Concerto de Ano Novo da
Orquestra Sinfónica, seduzindo-nos com as mais animadas valsas e polcas. Estas
eram danças imensamente populares na Viena do século XIX e ainda hoje animam os
bailes da cidade. Não é por isso de estranhar que mesmo as operetas criadas segundo
o modelo francês, quando assinadas pela mão de compositores austríacos como Franz
von Suppé, se deixassem impregnar pelo ritmo estonteante a três tempos da valsa –
é o caso da Abertura da opereta A Bela Galateia. Sob a direcção do reputado maestro
austríaco Leopold Hager, o programa que inaugura a temporada experimenta também
os passos de outras danças, com o sabor cigano das famosas Danças Húngaras de
Brahms e duas Danças Eslavas de Dvořák, obras que tornaram o compositor uma
estrela à escala mundial.

MECENAS DA ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA
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NUNO VENTURA
DE SOUSA

CLARINETES
AD LIBITUM
DOM 06.01

CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP
PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

18:00 SALA SUGGIA
€ 15
Cartão Amigo 25%

Nuno Pinto, José Ricardo Freitas,
Luís Filipe Santos e Tiago Abrantes
clarinetes, percussões e voz
João Tiago Dias percussões e voz

Franz Schubert Sonata em Si bemol maior,
D. 960
Nikolai Medtner Sonata em Mi menor,
op. 25 nº 2, “Vento da Noite”

Uma das mais divertidas e impressionantes
formações de sopros, Clarinetes Ad Libitum
tem uma identidade singular que se
desenvolveu e fortaleceu ao longo da sua
existência. O seu repertório mostra um grande
trabalho de pesquisa e adaptação musical, a
partir do imaginário tradicional de Portugal,
Espanha, América Latina e EUA e das tradições
celta e klezmer. As suas actuações são
virtuosas e coreografadas com humor.

Nuno Ventura de Sousa é o jovem pianista que
abre o Ciclo de Piano 2019. Vencedor de cerca
de 40 concursos nacionais e internacionais,
o músico portuense de 22 anos diplomou-se
recentemente na Universidade do Norte do
Texas sob a orientação do reputado pianista
Vladimir Viardo, e realiza neste momento o
mestrado em Viena com outra figura lendária,
Jiracek von Arnim. Após numerosos recitais
na Europa, EUA e Japão, regressa à Casa da
Música com duas obras de grande envergadura,
verdadeiros monumentos do repertório para
piano. A Sonata D.960 é uma das últimas
obras que Schubert compõe antes de morrer.
De dimensões gigantescas e com belíssimos
momentos líricos, é uma espécie de testamento
do compositor. Não menos monumental é
a Sonata de Nikolai Medtner, dedicada pelo
grande compositor russo ao seu amigo Sergei
Rachmaninoff, que rapidamente reconheceu a
sua qualidade extraordinária.

Promotor: Artway

TER
08.01
21:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 14
2ª Plateia € 12
3ª Plateia € 10
Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP
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11-27 JANEIRO
Os agrupamentos residentes
levam-nos em viagem pelas
Américas no arranque do
novo tema da programação,
desta vez não apenas um país,
mas um lado inteiro do mundo
– o Novo Mundo. Tudo começa
com as grandes celebrações

sinfónicas das identidades americanas: a dos Estados Unidos
por Dvořák, a do mundo maia por Ginastera. Vamos conhecer
os primeiros compositores naturais dos Estados Unidos, activos no tempo da independência, relembrar os incontornáveis
Gershwin e Bernstein, ouvir obras de Claude Vivier e Steve
Reich nunca antes tocadas em Portugal. Sem esquecer um
clássico do modernismo americano, Amériques, a primeira
obra do francês Varèse após chegar aos Estados Unidos. Em
busca de mundos recheados de fantasia, o Serviço Educativo
leva os mais novos ao Sítio do Pica-Pau Amarelo.

DAR NOVOS MUNDOS AO MUNDO

Sinfónica

NOVOS MUNDOS
SÉRIE CLÁSSICA
ABERTURA OFICIAL NOVO MUNDO

SEX
11.01
21:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 23
2ª Plateia € 21
3ª Plateia € 19
Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical
Alberto Ginastera Popol Vuh, La creación del mundo maya
(estreia em Portugal)
Antonín Dvořák Sinfonia nº 9, “Do Novo Mundo”

Onde é que tudo começou? De onde vêm as plantas, os animais e os homens? Como
surgiu o Sol, a Lua e as estrelas? São questões que sempre fascinaram todos os povos
e que encontram resposta em Popol Vuh, a perspectiva mitológica maia sobre a
criação do mundo. Este livro do século XVI serviu de inspiração a Alberto Ginastera
para escrever uma obra que ilustra musicalmente o nascimento da Terra e o despertar
da Natureza. Neste concerto que inaugura o novo tema da Casa da Música – o Novo
Mundo – não podia faltar aquela que foi considerada, logo após a sua estreia, a maior
obra sinfónica jamais escrita nos Estados Unidos da América. A Sinfonia do Novo
Mundo integra elementos das canções populares e traduz a imensidão das paisagens
americanas, tendo sido adoptada de imediato pelo país que acolhia o compositor
checo Antonín Dvořák.
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TITO PARIS
MIM Ê BÔ
SÁB
12.01
21:30 SALA SUGGIA
€ 25
Cartão Amigo 25%
Promotor:
Ao Sul do Mundo

Tito Paris apresenta o novo disco Mim ê Bô, uma ilustração da
diversidade cultural que tem acompanhado a vida do cantor, com
profundas raízes cabo-verdianas e laços muito fortes com Portugal,
Angola, Moçambique, Brasil e outros países de língua portuguesa.
Mim ê Bô oferece aquilo a que Tito Paris sempre nos habitou: um disco
composto por mornas e coladeiras, mas também uma fusão de ritmos
quentes. Promovendo a ponte entre culturas, Mim ê Bô faz-nos sentir
o que é Cabo Verde e o que é a lusofonia, revelando que afinal é mais o
que nos aproxima do que o que nos separa.
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DAR NOVOS MUNDOS AO MUNDO

Sinfónica

SINFONIA DO
NOVO MUNDO

CONCERTO COMENTADO PARA FAMÍLIAS
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

DOM
13.01
12:00 SALA SUGGIA
€ 12
Cartão Continente: na
compra de um bilhete
para adulto, oferta de
duas entradas para
menores de 18 anos
Cartão Amigo 25%

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical
Concerto comentado por Daniel Moreira
Antonín Dvořák Sinfonia nº 9, “Do Novo Mundo”
O que fez da Sinfonia do Novo Mundo, escrita por um checo, um sucesso
à escala mundial e um símbolo da cultura erudita norte-americana?
Numa época em que a falta de uma música verdadeiramente nacional
era sentida pelas elites culturais do país, Dvořák responde ao desafio
compondo sob a inspiração do ambiente sonoro dos afro-americanos
que trabalhavam nas plantações de algodão, dos espirituais negros e
das melodias ameríndias, acreditando que o estilo nacional dos Estados
Unidos da América deveria ser baseado nestes elementos. Ainda assim,
e porque as origens do compositor emergem também na obra, Bernstein
chamou-lhe uma sinfonia verdadeiramente multinacional. Daniel Moreira
coloca uma lupa sobre esta partitura pioneira e predilecta do público,
desvendando as novas paisagens sinfónicas cunhadas por Dvořák.

PATROCINADOR SINFÓNICA
AO DOMINGO CONTINENTE
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CONCERTO ESCOLAR

DUO INVICTA

ACADEMIA DE MÚSICA
DE COSTA CABRAL

MÚSICA DE CÂMARA

DOM 13.01

TER 15.01

18:00 SALA SUGGIA
€ 10
Cartão Amigo 25%

19:30 SALA 2
€ 10
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

A Academia de Música de Costa Cabral,
fundada em 1995, integra a rede nacional de
escolas do ensino artístico especializado da
música. Entre as suas principais formações,
destacam-se vários grupos de música de
câmara, orquestras de cordas, sopros e
percussão, orff, coros, teatro musical, etc.
Neste concerto especial, os alunos mostram
o resultado da sua aprendizagem aplicado em
várias destas formações.

Joana Valente meio-soprano
Nuno Caçote piano

Promotor: AMCC
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Obras de Pedro Blanco e Rui Soares da Costa
O Duo Invicta tem como principal objectivo
estimular e divulgar o trabalho desenvolvido
na cidade do Porto por compositores desta
cidade. Apesar de nascido em Leão (Espanha),
Pedro Blanco veio muito cedo para o Porto,
onde integrou o grupo docente fundador do
Conservatório de Música do Porto, em 1917.
Compôs peças para piano e voz com uma clara
influência lusa. Já Rui Soares da Costa viveu
sempre na cidade do Porto, e desde o final do
século XX tem vindo a incrementar o repertório
da sua autoria para canto e piano.
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CASA ABERTA

DAR NOVOS MUNDOS AO MUNDO

NOITE NON-STOP
CONCERTOS
ENSAIOS ABERTOS
PALESTRAS
VISITAS GUIADAS
INSTALAÇÕES
CINEMA
ESPECTÁCULOS
PARA FAMÍLIAS
DANÇA
EXPERIÊNCIAS
GASTRONÓMICAS

16–20
JAN
Entrada Livre
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DAR NOVOS MUNDOS AO MUNDO

Sinfónica

AMÉRICAS
FORA DE SÉRIE

SEX
18.01
21:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 26
2ª Plateia € 24
3ª Plateia € 22
Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical
George Gershwin Abertura Cubana
Leonard Bernstein Abertura de Candide
Claude Vivier Orion
(estreia em Portugal)
Silvestre Revueltas Sensemayá
Edgard Varèse Amériques
Um programa que percorre as Américas e compositores que beberam
frequentemente das fontes populares. George Gershwin utiliza na sua Abertura
Cubana instrumentos do folclore cubano, como as maracas e os bongós, enquanto o
compositor mexicano Silvestre Revueltas inclui na textura orquestral de Sensemayá,
a sua obra mais popular, instrumentos como clavas, maracas, raspador, cabaça e
tambores, evocando os rituais pagãos das tribos indígenas. Amériques de Varèse
traz reminiscências da Sagração da Primavera de Stravinski, invocando um sentido
de ritual urbano numa obra apoteótica. Sobre ela, Varèse afirmou: “Com Amériques
comecei a escrever a minha própria música.”

“Talvez seja porque estava 50 anos
à frente do seu tempo que Varèse
continua a ser reverenciado por
músicos de todos os géneros”.
THE GUARDIAN
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DAR NOVOS MUNDOS AO MUNDO

Serviço Educativo

PICA-PAU AMARELO
OS NOSSOS CONCERTOS*

SÁB
19.01
16:00 SALA 2
€ 7,5
€ 5 (< 18 anos)
*Espectáculos destinados
a famílias e público geral
(com mais de 6 anos)
que cruzam a música
com outras linguagens
de palco

Mário João Alves direcção artística
Alexandre Reis, Ângela Marques e Mário João Alves concepção e interpretação
Ópera Isto co-produção
Entrar no Sítio do Pica-Pau Amarelo é imergir no folclore mágico do Brasil. Na série
de livros que dedicou aos mais novos, Monteiro Lobato criou personagens como
Emília ou o Visconde de Sabugosa, mas recuperou também as figuras míticas de Saci
Pererê, Cuca e a Mula Sem-Cabeça, entre tantas outras. Ao imaginário tropical levou
ainda referências da mitologia europeia. É o Sítio intemporal, formador de sucessivas
gerações de leitores, que vamos visitar.

APOIO INSTITUCIONAL
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Remix & Synergy Vocals

VIAGEM NA AMÉRICA
GRANDES CANÇÕES ORQUESTRAIS

SÁB
19.01
18:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 15
2ª Plateia € 13
3ª Plateia € 11
Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%
17:15 CIBERMÚSICA
Entrada Livre
Palestra pré-concerto por
Daniel Moreira

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
SYNERGY VOCALS
Peter Rundel direcção musical
Anna Palimina soprano
Mauricio Kagel Die Stücke der Windrose: Oeste
Claude Vivier Trois airs pour une opéra imaginaire, para soprano e ensemble
Steve Reich Tehillim, para ensemble e grupo vocal
(estreia em Portugal)
Viaja-se pelas Américas neste concerto que assinala a abertura do tema Novo Mundo
na temporada do Remix Ensemble. A fundação do Synergy Vocals teve como mote
uma interpretação de Tehillim, tão apreciada pelo próprio Steve Reich que viria a
dar origem a uma relação próxima entre o reputado ensemble vocal e o compositor
norte-americano, especialmente conhecido como pioneiro do Minimalismo. A obra
pertence a uma fase posterior à eclosão desse movimento, voltando-se para as
origens judaicas de Reich e juntando o elemento tradicional à inovação. Com um estilo
marcado pela provocação, Oeste de Mauricio Kagel representa elementos do jazz
americano mesclados com ritmos de diversas latitudes. O programa completa-se
com árias escritas numa língua inventada pelo singular compositor canadiano Claude
Vivier, na voz da soprano moldava Anna Palimina.

“Não tenho qualquer hesitação em
recomendar-vos estes músicos
[Synergy Vocals].”
STEVE REICH
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DAR NOVOS MUNDOS AO MUNDO

Coro

VELHO MUNDO/
NOVO MUNDO
DOM
20.01
18:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 14
2ª Plateia € 12
3ª Plateia € 10
Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

CORO CASA DA MÚSICA
Paul Hillier direcção musical
Arvo Pärt Kleine Litanei
Filipe de Magalhães Asperges me
Arvo Pärt Virgencita
Manuel de Sumaya La Bella Incorrupta
Abraham Wood Brevity
William Billings I am the rose of Sharon
Heitor Villa-Lobos Bendita Saboria
Julia Wolfe Guard my tongue
Alonso Lobo Versa est in luctum
Arvo Pärt And I heard a voice…
Manuel Cardoso Nemo te condemnavit
Hernando Franco Magnificat Sexti Toni

O Coro Casa da Música dá início à sua temporada lançando pontes entre o Velho
e o Novo Mundo, e entre o passado e o presente. A época de ouro da polifonia
renascentista portuguesa e espanhola deu-se no período em que estes países estavam
na linha da frente da expansão europeia pelas Américas. Quando Filipe de Magalhães
e Manuel Cardoso compunham, por cá, obras polifónicas da mais alta qualidade, já o
espanhol Hernando Franco tinha marcado a actividade musical colonial da Guatemala
e do México. Mais tarde, Manuel de Sumaya tornou-se o mais notável representante
mexicano da transição entre as linguagens renascentista e barroca. Sob a direcção de
um dos maiores especialistas do mundo em música coral, Paul Hillier, este programa
apresenta também dois dos primeiros compositores naturais dos Estados Unidos da
América, activos no período revolucionário – Abraham Wood e William Billings –, e
avança até figuras-chave do nosso tempo.
MECENAS MÚSICA CORAL
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PRÉMIO JOVENS MÚSICOS/
ANTENA 2

RECITAL DOS VENCEDORES DO NÍVEL SUPERIOR DA EDIÇÃO 2018
MÚSICA DE CÂMARA · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

TER
22.01

ASSINATURAS
2019
O SEU LUGAR
NUM NOVO MUNDO
Descontos de 25% a 85%

19:30 SALA 2
€ 10
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

Zita Silva harpa
José Pedro Pereira trompete
Duas promessas da música portuguesa, galardoadas em 2018 com o
almejado Prémio Jovens Músicos, apresentam-se em recital na Sala
2. Zita Salomé da Silva estudou no Porto e em Londres, concluindo o
Mestrado em Artes com Distinção na Royal Academy of Music, sob
a orientação de Karen Vaughan e Skaila Kanga. José Pedro Pereira
estudou na Artave, na classe de Paulo Silva, concluindo o curso com a
classificação máxima. Recentemente obteve o 3º prémio no prestigiado
Internationaler Bodensee Musikwettbewerb (Alemanha) e o 1º Prémio na
Eric Aubier International Trumpet Competition (categoria Júnior).
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Sinfónica

SONHOS DE INVERNO
SÉRIE CLÁSSICA
INTEGRAL DAS SINFONIAS DE TCHAIKOVSKI

SEX
25.01

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Michail Jurowski direcção musical
Rafael Kyrychenko piano

21:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 23
2ª Plateia € 21
3ª Plateia € 19

Piotr Ilitch Tchaikovski Concerto para piano e orquestra nº 1
Piotr Ilitch Tchaikovski Sinfonia nº 1, “Sonhos de Inverno”
O multipremiado pianista português Rafael Kyrychenko, que estudou
na Bélgica com Maria João Pires e Daniel Blumenthal, interpreta um
dos Concertos para piano mais célebres de sempre. Nele, Tchaikovski
combinou elementos do folclore russo, ritmos de dança e melodias
lindíssimas que são orquestradas com o requinte da melhor tradição
sinfónica. O programa inclui ainda a Primeira Sinfonia do compositor
russo, uma obra escrita numa fase inicial da sua carreira mas que revela já
uma inventividade prodigiosa em melodias que descrevem as paisagens
invernais da Rússia.

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

“Jurowski corporiza a síntese da
precisão e do lirismo.”
LEIPZIGER VOLKSZEITUNG
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Serviço Educativo

A GRANDE VIAGEM
PRIMEIROS CONCERTOS*

DOM
27.01
10:00, 11:30 e 16:00
SALA 2
€ 10 criança+adulto**
€ 7,5 segundo
acompanhante com
mais de 6 anos

Sofia Nereida direcção artística e interpretação
António Miguel Teixeira, Flávio Aldo e Tommy Luther interpretação
Velas desfraldadas, que a aventura chama. A música da corte europeia
mistura-se com os ritmos tribais encontrados pelos primeiros
navegadores numa viagem-concerto que mostra a música como o
mais extraordinário território de miscigenação. Activamente, dá-se a
descoberta: o mundo é um barco só.

** Cartão Amigo 25%
*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.
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DAR NOVOS MUNDOS AO MUNDO

Barroca

DESCOBERTAS
BARROCAS
DOM
27.01
18:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 19
2ª Plateia € 17
3ª Plateia € 15
Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
Laurence Cummings cravo e direcção musical
Jean-Baptiste Lully Le Temple de la Paix (excertos)
Henry Purcell Suite de Indian Queen
Jean-Philippe Rameau Suite de Les Indes Galantes
Os compositores barrocos não se ocuparam apenas da representação do mundo
que os rodeava, mas foram também estimulados por uma época de descoberta do
outro lado do globo. O contacto com os povos para lá dos oceanos deu origem a Les
Indes Galantes de Rameau, em que se inclui o célebre andamento “Les Sauvages”,
resultado da impressão causada no compositor francês pela visita de chefes de tribos
norte-americanas à corte francesa, em 1725. As disputas pelo poder entre as cortes
peruana e mexicana antes da invasão espanhola estão na base da trama de Indian
Queen. A semi-ópera que Purcell deixou incompleta raramente é apresentada, pelo
que esta será uma oportunidade para ouvir de que forma a cultura nativa americana
foi representada pelo grande compositor barroco inglês.

“Laurence Cummings
transforma até o material
musical mais bruto em ouro.”
BBC MUSIC MAGAZINE

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

85

BEATRIZ NUNES

TIAGO NACARATO

NOVOS VALORES DO JAZZ
PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

TER 29.01

QUA 30.01

19:30 SALA 2
€ 10
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

21:30 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 15
2ª Plateia € 12

Lançado em 2018, Canto Primeiro é o primeiro
álbum de originais de Beatriz Nunes, que
inclui também novos arranjos de clássicos
como “A Canção da Paciência” e criações
para poemas portugueses contemporâneos.
Canto Primeiro afirma Beatriz Nunes como
compositora e produtora de um disco íntimo,
que procura o conforto do silêncio no sussurro
de uma voz que se conhece muito bem,
onde encontramos canções de carácter
contemplativo, entre a herança da música
portuguesa, a música de cantautor e o jazz.
Em 2018, foi seleccionada pela European
Jazz Network para os concertos no âmbito da
conferência On The Edge.

Tiago Nacarato é um cantautor portuense com
raízes brasileiras. Actualmente é uma das vozes
habituais da Orquestra Bamba Social, que junta
músicos luso-brasileiros residentes no Porto
para prestar tributo aos clássicos da música
brasileira, recriando-os e acrescentando-lhes novas sonoridades. Desta vez, Tiago
Nacarato sobe ao palco da Sala Suggia a solo
apresentando canções que vão integrar o seu
álbum de estreia, bem como alguns dos temas
que têm marcado a sua carreira.

Cartão Amigo 25%
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Promotor: Primeira Linha
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Dê a uma rapariga
os sapatos certos e ela
poderá conquistar o mundo
MARILYN MONROE

FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIRO
FEVEREIR
FEVEREIRO
FEVEREIRO

Sinfónica

CANTOS DA NOITE
SÉRIE DESCOBERTAS
GRANDES CANÇÕES ORQUESTRAIS

SÁB
02.02

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Ryan Wigglesworth direcção musical
Paula Murrihy meio‑soprano

18:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 18
2ª Plateia € 16
3ª Plateia € 14

Harrison Birtwistle Night’s Black Bird
(estreia em Portugal)
Modest Mussorgski Canções e Danças da Morte
‑
Igor Stravinski Petruchka
Modest Mussorgski Uma Noite no Monte Calvo (orquestração Stokowski)

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

O prestigiado maestro inglês Ryan Wigglesworth dirige um programa sob o signo da
noite que inclui uma obra reflexiva, subtil e quase transcendental de Harrison Birtwistle,
explorando um universo melancólico pouco associado ao compositor. No restante
alinhamento do programa ganham especial destaque a característica fantasia do país
de Stravinski, desde logo com a famosa marioneta endiabrada que, segundo o autor
de Petruchka, exaspera a paciência da orquestra. As Canções e Danças da Morte de
Mussorgski são um dos ciclos de canto e piano mais representativos da música russa,
sendo aqui apresentados em versão orquestrada com a interpretação da meio
‑soprano Paula Murrihy, uma presença habitual nas mais prestigiadas casas de ópera
do mundo. Do mesmo compositor, Uma Noite no Monte Calvo inspira‑se em obras
literárias e lendas russas descrevendo rituais pagãos numa noite de São João.

17:15 CIBERMÚSICA
Entrada Livre
Palestra pré-concerto por
Ana Liberal

“…a extraordinariamente
focada e eloquente meio-soprano Paula Murrihy…”
TIMES UK
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QUARTETO DE CORDAS
DE MATOSINHOS
MÚSICA DE CÂMARA

TER
05.02
19:30 SALA 2
€ 10
Jovem 15%
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Alberto Ginastera Quarteto de cordas nº 1, op.20
Luís Tinoco Quarteto de cordas
Antonín Dvořák Quarteto de cordas nº 12, op.96, em Fá maior, “Americano”
O Quarteto de Cordas de Matosinhos dá as boas‑vindas ao ano Novo Mundo
com um programa que junta múltiplas formas de abordar a música para
dois violinos, viola e violoncelo. Enquanto Ginastera introduz no seu primeiro
quarteto o sabor das danças rurais argentinas, o checo Dvořák deixou‑se
levar pelas impressões que lhe trouxeram as vivências norte‑americanas
– tornando esta conhecida partitura de música de câmara indissociável da
célebre Sinfonia do Novo Mundo. O programa do recital completa‑se com a
obra vencedora da primeira edição do Prémio de Composição Lopes‑Graça,
em 1995. O seu autor, Luís Tinoco, tornou‑se entretanto um dos compositores
portugueses com maior projecção internacional.

APOIO
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Sinfónica

QUATRO ÚLTIMAS
CANÇÕES
FORA DE SÉRIE
GRANDES CANÇÕES ORQUESTRAIS

SEX
08.02

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Stefan Blunier direcção musical
Anne Schwanewilms soprano

21:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 26
2ª Plateia € 24
3ª Plateia € 22

Richard Strauss Quatro Últimas Canções
Richard Wagner O Anel sem Palavras (versão de Lorin Maazel)
A aclamada soprano alemã Anne Schwanewilms regressa à Casa da Música para
interpretar canções de Richard Strauss, repertório no qual é considerada uma das
principais referências a nível mundial. Escritas quando o compositor teria 84 anos, as
Quatro Últimas Canções reflectem sobre o significado da morte, entrelaçando a voz
com as texturas orquestrais. O Anel sem Palavras é uma selecção de momentos‑chave
da tetralogia O Anel do Nibelungo de Wagner, condensando 17 horas de música em 75
minutos puramente orquestrais. Realizada pelo maestro e compositor Lorin Maazel,
esta adaptação inclui secções célebres como a “Cavalgada das Valquírias”, a jornada
de Siegfried pelo Reno ou a cena da imolação de Brünnhilde.

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

“Uma das maiores intérpretes
mundiais da ópera e da canção
do romantismo tardio.”
TIME OUT, LONDON
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10-19 FEVEREIRO

INVICTA.
INVICTA.
INVICTA.
INVICTA.
MÚSICA.
MÚSICA.
FILMES
FILMES

A magia do cinema regressa à Casa da Música
com quatro cine-concertos a não perder. No
ano em que se completam 130 anos desde o
nascimento de Charles Chaplin, A Quimera
do Ouro está em cartaz numa sessão única
na Sala Suggia. A banda sonora deste filme
mudo inesquecível é interpretada ao vivo pela
Orquestra Sinfónica. A ironia de Luis Buñuel e
Salvados Dalí deu origem a outro filme clássico,
mas mais polémico: L’âge d’or, com nova música de Martin Matalon interpretada em estreia

nacional pelo Drumming. Mais recentemente,
Bill Morrison assinou o filme Shelter, uma obra
comovente com música do trio de compositores
americanos Bang on a Can que o Remix interpreta ao vivo. Será difícil controlar as gargalhadas perante dois enormes génios da comédia,
Chaplin e Buster Keaton, que podem ser vistos
num cine-concerto com nova música criada em
tempo real. Bandas sonoras emblemáticas são
o mote para a abertura deste festival, entregue
à Banda Sinfónica Portuguesa.

INVICTA.MÚSICA.FILMES

BANDA SINFÓNICA
PORTUGUESA

A IDADE DO OURO
CINE-CONCERTO

DOM
10.02

TER
12.02

12:00 SALA SUGGIA
€ 10
Cartão Amigo 25%

19:30 SALA SUGGIA
€ 15
Cartão Amigo 25%

DRUMMING – GRUPO DE PERCUSSÃO
Miquel Bernat direcção musical
Worten Digitópia projecção
Francisco Ferreira direcção musical
Hans Zimmer (arr. Erik Rozendom) At World’s End , do filme Piratas das
Caraíbas: Nos Confins do Mundo
Marcel Peeters (arranjo) Cartoon
José Alberto Pina The Ghost Ship
Alain Boublil/Claude-Michel Schönberg (arr. Johan de Meij) Miss Saigon
O programa que a Banda Sinfónica Portuguesa traz ao Invicta.Música.
Filmes celebra bandas sonoras emblemáticas da história do cinema. Hans
Zimmer musicou as aventuras e desventuras do excêntrico pirata Jack
Sparrow em Piratas das Caraíbas, enquanto o espanhol José Alberto Pina
se inspirou no trágico naufrágio do transatlântico SS America, em 1994,
para escrever The Ghost Ship. O programa inclui um medley com algumas
das melodias mais célebres de desenhos animados e ainda um arranjo do
musical Miss Saigon, por sua vez inspirado no enredo da ópera de Puccini
Madame Butterfly.

Martin Matalon Le Scorpion, música para o filme L’âge d’or de Luis Buñuel
(estreia em Portugal)
Salvador Dalí guião
Um dos primeiros filmes sonoros produzidos em França, em 1930, A Idade
do Ouro de Buñuel foi um autêntico escândalo na sua época. Obra‑chave
do cinema surrealista, com argumento de Salvador Dalí e a presença
no ecrã de artistas famosos como Max Ernst e Josep Llorens Artigas,
atacava sem piedade a moral social e da Igreja perante as tentativas
de consumação de uma relação amorosa. Setenta anos depois, o
compositor argentino Martin Matalon compôs uma nova banda sonora
para este clássico, para seis percussionistas, piano e electrónica, que
o mais destacado agrupamento português de percussão traz agora ao
festival Invicta.Música.Filmes, acompanhando a projecção do filme na
Sala Suggia.
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Serviço Educativo

MUNDO ANIMADO
CINE-CONCERTO
OS NOSSOS CONCERTOS*

SÁB
16.02
16:00 SALA 2
€ 7,5
€ 5 (< 18 anos)
*Espectáculos destinados
a famílias e público geral
(com mais de 6 anos)
que cruzam a música
com outras linguagens
de palco.

Factor E! direcção artística
António Serginho, Óscar Rodrigues e Pedro Cardoso (Peixe) interpretação
Worten Digitópia projecção
IndieJúnior Allianz co-produção
Filmes de Charles Chaplin e Buster Keaton
A criação ao vivo de bandas sonoras para filmes projectados no grande ecrã é sempre
um momento único. Nele se manifesta a poesia do velho cinema mudo, admitindo
mudanças subtis na interpretação musical e uma liberdade de improviso mais
disruptiva e actual. De um ou outro modo, coloca‑se o performer na corda bamba.
Aos filmes clássicos de Chaplin ou Buster Keaton juntamos novas sonoridades num
cine‑concerto imperdível.

MECENAS WORTEN DIGITÓPIA
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Sinfónica

A QUIMERA DO OURO
CINE-CONCERTO
FORA DE SÉRIE

SÁB
16.02
18:00 SALA SUGGIA
€ 25
Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Jayce Ogren direcção musical
Worten Digitópia projecção
Charles Chaplin filme
Charles Chaplin (arr. Timothy Brock) música
European Film Philharmonic Institute
Chaplin ocupa um lugar cimeiro na galeria dos maiores génios de sempre do cinema.
Menos conhecido é o facto de ter sido também o criador de bandas sonoras para
vários dos seus filmes. Sobre A Quimera do Ouro, de 1925, uma das comédias mais
icónicas da história, afirmou ser o filme pelo qual gostaria de ser recordado. Nele, o
famoso Vagabundo tenta a sorte no Alasca durante a febre do ouro, mas é apanhado
numa sucessão de aventuras tão cómicas quanto comoventes. É precisamente este
grande clássico que o festival Invicta.Música.Filmes apresenta numa sessão única em
que a Orquestra Sinfónica acompanha ao vivo a projecção do filme. Um cine-concerto
fabuloso e recheado de humor que promete ficar marcado na memória.
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VADYM KHOLODENKO
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

Ludwig van Beethoven Sonata op. 27 nº 2, “quasi una
fantasia” (Ao Luar)
Sergei Prokofieff Sonata de Guerra nº 6
Sergei Rachmaninoff Prelúdio op.3 nº 2
Sergei Rachmaninoff 10 Prelúdios op.23
Após o enorme sucesso que representou o recital de Vadym
Kholodenko no Ciclo de Piano 2016, o vencedor da Medalha
de Ouro do Concurso Van Cliburn regressa à Sala Suggia
com um programa que inclui obras favoritas do repertório
pianístico. Em programa encontra-se a celebérrima Sonata
ao Luar de Beethoven, mas também a sonata dramática
que Prokofieff escreveu durante os duros anos da
Segunda Guerra Mundial, após a leitura da biografia de
Beethoven escrita por Romain Rolland, que junta a violência
expressiva ao rigor clássico. A segunda parte do recital é
inteiramente preenchida pela insuperável verve melódica de
Rachmaninoff nos seus prelúdios para piano solo. A temática
da guerra está ainda bem presente entre os opus 23, ou
não tivesse sido um destes prelúdios tocado para as tropas
soviéticas na frente de guerra pelo lendário pianista Emil
Gilels, em 1944.
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DOM
17.02
18:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 24
2ª Plateia € 22
3ª Plateia € 20
Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

INVICTA.MÚSICA.FILMES

Remix

SHELTER
CINE-CONCERTO

TER
19.02
19:30 SALA SUGGIA
€ 15
Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Brad Lubman direcção musical
Iris Oja meio-soprano
Leonor Melo soprano
Ângela Alves soprano
Worten Digitópia projecção
Bill Morrison filme
David Lang, Michael Gordon e Julia Wolfe música
Deborah Artman libreto
O universo de Shelter evoca o poder e a ameaça da natureza, a promessa de expansão
de limites contida na estrutura de uma nova casa, a pura beleza estética de plantas de
casas, a doce arquitectura do som e a vulnerabilidade apreensiva que está presente
até na segurança do sono. Uma profunda e comovente reflexão sobre o significado de
ter um abrigo, com assinatura musical dos fundadores do agrupamento nova-iorquino
Bang on a Can. A beleza das imagens de Shelter, filme de Bill Morrison com música de
David Lang, Michael Gordon e Julia Wolfe, é apenas comparável à magia da música, à
energia do ritmo e à pureza da escrita vocal.
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CONCERTO ESPIRITUAL
SÉRIE DESCOBERTAS

SÁB
23.02
18:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 18
2ª Plateia € 16
3ª Plateia € 14
Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%
17:15 CIBERMÚSICA
Entrada Livre
Palestra pré-concerto por
Pedro Almeida

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Brad Lubman direcção musical
Irvine Arditti violino
Charles Ives Three Places in New England (versão 4)
Elliott Carter Concerto para violino e orquestra
(estreia em Portugal)
‑
Claude Vivier Siddhartha
(estreia em Portugal)
Irvini Arditti, fundador do prestigiado Arditti Quartet, regressa à Sala Suggia para
interpretar um dos marcos do repertório violinístico do final do século XX: o Concerto
do norte‑americano Elliott Carter. Num fim de tarde dedicado à América do Norte,
o maestro Brad Lubman, também ele americano, dirige uma das principais obras
do compositor canadiano Claude Vivier. Siddharta inspira‑se no livro homónimo do
alemão Hermann Hesse, que conta a jornada de um jovem à procura da plenitude
espiritual. Não menos apelativa é a obra de outro americano, Charles Ives, que inclui
referências a temas militares e ao espiritual negro “Old Black Joe”.

“A abordagem de Arditti ao
violino é fascinante.”
THE TELEGRAPH
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BACH BE CUE
PRIMEIROS CONCERTOS*

BERNARDO SANTOS
MÚSICA DE CÂMARA
PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

DOM
24.02

TER
26.02

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

19:30 SALA 2
€ 10
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

€ 10 criança+adulto**
€ 7,5 segundo
acompanhante com mais
de 6 anos
**Cartão Amigo 25%
*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.

Bernardo Santos piano
Franz Liszt São Francisco de Paula caminhando sobre as ondas, S.175
Piotr Ilitch Tchaikovski As Estações, op.37a
Frederico de Freitas Tema e Variações
Factor E! direcção artística
Artur Carvalho, Daniel Sousa, Inês Lapa, Joaquim Alves e Tiago
Oliveira interpretação
Óscar Rodrigues electrónica
Se a música alimenta, sirva-se então uma suculenta refeição de Bach.
Este concerto bem-humorado, finalista dos YEAH! Awards, os prémios
europeus para produções infanto-juvenis, já montou o restaurante em
vários palcos, inclusive em São Paulo. Regressa à Casa com a melhor
ementa barroca.

Bernardo Santos formou‑se na Universidade de Aveiro e partiu depois
para o Conservatori del Liceu em Barcelona, concluindo uma pós
‑graduação com Josep Colom. O recital que apresenta na Casa da
Música inclui peças emblemáticas do Romantismo e o Tema e Variações
de Frederico de Freitas, uma obra de 1944 recentemente publicada numa
edição crítica assinada pelo pianista.

MECENAS PRÉMIO NOVOS
TALENTOS AGEAS
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O Americano: o fanático gigante
que venera "getting things done",
mas que nunca pergunta o que
está a fazer nem porque o faz
OCTAVIO PAZ

MARÇO
MARÇO
MARÇO
MARÇO

Sinfónica

ÊXITOS RUSSOS

SÉRIE CLÁSSICA
INTEGRAL DAS SINFONIAS DE TCHAIKOVSKI

SEX
01.03

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Vassily Sinaisky direcção musical
Vasco Dantas Rocha piano

21:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 23
2ª Plateia € 21
3ª Plateia € 19

Sergei Rachmaninoff Concerto para piano e orquestra nº 2
Piotr Ilitch Tchaikovski Sinfonia nº 2
Vassily Sinaisky é um dos grandes maestros da escola russa. Em 1973 conquistou a
Medalha de Ouro no prestigiante Concurso Karajan, em Berlim, e mais recentemente
foi Director Musical do Teatro Bolshoi e da Filarmónica de Moscovo. É uma autoridade
na interpretação de programas russos tais como este, que inclui obras favoritas
do grande público. O jovem e premiado pianista português Vasco Dantas Rocha é
solista na interpretação de um concerto para piano arrebatador. Marcado por uma
insuperável veia melódica, o Concerto nº 2 de Rachmaninoff trouxe a fama definitiva
ao compositor. A noite completa-se com uma sinfonia de outro mestre, Tchaikovski,
também ela um êxito desde a sua estreia.

Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%
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RITMO TRÓPICO
OS NOSSOS CONCERTOS*

SÁB
02.03
16:00 SALA 2
€ 7,5
€ 5 (< 18 anos)
*Espectáculos destinados
a famílias e público geral
(com mais de 6 anos)
que cruzam a música
com outras linguagens
de palco.

Artur Carvalho, Bruno Estima, Joaquim Alves e Tiago Oliveira
direcção artística e interpretação
Trocam-se os hemisférios e sobe a temperatura num concerto de ritmos
sem embaraço e preconceito, estendido por toda a latinidade da América
Central e do Sul. Salsa, merengue, chachachá, rumba, tango ou samba
são alguns dos países de um mapa musical com a geografia da liberdade.
No vórtice de estilos, com a sala a vibrar, já todo o corpo dança e não se
cansa. Calor!
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Coro

A OESTE DE BACH
SÁB
02.03
18:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 14
2ª Plateia € 12
3ª Plateia € 10
Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

CORO CASA DA MÚSICA
Paul Hillier direcção musical
Johann Sebastian Bach Singet dem Herrn
Michael Gordon A Western
(estreia em Portugal; encomenda Casa da Música e Theatre of Voices)
Johann Sebastian Bach Jesu meine Freude
Jesu, meine Freude é o motete mais conhecido de Bach, e também o mais complexo na
sua estrutura simétrica. A exploração criativa do hino que lhe serve de base é profunda
e inclui uma magnífica fuga. Escrito possivelmente para um funeral, o motete Singet
dem Herrn surpreende pela leveza do contraponto. Décadas após a morte de Bach, a
obra impressionou Mozart que a ouviu numa visita a Leipzig. Um programa belíssimo
em que é apresentada uma obra recente de Michael Gordon, um dos compositores
do triunvirato nova‑iorquino Bang on a Can, pouco depois da sua estreia absoluta na
Alemanha sob a direcção de Paul Hillier.
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Barroca

CONCERTO
DE CARNAVAL
CICLO BARROCO BPI

DOM
03.03

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
Laurence Cummings cravo e direcção musical
Filipe Quaresma violoncelo

18:00 SALA SUGGIA
€ 20
Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Antonio Vivaldi Sinfonia de Montezuma
Joseph Haydn Concerto para violoncelo nº 1, em Dó maior
Carl Heinrich Graun Sinfonia de Montezuma
Leopold Mozart Cassação em Sol maior, Sinfonia dos Brinquedos
Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia nº 6 em Fá maior, K.43
A Orquestra Barroca estreia-se no Concerto de Carnaval, levando a boa-disposição
a todos quantos a vierem ouvir. O repertório é insuspeito: são grandes clássicos
que poderemos escutar tal e qual soavam na sua época – ou talvez não – e onde
pontificam obras de uma fase inicial das vidas criativas de Haydn e Mozart. O solista
convidado para interpretar o primeiro concerto para violoncelo de Haydn é Filipe
Quaresma, músico português que tem construído uma sólida carreira dentro e fora
do país. O tema Novo Mundo passa por música de Vivaldi e Graun inspirada na vida
épica do governante asteca Moctezuma Ilhuicanina. Numa referência mais próxima
do espírito carnavalesco, o programa inclui a divertida Sinfonia dos Brinquedos de
Leopold Mozart.

MECENAS CICLO SOGRAPE
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QUEM CONHECEU
CHARLES IVES?
FORA DE SÉRIE

SÁB
09.03
18:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 26
2ª Plateia € 24
3ª Plateia € 22
Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Coral de Letras da Universidade do Porto
Baldur Brönnimann e Raquel Couto* direcção musical
Paulo Álvares piano
Charles Ives The Unanswered Question
John Adams My Father Knew Charles Ives
(estreia em Portugal)
‑
Charles Ives Sinfonia nº 4, para piano, coro e orquestra*
(estreia em Portugal)
O reencontro entre a Sinfónica e o Coral de Letras, em ano dedicado ao Novo Mundo,
leva‑nos pelos caminhos inesperados de dois criadores fundamentais dos Estados
Unidos da América. A música de Charles Ives data das primeiras décadas do século XX
e é uma das primeiras manifestações do modernismo musical naquele país, afirmando
‑se como verdadeiramente americana e influenciando o que viria a ser escrito dali
para a frente. A sua Quarta Sinfonia junta um colectivo impressionante e conta, no
papel de solista, com o prestigiado pianista brasileiro Paulo Álvares, um especialista
no repertório contemporâneo há longos anos radicado na Alemanha. O programa
completa‑se com uma autobiografia musical de John Adams, compositor que sempre
viu Ives como um modelo de experimentalismo e liberdade. My Father Knew Charles
Ives é uma homenagem e um elogio a alguém que o influenciou fortemente.
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DANILO PÉREZ,
JOHN PATITUCCI
& TERRI LYNE
CARRINGTON

DOM
10.03

CICLO JAZZ

21:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 20
2ª Plateia € 18
3ª Plateia € 16

Danilo Pérez piano
John Patitucci baixo
Terri Lyne Carrington bateria
Três enormes estrelas do jazz mundial fazem-nos entrar numa outra
dimensão do trio clássico de piano, contrabaixo e bateria. A origem
do projecto “Children of the Light” é a secção rítmica que acompanha
Wayne Shorter desde o ano 2000. Ali, o lendário saxofonista regressou ao
formato acústico em que se movia nos anos 60, mas contou com o sangue
renovado de um trio de músicos de excepção, mostrando como
os formatos tradicionais permanecem terreno fértil para a criação.
Esta noite, o lugar de Brian Blade é tomado por uma outra baterista
virtuosa, Terri Lyne Carrington, várias vezes premiada com o Grammy
Award. Os diálogos entre os músicos incluem momentos de improvisação
colectiva mas distinguem-se antes de mais pela intensidade da relação
construída sobre o palco.

Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

“Traga os seus óculos de sol para o
concerto, porque há luz mais do que
suficiente para todos”.
DOWNBEAT
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ÓLAFUR ARNALDS

HELENA SARMENTO
NOVOS VALORES DO FADO

SEJA PARTE DA CASA DA MÚSICA!
JUNTE-SE AO COLÉGIO DE PATRONOS!
Os Patronos são as Pessoas que mais entusiasmo
demonstram pela Casa da Música e que reconhecem o seu
valor para a Sociedade, para a Região e para o País.

SEG 11.03

TER 12.03

21:00 SALA SUGGIA
€ 30
Cartão Amigo 25%

19:30 SALA 2
€ 10
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

Ólafur Arnalds apresenta em digressão
europeia re:member, disco editado com o
selo da Mercury KX em 2018. No centro do
espectáculo deste artista multifacetado, já
distinguido com um BAFTA, estão dois pianos
semi-generativos que se tocam a si mesmos
e foram desenvolvidos por Ólafur e a sua
equipa. São, em simultâneo, uma ferramenta
de composição e parte integrante da actuação.
De cada vez que são tocados soam um pouco
diferentes, conferindo a cada espectáculo um
carácter único.

Quando descobriu Amália, o fado tomou conta
de Helena Sarmento, como um amor raro para
sempre. Natural de Lamego mas radicada no
Porto desde 2004, a cantora traz à Casa da
Música o seu terceiro álbum, Lonjura (2018),
que sucede a Fado Azul (2011) e Fado dos Dias
Assim (2013). Helena Sarmento é presença
assídua nas mais diversas salas portuguesas e
no estrangeiro, apresentando-se regularmente
em casas de fado.

Promotor: Uguru

Os seus apoios financeiros contribuem para aumentar a
ambição, para melhorar a prestação artística, cultural e
social e para dinamizar toda a actividade da Casa.
Os Patronos merecem a nossa maior atenção, pelo que
procuramos que estejam presentes nos momentos
especiais da Casa da Música, sendo por isso os mais bem
informados e os seus melhores embaixadores.
A Casa da Música agradece muito aos seus Patronos.
Junte-se ao Colégio de Patronos e faça parte deste
grande projecto!

Para mais informações contactar Antonieta Diniz
adiniz@casadamusica.com
patronos@casadamusica.com
Telefone 220 120 201
www.casadamusica.com/patronos
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A NOITE DOS MAIAS
SÉRIE CLÁSSICA

SEX
15.03
21:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 23
2ª Plateia € 21
3ª Plateia € 19
Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Carlos Izcaray direcção musical
Paul Desenne Palenkumbé
(estreia em Portugal)
Heitor Villa‑Lobos Uirapuru
Alberto Ginastera Glosses sobre temes de Pau Casals
(estreia em Portugal)
‑
Silvestre Revueltas La Noche de los Mayas
(estreia em Portugal)
Um Uirapuru, atingido no coração pela flecha de uma Princesa, transforma‑se num
belo índio disputado por todas as índias que o encontram… Assim é o início da história
que dá forma ao poema sinfónico Uirapuru de Villa‑Lobos, uma obra‑prima que retrata
o ambiente da selva brasileira e dos seus habitantes ancestrais. Neste concerto
latino‑americano recheado de música nunca antes tocada em Portugal, a orquestra
mergulha no folclore venezuelano com Palenkumbé e na herança musical dos
maias com o mexicano Silvestre Revueltas. O concerto inclui um tributo ao lendário
violoncelista Pau Casals por Alberto Ginastera, um dos nomes fundamentais da
música das Américas.
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ALEXANDER
ROMANOVSKY

“Romanovsky é o mais recente pianista
a ser saudado como o verdadeiro
herdeiro da grande tradição russa.”
THE GUARDIAN

CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

Fryderyk Chopin 24 Estudos
De regresso ao Ciclo de Piano, depois de dois magníficos
recitais que conquistaram o público da Casa da Música
nas últimas temporadas, o pianista ucraniano Alexander
Romanovsky apresenta os dois cadernos de Estudos para
piano de Chopin. Muito para além do seu papel didáctico,
estas peças do compositor polaco representaram uma
reinvenção da forma estudo – são obras‑primas da
literatura pianística que exploram qualidades expressivas
do instrumento até então desconhecidas. Romanovsky foi o
mais jovem vencedor de sempre do Concurso Internacional
Busoni e é medalhado do Concurso Tchaikovski. Menino
‑prodígio, venceu o Concurso Krainev com apenas 11 anos
de idade e recebeu a Medalha de Honra da Sociedade
Filarmónica de Bolonha aos 15 anos, algo apenas alcançado
por Mozart e Rossini.
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SÁB
16.03
18:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 24
2ª Plateia € 22
3ª Plateia € 20
Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

PETER EÖTVÖS ARTISTA EM ASSOCIAÇÃO

Sinfónica

DÓ-RÉ-MI

SÉRIE DESCOBERTAS

SÁB
23.03

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Peter Eötvös direcção musical
Leticia Moreno violino

18:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 18
2ª Plateia € 16
3ª Plateia € 14

György Kurtág Petite musique solennelle
(estreia em Portugal)
Peter Eötvös DoReMi, concerto para violino e orquestra
(estreia em Portugal)
Béla Bartók O Mandarim Maravilhoso

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

A residência de Peter Eötvös na Casa da Música apresenta o artista húngaro na sua
dupla qualidade de maestro e compositor e faz estrear em Portugal o Concerto para
violino DoReMi. A solista é Leticia Moreno, que tem tido uma carreira meteórica desde
que foi seleccionada como Echo Rising Star, em 2012, e se apresenta com o seu
raríssimo violino Nicola Gagliano de 1762. O programa inclui obras dos mais célebres
compatriotas de Eötvös: de György Kurtág, uma obra recente escrita para homenagear
Pierre Boulez; de Béla Bartók, a música de um bailado macabro que causou grande
escândalo quando estreou na Alemanha, em 1926.

17:15 CIBERMÚSICA
Entrada Livre
Palestra pré-concerto por
Daniel Moreira
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LULLABIES – CANÇÕES
DE EMBALAR
PRIMEIROS CONCERTOS*

DOM
24.03

Duncan Chapman e Supriya Nagarajan direcção artística e interpretação
Joana Araújo interpretação
O canto de mulheres na Índia rural adormecendo os filhos inspirou este projecto de
recolha de “lullabies” (canções de embalar) do mundo. Com a electrónica hipnótica de
Duncan Chapman e a voz da indiana Supriya Nagarajan, a quem se junta Joana Araújo
com temas do cancioneiro português, repousa-se no colo da música.

10:00, 11:30 e 16:00 Sala 2
€ 10 criança+adulto**
€ 7,5 segundo
acompanhante com
mais de 6 anos
** Cartão Amigo 25%
*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.
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PETER EÖTVÖS ARTISTA EM ASSOCIAÇÃO

Remix

O BEIJO SECRETO
DOM
24.03

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Peter Eötvös direcção musical
Ryoko Aoki voz
Victor Pereira clarinete

18:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 15
2ª Plateia € 13
3ª Plateia € 11

Peter Eötvös Joyce, para clarinete e quarteto de cordas
(estreia em Portugal)
Peter Eötvös Steine
Peter Eötvös The Secret Kiss, para voz e ensemble
(estreia em Portugal; encomenda Casa da Música, Gageego Ensemble, Ensemble
Musikfabrik, Plural Ensemble, MUPA Budapest and Bunka Kaikan Tokyo)
Pierre Boulez Domaines, para clarinete e ensemble

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

Peter Eötvös dirige obras suas que viram a luz do dia nos últimos dois anos e que
exploram os diálogos entre um solista e um ensemble: é o caso de Joyce, em que é
solista o clarinetista Victor Pereira, e do melodrama The Secret Kiss, com texto em
japonês narrado por Ryoko Aoki. Esta obra acabada de estrear em Gotemburgo é uma
co-encomenda da Casa da Música e terá aqui a sua segunda audição mundial. Escrita
com o objectivo de homenagear Pierre Boulez no seu 60º aniversário, Steine é uma
obra em que se poderá ouvir os músicos a transformarem pedras em instrumentos
musicais. Do próprio Boulez é interpretada Domaines, uma peça emblemática que
coloca o clarinetista a percorrer o palco para construir diálogos com diferentes grupos
instrumentais.
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HENRIQUE PORTOVEDO
MÚSICA DE CÂMARA
PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

TER
26.03
19:30 SALA 2
€ 10
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

Henrique Portovedo saxofone e electrónica
Pierre Jodlowski La dernier songe de Samuel Beckett
Pierre Boulez Dialogues de l’ombre double
Luís Neto da Costa Orgias do Agora
(estreia mundial)
Óscar Escudero POV
Os recitais do multipremiado saxofonista Henrique Portovedo exploram
habitualmente as sonoridades híbridas da música contemporânea.
Aqui, demonstra como peças de teatro de Beckett e Claudel inspiraram
obras de dois compositores de referência da música francesa.
Do programa consta ainda uma reflexão sobre a dicotomia real/virtual,
pelo espanhol Óscar Escudero, e uma estreia mundial assinada por um
compositor nacional da nova geração.
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RHAPSODY IN BLUE
SÉRIE CLÁSSICA

SEX
29.03

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Steven Sloane direcção musical
Mário Laginha piano

21:30 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 23
2ª Plateia € 21
3ª Plateia € 19

Aaron Copland Fanfare for the Common Man
Leonard Bernstein Danças Sinfónicas de West Side Story
George Gershwin Rhapsody in Blue
Arturo Márquez Danzón nº 2

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

Em ano dedicado ao Novo Mundo, seria difícil escolher obras mais
icónicas! Desde que foi escrita para assinalar a entrada dos EUA na
Segunda Guerra Mundial, a Fanfarra para o Homem Comum de Copland
tornou-se um hino para ocasiões solenes, acontecimentos desportivos,
filmes e muito mais. Não menos famoso é o glissando inicial do clarinete
em Rhapsody in Blue, uma obra de Gershwin largamente influenciada
pelas sonoridades do jazz e do blues. O solista ao piano é Mário Laginha,
alguém que navega com grande à-vontade entre as músicas escritas e as
improvisadas. Tal como Gershwin, o lendário maestro Leonard Bernstein
levou o teatro musical muito a sério, tendo escrito uma das partituras mais
célebres da história da Broadway: West Side Story. O concerto encerra
com o poder imparável das percussões na obra mais conhecida do
mexicano Arturo Márquez.
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COLECCIONADOR
DE PAISAGENS

Sinfónica

DANÇAS SINFÓNICAS
CONCERTO COMENTADO PARA FAMÍLIAS
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

OS NOSSOS CONCERTOS*

SÁB
30.03

DOM
31.03

16:00 SALA 2
€ 7,5
€ 5 (< 18 anos)
*Espectáculos destinados
a famílias e público geral
(com mais de 6 anos)
que cruzam a música
com outras linguagens
de palco

12:00 SALA SUGGIA
€ 12
Cartão Continente: na
compra de um bilhete
para adulto, oferta de
duas entradas para
menores de 18 anos
Cartão Amigo 25%

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Steven Sloane direcção musical
Concerto comentado por Rui Pereira
Aaron Copland Fanfare for the Common Man
Leonard Bernstein Danças Sinfónicas de West Side Story
Arturo Márquez Danzón nº 2

Fundação La Caixa produção
Oiçam: a batida metálica de um martelo, o murmúrio do vento, o mar, um
pássaro… Que músicas trazem? Um coleccionador colhe sons quotidianos
que inspiram os músicos a tocar Ravel, Debussy, Bartók, Schoenberg,
Stravinski e outros compositores. Dando a conhecer repertório do
séc. XX, este concerto, uma produção Fundação La Caixa, serve-se
ainda de danças, malabarismos, sombras chinesas e mais surpresas para
colorir as paisagens sonoras.
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Haverá poucos musicais da Broadway tão famosos quanto West Side
Story. O argumento é uma adaptação de Romeu e Julieta, mas a trama
passa-se em Nova Iorque com jovens pertencentes a grupos rivais:
Tony faz parte de um gang branco e apaixona-se por Maria, irmã do
líder do gang porto-riquenho. A suite orquestral de Bernstein ilustra
uma competição em forma de mambo, cita canções famosas como
“Somewhere” e “Maria” e apresenta a batalha final entre os gangs. Este
concerto comentado tem início com uma célebre fanfarra escrita para
promover o sentimento de patriotismo dos Estados Unidos e ignora todos
os muros para terminar em apoteose no México, evocando uma dança
tradicional de origem cubana.
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BANDA SINFÓNICA
PORTUGUESA
DOM
31.03
18:00 SALA SUGGIA
€ 10
Cartão Amigo 25%

José Eduardo Gomes direcção musical
Obras Finalistas do VII Concurso Nacional de Composição BSP
(estreias mundiais)
Luis Tinoco nova obra
(estreia mundial; encomenda BSP)
A Banda Sinfónica Portuguesa apresenta a sétima edição do seu
Concurso Nacional de Composição, onde os novos talentos da
composição contemporânea portuguesa para banda se dão a conhecer.
No final do concerto, após a estreia de uma obra encomendada a Luís
Tinoco, será anunciada a obra vencedora.
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Eu sou católico e não me
posso suicidar, mas planeio
enfrascar-me até à morte
JACK KEROUAC

ABRIL
ABRIL

ERIK FRIEDLANDER’S
“THROW A GLASS” + CHRIS
POTTER ELECTRIC TRIO
CICLO JAZZ

QUA
03.04

“O sax tenor de Potter tem
uma intensidade profunda
ao estilo de Coltrane”

21:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 20
2ª Plateia € 18
3ª Plateia € 16

THE GUARDIAN

Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

“Friedlander tem não apenas uma
habilidade técnica sem fundo, mas
também uma curiosidade incomum
talhada pela imaginação.”

ERIK FRIEDLANDER’s “Throw a glass”
Erik Friedlander violoncelo
Uri Caine piano
Mark Helias baixo
Ches Smith bateria
CHRIS POTTER ELECTRIC TRIO
Chris Potter saxofone
Craig Taborn piano
Justin Brown bateria
Dois nomes centrais do jazz norte-americano trazem à Casa da Música os seus novos
trabalhos, num concerto duplo em que cada líder é acompanhado por músicos de
topo. Veterano do jazz experimental nova-iorquino, o violoncelista Erik Friedlander
é especialmente conhecido pelas colaborações com John Zorn. Vem apresentar
o seu novo álbum Artemisia, com edição prevista precisamente para este mês. A
criatividade sem limites de Chris Potter torna-o um dos saxofonistas mais admirados
das últimas décadas. A revista New Yorker define-o como “um tenor que lembra a
astúcia de Joe Henderson e que aplica a sua técnica mais ao serviço da música do
que do espectáculo”. Uma noite imperdível com o melhor do jazz que se faz hoje nos
Estados Unidos da América.

PITCHFORK
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Sinfónica

ROMANTISMO
SINFÓNICO
SÉRIE CLÁSSICA

SEX
05.04

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Douglas Boyd direcção musical
Franz Schubert Sinfonia nº 9, “A Grande”
Franz Schubert Sinfonia nº 8, “Inacabada”

21:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 23
2ª Plateia € 21
3ª Plateia € 19

A última sinfonia que Schubert deixou concluída foi aquela em que o compositor mais
investiu as suas forças, procurando escrever uma “grande sinfonia” à altura de qualquer
das assinadas pelo colosso Beethoven. Deixara misteriosamente por terminar a
Oitava, que apesar disso se mantém como uma das mais populares do seu catálogo e a
porta de entrada num Romantismo expansivo. Com a profundidade destas obras, seja
nos largos desenvolvimentos temáticos que prenunciam os românticos mais tardios,
seja no amor declarado à melodia que o acompanhava desde sempre, abre-se um
vislumbre do caminho que seguiria o Schubert mais tardio, não tivesse ele morrido com
apenas 31 anos.

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

“[Douglas Boyd] tem a habilidade do maestro
nascido para fazer a música soar fresca, para
detectar a sua vida interior e o seu pulsar…”
THE SUNDAY TELEGRAPH
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Sinfónica

GRANDE SCHUBERT
CONCERTO COMENTADO PARA FAMILIAS
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

DOM
07.04

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Douglas Boyd direcção musical
Concerto comentado por Daniel Moreira

12:00 SALA SUGGIA
€ 12
Cartão Continente: na
compra de um bilhete
para adulto, oferta de
duas entradas para
menores de 18 anos

Franz Schubert Sinfonia nº 9, “A Grande”
“Após cada andamento houve longos aplausos e, mais ainda, os músicos
da orquestra estavam profundamente emocionados e maravilhados
com esta obra extraordinária”. As palavras são de Felix Mendelssohn, o
maestro-compositor que estreou a Sinfonia nº 9 em Leipzig, uma década
após a morte de Schubert. Também Schumann se deixou impressionar
pela última sinfonia que o compositor vienense completou, celebrando
a sua longa e divinal extensão, “como um grosso romance em quatro
volumes”. Com os comentários de Daniel Moreira, somos guiados por
aquela que é considerada a obra máxima da produção instrumental de
Schubert.

Cartão Amigo 25%
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Serviço Educativo

Serviço Educativo

AO ALCANCE DE TODOS

REI UBU

OS NOSSOS CONCERTOS*
AO ALCANCE DE TODOS

08–16
ABR

SEG
08.04
19:30 SALA 2
€ 7,5
€ 5 (< 18 anos)
*Espectáculos destinados
a famílias e público geral
(com mais de 6 anos)
que cruzam a música
com outras linguagens
de palco.

Marco Paiva encenação
Crinabel Teatro interpretação
Worten Digitópia música e electrónica
A integração é um acto contínuo. Sem dias para acontecer, é o princípio da Música e a
pedra angular de ambientes sociais saudáveis, onde se valoriza cada elemento. Para
nós é uma inevitabilidade: integramos TODOS os cidadãos porque não existimos de
outro modo. Sob esta visão, reeditamos anualmente um programa que, estendendo
‑se pelo calendário, agrupa uma série de projectos artísticos e de alcance social,
votados à criação de oportunidades para pessoas e comunidades com acesso restrito
a experiências musicais positivas, efectivamente gratificantes. Mitigar obstáculos e
derrubar preconceitos, mas sobretudo regenerar a estima pessoal e de comunidades
muitas vezes marginalizadas, dando azo a boas manifestações performativas, são
razões para intervenções prolongadas, comummente multidisciplinares, que mostram
poder de expressão. Esta faceta última torna‑se visível, pelo início da Primavera, num
festival aberto de oficinas e espectáculos. Com ele desejamos aproximar públicos
e, construtivamente, reclamar contra a indiferença e a exclusão. Aos dois propósitos
respondem, na edição 2019, Paluí, Está Aqui?, Rei Ubu e Multi, novas produções co
‑criadas com grupos que se tornam habitantes legítimos do palco.
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Queremos criar um exército. Um que seja ruidoso. Desorganizado.
Inexperiente, deformado e patético; definitivamente perigoso e
dissimulado, despudoradamente astuto. A finalidade é só uma: vencer.
Conquistar, ganhar a qualquer custo. Vencer porque sim e à traição,
vendendo a consciência, a lucidez. Influenciados pela obra de Alfred Jarry,
damos provas da Patafísica, a “ciência das soluções imaginárias e das leis
que regulam as excepções” proposta pelo autor francês.
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Serviço Educativo

Serviço Educativo

MULTI

PALUÍ, ESTÁ AQUI?

AO ALCANCE DE TODOS
OS NOSSOS CONCERTOS*

AO ALCANCE DE TODOS
OS NOSSOS CONCERTOS*

SÁB
13.04

TER
16.04

21:00 SALA 2

19:30 SALA 2
€ 7,5
€ 5 (< 18 anos)

DOM
14.04
18:00 SALA 2
€ 7,5
€ 5 (< 18 anos)
*Espectáculos destinados
a famílias e público geral
(com mais de 6 anos)
que cruzam a música
com outras linguagens
de palco.

Helena Caspurro e Pedro Carvalho de Almeida direcção artística
António Miguel Teixeira, Filipe Lopes e João Pereira
coordenação artística
Serviço de Reabilitação Psicossocial do Hospital Magalhães Lemos interpretação
Paul Griffiths e Pete Letanka direcção artística
XIV Curso de Formação de Animadores Musicais,
CIAD – Centro Integrado de Apoio à Deficiência interpretação
Uma partícula abre o universo de possibilidades. Multi é o prefixo da
diversidade, o poder de integração. Nesta performance musical, o
corolário de três meses de trabalho regular, é a força de um grupo, a
palavra inteira, onírica e multicelular que, valorizando a impressão digital
de cada elemento, tem todos e tem muito para comunicar.
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Paluí: nascido na música, quimérico por natureza, fez mover centenas de crianças até à
escrita de um livro. A viagem segue agora pelas mãos de paluínautas de outras galáxias
sob comando do Serviço de Reabilitação Psicossocial do Hospital Magalhães Lemos e
de equipas da Universidade de Aveiro e do Instituto Politécnico do Porto. Um momento
revelador de que a música, o teatro, as artes visuais e plásticas, a imagem e a palavra
estão ao alcance de todos, fazendo parte da construção dos livros da vida.

157

BERNARDO SILVA,
NUNO SOARES
E ELSA SILVA

90 ANOS DE
MÚSICA BRASILEIRA
CONFERÊNCIA

MÚSICA DE CÂMARA

TER 09.04

QUI 11.04

19:30 SALA 2
€ 10
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

19:00 SALA DE ENSAIO 1
Entrada Livre

Zuza Homem de Mello
Musicólogo, jornalista, crítico e investigador,
Zuza Homem de Mello é uma figura
fundamental da cultura brasileira, com extensa
obra publicada. Membro da Academia Paulista
de Letras, vem à Casa da Música apresentar
uma conferência imperdível sobre quase um
século de música brasileira.

Bernardo Silva trompa
Nuno Soares violino
Elsa Silva piano
Charles Koechlin Quatro pequenas peças
Johannes Brahms Trio em Mi bemol, op.40
Três músicos talentosos com sólidas carreiras
apresentam este programa que se inicia com
uma obra do francês Koechlin, reconhecida
pela sua delicadeza e estética romântica
‑impressionista. A forte impressão causada
pelas paisagens da Floresta Negra levou Brahms
a escrever o Trio em Mi bemol, que ocupa um
lugar especial na sua produção musical.
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Promotor:
Casa da Arquitectura
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13+17 ABRIL

CONCERTOS
MÚSICA.
PÁSCOA
PÁSCOA
PÁCOA
CONCERTOS

A evocação da Páscoa faz-se
com obras de referência construídas sobre um dos textos
religiosos mais comoventes
de sempre: o Stabat Mater,
que descreve as dores de Maria
aos pés da cruz, contemplando

a agonia do seu filho. Pergolesi e Dvořák foram dois dos compositores que se debruçaram sobre este texto inspirador, com
obras magníficas aqui interpretadas por destacados solistas
internacionais, junto de quatro agrupamentos residentes da
Casa da Música – Orquestras Sinfónica e Barroca, Coro e
Coro Infantil.

CONCERTOS DE PÁSCOA

Sinfónica

STABAT MATER
FORA DE SÉRIE

SÁB
13.04

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA
CORO INFANTIL CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical
Eduarda Melo soprano
Iris Oja alto
Mark Le Brocq tenor
Marcell Baronyi barítono

18:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 28
2ª Plateia € 25
3ª Plateia € 22

Antonín Dvořák Stabat Mater

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

O Stabat Mater é um dos hinos mais significativos no contexto da Paixão, ao
exprimir as dores de Maria, junto à cruz, contemplando a agonia de Jesus. Dvořák
manteve a fé católica durante toda a vida, mas quando mergulha na composição
do seu Stabat Mater, as dores são também as suas – em apenas três anos perde
os seus três filhos, e o processo de composição acompanha esta tragédia. O
resultado é uma obra profundamente comovente, que explora cada instante
expressivo do texto, e que ao luto sentido acrescenta um testemunho final de fé
e esperança. Entre os agrupamentos residentes da Casa da Música que aqui se
juntam a solistas internacionais prestigiados, destaca-se a presença do Coro
Infantil naquele que é mais um passo seguro no seu crescimento.

MECENAS CONCERTOS DE PÁSCOA
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CONCERTOS DE PÁSCOA

Barroca

PAIXÃO BARROCA
CICLO BARROCO BPI
GRANDES CANÇÕES ORQUESTRAIS

QUA
17.04

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
Laurence Cummings direcção musical
Iestyn Davies contratenor
Rowan Pierce soprano

21:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 19
2ª Plateia € 17
3ª Plateia € 15

Alessandro Scarlatti Sinfonia di Concerto Grosso nº 3 em Ré menor
Arcangelo Corelli Concerto Grosso
Giovanni Battista Pergolesi Stabat Mater

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

O Barroco italiano, com três dos seus mais notáveis representantes, domina o concerto
de Páscoa da Orquestra Barroca. O Stabat Mater é a obra mais conhecida de Pergolesi
e figura entre os exemplos mais perfeitos da literatura musical sacra europeia. Os
belíssimos solos vocais são interpretados pelo contratenor britânico Iestyn Davies,
celebrado internacionalmente e premiado com um Grammy, e pela soprano Rowan
Pierce, convidada regular dos mais destacados ensembles de música antiga do mundo.
A primeira parte é preenchida por música instrumental de Scarlatti e Corelli, figuras
centrais da vida musical de Nápoles e Roma no início do século XVIII.
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JANTAR COM…
PRÉMIO JOVENS
A ERA DE OURO DOS MÚSICOS/ANTENA 2
DOS VENCEDORES DO NÍVEL
FILMES MUSICAIS RECITAL
SUPERIOR DA EDIÇÃO 2018
MÚSICA DE CÂMARA
PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

QUI+SEX
18+19.04

20:00 RESTAURANTE
€ 47,5

Lara Martins soprano
Pianista a anunciar
“Moon River”, “Summertime” ou “Over The
Rainbow” são títulos icónicos do imaginário
musical de sucessivas gerações. Um universo
alimentado pela memória visual, repleta da
nostalgia deixada em cada um de nós pela
magia do grande ecrã, através dos filmes
que nos deram a conhecer as canções deste
concerto. Neste programa figuram alguns dos
temas mais emblemáticos que celebrizaram
a cultura americana do segundo quartel do
século XX, marcando a génese de um novo
mercado músico-teatral eternizado em filme.
Aqui, música de Bernstein, Gershwin, Rogers
e Hammerstein, entre outros autores que
marcaram os anos 1930 a 60, será interpretada
por Lara Martins, soprano de nomeada
internacional e solista do elenco de O Fantasma
da Ópera, no West End de Londres. Uma
verdadeira odisseia marcada pelo reviver da
acção, da euforia, da melancolia e compaixão,
da aventura ou do beijo de olho fechado que
em si mesmo fecha o ciclo do imaginário aqui
celebrado com o público através da música.
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TER 23.04
19:30 SALA 2
€ 10
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

Joana Soares oboé
Joana Filipa Soares iniciou-se em requinta aos 5 anos.
Estudou oboé no Conservatório de Música da Jobra e é
licenciada pela Universidade de Aveiro. Em 2017, foi admitida
no Conservatório Nacional Superior de Música e Dança de
Paris, na classe de David Walter e Fréderic Tardy. Colaborou
com a Orchestre de Chambre de la Nouvelle Europe, a
Orchestre Symphonique et Lyrique de Paris, a Orchestre
Colonne, a Orchestre Sostenuto, a Filarmonia das Beiras e
a BSP. Conquistou primeiros prémios em vários concursos
nacionais e o 3º Prémio no Young Artist Oboe Competition
da Internacional Double Reed Society.

27-30 ABRIL
György Ligeti foi um dos maiores e mais originais compositores da segunda metade do
século XX. Natural da Transilvânia, fugiu para
a Europa Ocidental em 1956 e o seu estilo é o
resultado de diversas influências – incluindo
o seu passado húngaro, a sua experiência de
estúdio com Stockhausen e diversas correntes
contemporâneas e do folclore. Mas manifestou sempre uma personalidade distinta, por
vezes com grande humor e sempre visionária.
Ao longo de dois concertos partilhados entre
a Orquestra Sinfónica e o Remix Ensemble, um

recital do pianista Pierre-Laurent Aimard e uma
instalação, percorremos várias dimensões da
obra de Ligeti contando com a presença de grandes solistas: o violoncelista Lucas Fels e o próprio
Aimard revelam a sua música concertante e a
soprano Susanna Andersson interpreta excertos de Le Grand Macabre, ópera que é revisitada
também pelo trompetista Aleš Klančar.

CONCERTOS

&

PÁSCOA
MÚSICA
MÚSICA
MÚSICA
MÚSICA
REVO
REVO
REVO
LUÇÃO
LUÇÃO
LUÇÃO
LUÇÃO
LUÇÃO
LUÇÃO
LIGETI: IMERSÃO TOTAL

Eu vivo numa prisão: uma das
paredes é a vanguarda, a outra é
o passado, e eu quero é escapar
GYÖRGY LIGETI

MÚSICA & REVOLUÇÃO

GYÖRGY LIGETI:
POEMA SINFÓNICO PARA
100 METRÓNOMOS
SÁB
27.04

100 metrónomos mecânicos são postos em movimento, a velocidades
diferentes, e ali ficam a compor por si só uma obra musical da mais
complexa polirritmia, que submerge lentamente até à estagnação. Esta
é uma obra de arte conceptual criada por Ligeti nos anos 60, quando
mantém contacto com o grupo Fluxus e o movimento do ‘happening’. A
experiência de ouvir (e ver) o seu resultado é singular e quase hipnótica,
pelo que se recomenda passar por ela pelo menos uma vez na vida.

15:00, 16:00 E 17:00
CIBERMÚSICA
Entrada Livre
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MÚSICA & REVOLUÇÃO

Remix & Sinfónica

O GÉNIO DE LIGETI
FORA DE SÉRIE

SÁB
27.04

1ª PARTE
REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Emilio Pomàrico direcção musical
Lucas Fels violoncelo

18:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 18
2ª Plateia € 16
3ª Plateia € 14

György Ligeti Concerto de câmara; Concerto para violoncelo
2ª PARTE
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical
Susanna Andersson soprano

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

György Ligeti Lontano; Apparitions; Le Grand Macabre (excertos)
Nuvens sonoras, redes flutuantes que se rompem e emaranham, edifícios imaginários
e labirintos, transformações, catástrofes e desintegrações – são termos tão sugestivos
como estes que definem as coordenadas do universo Ligeti, especialmente desde o
final da década de 50. Finalmente exilado da Hungria comunista, o compositor pôde
trabalhar com Stockhausen em Colónia e deu a conhecer Apparitions, prenunciando
uma nova fase criativa longe das intromissões do poder político na sua liberdade
artística. O Concerto de câmara é um dos exemplos clássicos desse período e tornou
‑se uma das obras mais gravadas e apresentadas em público dos últimos cinquenta
anos. Tal como Lontano, obra fascinante que remete para memórias de infância
submersas e está presente em filmes de Kubrick e Scorcese. O concerto partilhado
pela Sinfónica e o Remix conta com dois grandes especialistas na interpretação de
repertório do século XX: Lucas Fels, violoncelista do prestigiadíssimo Arditti Quartet,
e a premiada soprano Susanna Andersson, que interpreta excertos da única ópera do
compositor húngaro.

16:00 SALA SUGGIA
Entrada Livre
Documentário:

György Ligeti
Michel Follin realização
Arnaud de Mezamat,
Judit Kele e Michel Follin
guião
Comentado por
Baldur Brönnimann
e Emilio Pomàrico
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MÚSICA & REVOLUÇÃO

Sinfónica & Remix

VIRTUOSOS
PARA LIGETI
FORA DE SÉRIE

DOM
28.04

1ª PARTE
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical

18:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 18
2ª Plateia € 16
3ª Plateia € 14

György Ligeti Atmosphères; San Francisco Polyphony; Concert românesc
2ª PARTE
REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Emilio Pomàrico direcção musical
Pierre-Laurent Aimard piano
Aleš Klančar trompete

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

György Ligeti Mysteries of the Macabre; Concerto para piano
Atmosphères é uma das obras orquestrais mais impressionantes da segunda metade
do século XX, podendo mesmo ser considerada a peça de consagração internacional
de Ligeti. Um estatuto já conquistado quando Stanley Kubrick a incluiu na banda
sonora de 2001: Odisseia no Espaço, em 1968, tornando-a ainda mais célebre à escala
mundial. Muito antes, quando ainda na Hungria, Ligeti escreveu o Concert românesc
como uma prova do seu amor pelas canções populares romenas. Num concerto
que dá a oportunidade para atravessar vários períodos e diferentes linguagens
do compositor, merece especial destaque a presença de Pierre-Laurent Aimard,
pianista que desenvolveu uma longa ligação a Ligeti e é um aclamado intérprete do
Concerto para piano. Já o trompetista Aleš Klančar será protagonista num arranjo com
momentos irónicos da ópera Le Grand Macabre.
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MÚSICA & REVOLUÇÃO

PIERRE-LAURENT
AIMARD
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

TER
30.04

Pierre-Laurent Aimard piano
György Ligeti Estudos para piano (Livros I e II); Musica ricercata

19:30 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 18
2ª Plateia € 16
3ª Plateia € 14

Pierre-Laurent Aimard tem uma brilhante carreira de mais de quatro décadas, desde
que conquistou o 1º Prémio no Concurso Messiaen, em 1973, com apenas 16 anos de
idade. Pianista favorito de Ligeti, é uma autoridade indiscutível na sua interpretação.
Os Estudos para piano, no seu conjunto, são uma das grandes obras-primas do
compositor húngaro e tornaram-se referência do repertório para piano do século XX.
Aimard apresenta neste recital não só os dois primeiros livros de estudos, incluindo
aqueles que Ligeti lhe dedicou, mas também Musica ricercata, uma obra emblemática
de início de carreira que é também um desafio – com fazer música com apenas uma
nota, com duas ou três, acrescentando novos sons a cada andamento até terminar
com todas as notas da escala cromática? O resultado por vezes hipnótico e ritual levou
à inclusão de excertos desta peça no filme Eyes Wide Shut, de Stanley Kubrick.

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

“Um músico brilhante e visionário”
WALL STREET JOURNAL
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A confusão de um jovem artista
em crescimento não vem da
confusão de que todos estão
errados e eu estou certo, a confusão
é que todos estão certos.
MORTON FELDMAN

MAIO
MAIO

JÖRG WIDMANN ARTISTA EM RESIDÊNCIA

Sinfónica

BEM-VINDO WIDMANN
SÉRIE CLÁSSICA

SEX
03.05

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

21:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 23
2ª Plateia € 21
3ª Plateia € 19

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.

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

“O que o torna tão irresistível como
compositor e intérprete é a grande dose
de pura alegria no que faz.”
THE GUARDIAN
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03-19 MAIO

&

PÁSCOA
MÚSICA
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.

Serviço Educativo

AUTOCARRO
PARA SONHOS

SPRING ON!/NOVAS
TENDÊNCIAS DO JAZZ

OS NOSSOS CONCERTOS*

03–05
MAI

SÁB
04.05
11:30 SALA 2
€ 7,5
€ 5 (< 18 anos)
*Espectáculos destinados
a famílias e público geral
(com mais de 6 anos)
que cruzam a música
com outras linguagens
de palco.

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.

Rita Canário direcção artística
Eduardo Brito argumento
Marta Freitas encenação
João Dias, José Grossinho, Miguel Ramos,
outros música e interpretação
Mundo Razoável produção
Centro Cultural Vila Flor co-produção
O 703, autocarro que liga a Cordoaria, no coração do Porto, ao 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.

APOIO INSTITUCIONAL

MECENAS RITO DA PRIMAVERA

184

185

GRIGORY SOKOLOV
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

Este é já o 11º recital de piano a solo que o mítico Grigory
Sokolov vem dar à Casa da Música. Em cada regresso, 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.
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TER
07.05
21:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 35
2ª Plateia € 32
3ª Plateia € 29
Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Sinfónica

A QUINTA DE MAHLER
FORA DE SÉRIE
GRANDES CANÇÕES ORQUESTRAIS

SEX
10.05

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Eliahu Inbal direcção musical
Ekaterina Gubanova meio‑soprano

21:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 26
2ª Plateia € 24
3ª Plateia € 22

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
Ekaterina Gubanova, aclamada pelos seus papéis wagnerianos.

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

MECENAS GRANDES CANÇÕES ORQUESTRAIS
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JÖRG WIDMANN ARTISTA EM RESIDÊNCIA

Remix

DANÇAS DO DUBAI
SÁB
11.05
18:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 15
2ª Plateia € 13
3ª Plateia € 11
Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

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, com o seu carácter acrobático
e hiperactivo. 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.
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Serviço Educativo

ERA UMA VEZ
PRIMEIROS CONCERTOS*

DOM
12.05
10:00, 11:30 e 16:00
SALA 2
€ 10 criança+adulto**
€ 7,5 segundo
acompanhante com
mais de 6 anos
** Cartão Amigo 25%
*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.

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.
Através de canções originais, personagens nascidas de muitas histórias
revisitam reinos e bosques mágicos. De contos misturados resulta o convite
para embarcar numa aventura feliz, sem vilões para estragar a festa.
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RITO DA PRIMAVERA

ECHO RISING STARS

QUATUOR AROD
ECHO RISING STARS

17–19
MAI

SEX
17.05
21:00 SALA 2
€ 10
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

Todos os anos a European Concert Hall Organisation (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, quatro solistas, um trio de piano e um quarteto
de cordas apresentam-se na Casa da Música e incluem nos programas
dos recitais novas obras especificamente encomendadas para serem
estreadas nesta digressão.

BOZAR BRUSSELS e HET CONCERTGEBOUW AMSTERDAM
apresentam:
Quatuor Arod
Jordan Victoria violino
Alexandre Vu violino
Mathieu Herzog viola
Samy Rachid violoncelo
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Béla Bartók Quarteto de cordas nº 5
Johannes Brahms Quarteto de cordas nº 2, op.51

RITO DA PRIMAVERA

AMATIS TRIO
ECHO RISING STARS

ANAÏS GAUDEMARD
ECHO RISING STARS

SÁB
18.05

SÁB
18.05

12:00 SALA 2
€ 10
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

16:00 SALA 2
€ 10
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

FESTSPIELHAUS BADEN-BADEN, KÖLNER PHILHARMONIE,
KONZERTHAUS DORTMUND e ELBPHILHARMONIE HAMBURG
apresentam:
Lea Hausmann violino
Samuel Shepherd violoncelo
Mengjie Han piano
Dmitri Chostakovitch Trio de piano nº 1
Johannes Brahms Trio de piano nº 2 op.87
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PHILHARMONIE DE PARIS e FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN
apresentam:
Anaïs Gaudemard harpa
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 musique –
Philharmonie de Paris e ECHO)
Albert Zabel La source, op.23
Mikhaïl Glinka A Cotovia
Bedřich Smetana Vltava
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RITO DA PRIMAVERA

KIAN SOLTANI
ECHO RISING STARS

DOM
19.05
16:00 SALA 2
€ 10
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

JOSEP-RAMON OLIVÉ
ECHO RISING STARS

DOM
19.05

WIENER KONZERTHAUS e
MUSIKVEREIN WIEN apresentam:
Kian Soltani violoncelo
Nathalia Milstein piano

18:00 SALA 2
€ 10
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

David Helbock Soul-Searching,
para violoncelo e piano
(encomenda Wiener Konzerthaus
e ECHO)
Dmitri Chostakovitch Sonata para
violoncelo em Ré menor, op.40
Fryderyk Chopin Introduction et
polonaise brillante, op.3

L’AUDITORI BARCELONA e PALAU DE LA MÚSICA
CATALANA apresentam:
Josep-Ramon Olivé barítono
Ian Tindale piano
Franz Schubert Ganymed; An mein Herz; Du bist die Ruh;
An die Leier; Die Götter Griechenlands; Auf der Bruck
Erich Korngold Vier Lieder des Abschieds, op.14
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
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Sinfónica

JAZZ SINFÓNICO
SÉRIE DESCOBERTAS

SÁB
18.05
18:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 18
2ª Plateia € 16
3ª Plateia € 14
Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%
17:15 CIBERMÚSICA
Entrada Livre
Palestra pré-concerto por
Telmo Marques

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
ORQUESTRA JAZZ DE MATOSINHOS
Olari Elts direcção musical
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.

APOIO
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BANDA SINFÓNICA
PORTUGUESA

TRIBUTO A D. HELENA

DOM
19.05

24–26
MAI

12:00 SALA SUGGIA
€ 10
Cartão Amigo 25%

Douglas Bostock direcção musical
Alan Hovhaness Sinfonia nº 53, “Star Dawn”
Isao Matsushita Tenku-no Inori (Oração do Firmamento)
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.

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.
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Sinfónica

CONCERTOS PARA PIANO
SÉRIE CLÁSSICA · TRIBUTO A D. HELENA
CONCERTO DEDICADO AO ORFEÃO PORTUENSE

SEX
24.05

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

21:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 23
2ª Plateia € 21
3ª Plateia € 19
Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

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. Em 2008
foi Revelação do Ano da BBC Music Magazine. Ao lado da Orquestra
Sinfónica apresenta concertos de compositores cimeiros da história da
música ocidental.

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

MARATONA DE TECLISTAS
RECITAIS DE INSTRUMENTOS DE TECLA
COM ALUNOS DE ESCOLAS VOCACIONAIS
TRIBUTO A D. HELENA

SÁB+DOM
25+26.05
A partir das 10:00
VÁRIOS ESPAÇOS

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.

€ 1,5
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Sinfónica

BACH E MOZART

CONCERTO COMENTADO PARA FAMÍLIAS
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE
TRIBUTO A D. HELENA

DOM
26.05

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
David Fray direcção musical e piano
Concerto comentado por Helena Marinho

12:00 SALA SUGGIA
€ 12
Cartão Continente: na
compra de um bilhete
para adulto, oferta de
duas entradas para
menores de 18 anos

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.

Cartão Amigo 25%
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Serviço Educativo

ESCOLA A CANTAR

REENCONTROS XXI

OS NOSSOS CONCERTOS*

MÚSICA DE CÂMARA

SEG
27.05

SEX–DOM
31.05–02.06

19:00 SALA SUGGIA
€ 7,5
€ 5 (< 18 anos)
*Espectáculos destinados
a famílias e público geral
(com mais de 6 anos)
que cruzam a música
com outras linguagens
de palco.

António Miguel Teixeira, Joana Castro e Raquel Couto direcção musical
Duarte Cardoso, Gonçalo Vasquez e Ivo Brandão músicos
Coros das EB1 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.

As vivências dos jovens músicos ao longo da sua formação têm reflexos
em toda a vida profissional. O resultado ouve-se na música, no ensino e
na partilha de experiências que dão 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.

MECENAS MÚSICA CORAL
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Eu cometi o pior pecado
que se pode cometer…
Não fui feliz
JORGE LUIS BORGES

JUNHO
JUNHO

Sinfónica

BERNSTEIN
EM CONCERTO
SÉRIE DESCOBERTAS

SÁB
01.06

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Joseph Swensen direcção musical
Roman Rabinovich piano

18:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 18
2ª Plateia € 16
3ª Plateia € 14

Carlos Chávez Sinfonia nº 2 (Sinfonia Índia)
Alberto Ginastera Variaciones Concertantes
‑
Leonard Bernstein Sinfonia nº 2, “The Age of Anxiety”

Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%
17:15 CIBERMÚSICA
Entrada Livre
Palestra pré-concerto por
João Silva

O longo poema The Age of Anxiety, de W. H. Auden, segue o percurso de quatro
estranhos que se conhecem num bar nova‑iorquino, no tempo da Segunda Guerra
Mundial, e que passam a noite a reflectir sobre as suas vidas e a própria condição
humana. Sob a sua inspiração, Bernstein escreveu uma sinfonia na qual o pianista é
um protagonista quase autobiográfico em busca do significado da vida e da fé. Roman
Rabinovich, pianista israelita e vencedor do Concurso Arthur Rubinstein, estreia‑se ao
lado da Orquestra Sinfónica para apresentar esta obra emblemática. Num programa
americano dirigido por Joseph Swensen, um dos mais destacados e premiados
maestros dos Estados Unidos, evoca‑se também as sonoridades identitárias de
dois países latino‑americanos: Carlos Chávez utiliza melodias de tribos nativas do
Norte do México, enquanto Ginastera procura as sonoridades que melhor retratam a
atmosfera argentina.
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ESTADO DA NAÇÃO

FREDERIC CARDOSO
MÚSICA DE CÂMARA
PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS
ESTADO DA NAÇÃO

04–12
JUN

TER
04.06
19:30 SALA 2
€ 10
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

A personalidade da Casa da Música é fortemente marcada por dois
desígnios, duas apostas constantemente renovadas: a música do
nosso tempo e os criadores portugueses. São já mais de cem as
obras encomendadas a cerca de meia centena de compositores
nacionais – números que crescem ano após ano. O ciclo Estado da
Nação investe não só nas estreias, mas também na reinterpretação da
música contemporânea, promovendo uma mostra de compositores
portugueses actuais de grande prestígio. Inicia-se pela primeira vez com
um recital a solo, pelo clarinetista Frederic Cardoso, em que todas as
obras apresentadas são estreias mundiais e cruzam a sonoridade do
instrumento com a electrónica. As estreias estão presentes também nos
concertos da Orquestra Sinfónica e da Orquestra Jazz de Matosinhos,
enquanto o Quarteto de Cordas de Matosinhos apresenta três quartetos
que marcam a produção portuguesa contemporânea para este formato.
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Frederic Cardoso clarinete
Luís Neto da Costa texturas de sombra, para clarinete baixo e electrónica
Bernardo Lima ékleipsis, para clarinete em Mi bemol solo
Rúben Borges limen, para clarinete baixo e electrónica
Carlos Brito Dias pranto, para clarinete baixo e voz
André Rodrigues Lux et Umbra II, clarinete baixo e electrónica
Rodrigo Cardoso Sobre o Contorno, para clarinete baixo, electrónica e imagem
João Ferreira Stereochromatic, para clarinete e banda magnética
(Todas as obras são apresentadas em estreia mundial)
“Diálogo a Preto e Branco” é um recital que reúne a versatilidade artística do
clarinetista Frederic Cardoso e a criação musical de um conjunto de jovens
compositores portugueses. O clarinetista tem tido um papel activo na divulgação da
nova música portuguesa, sendo dedicatário de obras de André Rodrigues, Antero
Ávila, Filipe Lopes, Igor C. Silva, João Ferreira e João Pedro Coimbra. É professor e
director pedagógico do Conservatório de Música de Paredes.
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Sinfónica

PORTUGAL HOJE

SÉRIE DESCOBERTAS · O ESTADO DA NAÇÃO

SÁB
08.06

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Pedro Neves direcção musical
Tamila Kharambura violino
Jonathan Ayerst piano

18:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 18
2ª Plateia € 16
3ª Plateia € 14

Pedro Amaral Anamorphoses
(estreia mundial da nova versão; encomenda Casa da Música
e Câmara Municipal de Matosinhos)
António Pinho Vargas Concerto para violino e orquestra
Clotilde Rosa Concerto para piano e orquestra
(estreia mundial)

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

Na sua terceira edição, o Estado da Nação apresenta a música mais estimulante feita
em Portugal, reunindo compositores de várias gerações e contando com a associação
habitual do prestigiado maestro português Pedro Neves. Desta vez o programa é
dedicado a três compositores consagrados e conta com solistas que têm desenvolvido
uma carreira notável em Portugal. Tamila Kharambura é a intérprete de eleição do
Concerto para violino de Pinho Vargas, tendo colaborado activamente na revisão
da parte solista desta obra estreada em 2016. Anamorphoses de Pedro Amaral foi
vencedora do 1º Prémio no Conservatório Superior de Paris e é agora apresentada
numa nova versão. De Clotilde Rosa, pioneira e referência das vanguardas nacionais,
será estreado o Concerto para piano.

17:15 CIBERMÚSICA
Entrada Livre
Mesa redonda com os
compositores Pedro
Amaral e António Pinho
Vargas, moderada por
António Jorge Pacheco

“Tamila Kharambura brilhou
com uma sobriedade imensa,
se é que isso é possível.”
PÚBLICO
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QUARTETO DE CORDAS
DE MATOSINHOS

ORQUESTRA JAZZ
DE MATOSINHOS

MÚSICA DE CÂMARA
O ESTADO DA NAÇÃO

CICLO JAZZ · O ESTADO DA NAÇÃO

TER
11.06

QUA
12.06

19:30 SALA 2
€ 10
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

21:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 17
2ª Plateia € 15
3ª Plateia € 13
Cartão BPI 20%
Cartão Amigo 15%
Jovem 15%
Sénior 15%

António Pinho Vargas Monodia quasi un requiem
António Chagas Rosa Quarteto de cordas nº 1
Nuno Côrte-Real Monumentum

Carlos Azevedo direcção musical

Três figuras incontornáveis da composição contemporânea portuguesa
dominam este programa do Quarteto de Cordas de Matosinhos.
A ressonância é a ideia central de Monodia, obra de Pinho Vargas que
reflecte sobre a extinção do som e da própria vida. António Chagas Rosa
cita no seu único quarteto de cordas o célebre tema da Arte da Fuga de
Bach, enquanto Nuno Côrte-Real dedica a sua obra à memória de Philippe
Hirschhorn, um dos maiores violinistas do século XX.

Obras de Paulo Perfeito, Telmo Marques, Mário Laginha e Carlos Guedes
Obras de Pedro Moreira e Zé Eduardo
(encomendas Casa da Música, Câmara Municipal de Matosinhos e APDL)
Novas encomendas a Daniel Bernardes e Paulo Gomes (estreia mundial)
A Orquestra Jazz de Matosinhos apresenta uma das suas áreas de especialidade: o repertório
português para big band. O programa combina música de vários compositores que se afirmaram
pelos cruzamentos de influências, entre o jazz e a clássica. À oportunidade para ouvir peças escritas
especialmente para a OJM, ao longo dos anos, junta-se a estreia absoluta de novas encomendas a
dois compositores e pianistas bem conhecidos no panorama do jazz nacional, que pela primeira vez
são tocados pela formação: Paulo Gomes e Daniel Bernardes.

APOIO
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APOIO
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Sinfónica

SINFONIA DOMÉSTICA
SÉRIE CLÁSSICA

SEX
14.06

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical
Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia nº 29, em Lá maior, K.201
Richard Strauss Sinfonia Doméstica

21:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 23
2ª Plateia € 21
3ª Plateia € 19

Os mitos, as lendas, os grandes heróis e as figuras da literatura foram um terreno fértil
para a obra de diversos compositores. Mas não terá a vida familiar quotidiana tantas ou
mais peripécias que a de um herói grego? A Sinfonia Doméstica retrata musicalmente
24 horas da família Strauss, em seis andamentos encadeados que pintam as
personagens e várias dessas cenas quotidianas. Escrita para uma grande orquestra
de aproximadamente 110 músicos, a sinfonia foi estreada com grande sucesso pelo
próprio compositor em Nova Iorque, em 1904. À procura do seu lugar no mundo estava
o jovem Mozart quando escreveu a Sinfonia nº 29, uma obra leve e luminosa integrada
no estilo galante, e uma das últimas que compõe em Salzburgo, nas vésperas de tentar
a sua sorte em Viena.

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

ANIKIBEBÉ

PRIMEIROS CONCERTOS*

Sinfónica

NA CASA DE STRAUSS
CONCERTO COMENTADO PARA FAMÍLIAS
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

DOM
16.06

DOM
16.06

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

12:00 SALA SUGGIA
€ 12
Cartão Continente: na
compra de um bilhete
para adulto, oferta de
duas entradas para
menores de 18 anos

€ 10 criança+adulto**
€ 7,5 segundo
acompanhante com
mais de 6 anos
** Cartão Amigo 25%

Cartão Amigo 25%
*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.

Ana Bento e Bruno Pinto direcção artística e interpretação
Artur Carvalho, Clementina Carvalho, Gastão Carvalho, Jasmim Pinto
e Olívia Pinto interpretação
Gira Sol Azul co-produção

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical
Concerto comentado por Gabriela Canavilhas
Richard Strauss Sinfonia Doméstica

Num estúdio de cinema, o ritmo e a história de Aniki-Bobó conduzem
ao Porto dos anos 40 e à liberdade do faz-de-conta. Recriando
lengalengas, com novas canções, brinca-se aos polícias e ladrões.
No recreio, sob as estrelas, no comboio ou no rio, podendo tudo ser,
todos são meninos D’ouro.
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Como seria um dia na vida da família Strauss? Depois de Uma Vida de Herói, o
compositor dá mais um passo na transformação da sua biografia em música. Em seis
andamentos, descreve a dinâmica do seu quotidiano, apresentando inicialmente os
três protagonistas desta família: o Pai (o próprio Richard Strauss), a Mãe (a mulher
de Strauss) e o Bebé (o filho do casal). Com os comentários de Gabriela Canavillhas
desvendamos o dia-a-dia de um dos grandes compositores da história da música.
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O REGRESSO
DA GULBENKIAN

DUO JOST COSTA
TER 18.06
19:30 SALA 2
€ 10
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

ORQUESTRA GULBENKIAN
Lorenzo Viotti direcção musical
Leticia Moreno violino

Yseult Jost piano
Domingos Costa piano

Sergei Prokofieff Concerto para violino
e orquestra nº 2
Piotr Ilitch Tchaikovski Sinfonia nº 5

Eugen d’Albert Walzer, op.6
Maurice Ravel La valse
Paulo Bastos sou já do que fui
Steve Reich Clapping Music
Darius Milhaud Cinema fantasie: Le bœuf sur le toit, op.58

Sob a direcção de Lorenzo Viotti, um dos mais
promissores jovens maestros da actualidade, a
Orquestra Gulbenkian apresenta um programa
dedicado a dois nomes maiores na história da
música russa. O Concerto para violino n.º 2,
uma das últimas encomendas feitas a Sergei
Prokofieff antes do seu regresso definitivo
à União Soviética, será interpretado pela
emocionante e versátil violonista espanhola
Leticia Moreno, que cativa o público e a crítica
com o seu carisma natural e virtuosismo.
Na segunda parte a orquestra interpreta
a monumental Sinfonia n.º 5 de Piotr Ilitch
Tchaikovski, obra que se viria a tornar uma das
suas criações mais populares.

A valsa vienense é um dos “prazeres inúteis” do Velho Mundo.
Eugene d’Albert traça nas suas Valsas op.6 um quadro
romântico e sentimental de uma esfera aristocrática e
mundana. La Valse de Ravel, por sua vez, antecipa a fim do
Velho Mundo, numa Europa que celebra os prazeres da vida
face ao abismo da Primeira Guerra Mundial. Completando
100 anos em 2019, a fantasia Le bœuf sur le toit de Darius
Milhaud utiliza temas do Novo Mundo que o compositor
conheceu na sua estadia no Brasil. Steve Reich foi aluno
Milhaud e mais tarde estuda no Gana a música tradicional
para percussão, desenvolvendo uma nova estética rítmica
que se manifesta em obras como Clapping Music.
Este recital de piano a quatro mãos inclui uma reflexão
de Paulo Bastos sobre a identidade de um compositor
face ao Novo Mundo.
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QUA
19.06
21:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 26
2ª Plateia € 24
3ª Plateia € 22
Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

21 JUNHO - 07 SETEMBRO

&

PÁSCOA
MÚSICA
O Verão é tempo de abrir as janelas da programação na Casa da Música, começando com um
concerto especial no solstício e a noite de São
João. A esplanada do Café é palco para bandas
de rock, pop, jazz, world music e muito mais. Os
grandes concertos metropolitanos levam as
Orquestras Sinfónica e Barroca a apresentar-se ao ar livre em várias cidades. Cá dentro, o
Prémio Suggia regressa para revelar os grandes
talentos da nova geração do violoncelo, num
ciclo que traz também um recital do grande

SUPER BOCK

violoncelista Marc Coppey. Apresentam-se os
projectos que trazem para a música outras vidas, como o Sonópolis ou a Orquestra Energia
Fundação EDP. Um encontro inesperado faz a
diferença no Ciclo Jazz: o dos magos do afrobeat
e do techno Tony Allen e Jeff Mills. E mesmo em
Agosto a Casa mantém-se animada para oferecer música a todos quantos a visitem.

ARRÁBIDA SINFÓNICA

CONCERTO DE S. JOÃO

SÁB
22.06

DOM
23.06

22:00
ARRÁBIDASHOPPING

22:00 SALA SUGGIA
Entrada Livre

Entrada Livre

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Martin André direcção musical
George Gershwin Abertura Cubana
Darius Milhaud O boi no telhado
Bohuslav Martinů Le jazz
Dmitri Chostakovitch Suite de Jazz nº 2
O jazz na visão de alguns dos mais reputados compositores clássicos vai
proporcionar uma noite bem animada. Desde os ritmos exóticos e dançantes da
Abertura Cubana de Gershwin aos grandes sucessos da música popular brasileira
na rapsódia O boi no telhado de Milhaud, passando pela versão bem extrovertida
de Chostakovitch e o seu olhar divertido e distante sobre o jazz norte-americano,
esta é uma grande homenagem a um dos géneros musicais mais variados e
contagiantes do universo musical.

CO-PRODUÇÃO
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BANDA SINFÓNICA PORTUGUESA
Francisco Ferreira direcção musical
Na noite mais longa do ano, a diversão contagia toda a cidade: alhos-porros e ramos
de cidreira, vasos de manjericos a perfumar as ruas, bailaricos com música popular
até às tantas, cascatas sanjoaninas a enfeitar os bairros mais tradicionais e o cheiro a
sardinhas assadas em cada esquina. Também tradicional se tornou o Concerto de São
João da Casa da Música com a Banda Sinfónica Portuguesa, que promete apresentar
um programa festivo adequado a esta noite tão querida dos portuenses.

MECENAS CONCERTOS
METROPOLITANOS

PATROCÍNIO VERÃO NA CASA SUPER BOCK
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MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

Sinfónica

SINFONIA POLACA

SÉRIE CLÁSSICA
INTEGRAL DAS SINFONIAS DE TCHAIKOVSKI

SEX
28.06

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Stefan Blunier direcção musical
Stanisław Moniuszko Abertura de Halka
Mieczysław Karłowicz Stanislaw e Anna de Oswiecim
‑
Piotr Ilitch Tchaikovski Sinfonia nº 3, “Polaca”

21:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 23
2ª Plateia € 21
3ª Plateia € 19

O carácter polaco paira sobre o programa deste concerto dirigido pelo prestigiado
maestro suíço Stefan Blunier, uma presença assídua à frente das principais orquestras
e teatros de ópera do mundo. Amores trágicos bem adequados ao gosto romântico
dão o tom para as duas obras de compositores emblemáticos da Polónia. Se
Moniuszko é o pai da ópera polaca, Halka é o seu feito mais significativo. Já Karłowicz
dedicou‑se especialmente ao poema sinfónico, criando exemplares pós‑wagnerianos
de cores exuberantes. Uma das grandes referências de Karłowicz era Tchaikovski.
A Sinfonia nº 3 do compositor russo ganhou o epíteto de “Polaca” por terminar
em apoteose com uma polonaise, uma dança originalmente polaca mas também
extremamente popular na Rússia czarista, onde era usada como símbolo do seu
poderio militar.

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

“Blunier impôs à música um
andamento perfeito.”
BACHTRACK
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SUGGIA

6º PRÉMIO INTERNACIONAL
SUGGIA/FUNDAÇÃO
CASA DA MÚSICA
PROVAS DE RECITAL · SUGGIA

29 JUN
–06 JUL

SÁB
29.06
16:00 - 19:15 SALA 2

DOM
30.06
15:00 - 19:15 SALA 2
Entrada Livre

O extraordinário legado da violoncelista portuense Guilhermina Suggia tem sido a
inspiração para um ciclo especial que dá a conhecer a música deste instrumento
luxuriante. Com frequência bienal, o Prémio Suggia é uma oportunidade para assistir
a um conjunto de recitais de grande nível e de concertos com orquestra por jovens
promessas chegados ao Porto de várias escolas artísticas europeias. Pelo meio,
o grande violoncelista Marc Coppey apresenta-se num recital ao fim da tarde que
ficará na memória. O encerramento desta homenagem a uma figura ímpar da música
portuguesa é feito pelos mais novos, na sempre concorrida Maratona de Violoncelistas.

O Prémio Internacional Suggia/Casa da Música reúne promessas do
violoncelo em representação dos mais prestigiados Conservatórios e
Escolas Superiores de Música da Europa. Os candidatos apresentam
‑se em recital para disputar um lugar na final, onde tocam uma obra
concertante ao lado da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música.

CO-PRODUÇÃO
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MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

Serviço Educativo

ORQUESTRA ENERGIA
FUNDAÇÃO EDP
OS NOSSOS CONCERTOS*

SÁB
29.06
18:00 SALA SUGGIA
€ 7,5
€ 5 (< 18 anos)
*Espectáculos destinados
a famílias e público geral
(com mais de 6 anos)
que cruzam a música
com outras linguagens
de palco.

José Eduardo Gomes direcção musical
Orquestra Energia de Amarante, Orquestra Energia de Mirandela e
Orquestra Energia de Murça interpretação
Ao longo do ano lectivo, mais de 150 crianças e jovens de Amarante, Mirandela e
Murça deram continuidade a um projecto que pela música promove a inclusão social
e o sucesso escolar. Esta é a grande festa de uma orquestra que, criando horizontes,
obedece ao rigor artístico. Já com um repertório extenso, partilha agora novas peças
escritas por compositores associados à Casa da Música.

O bilhete conjunto Jantar+Concerto permite-lhe, de forma cómoda e acessível,
jantar no Restaurante Casa da Música e assistir a um concerto.
Para mais informações consulte www.casadamusica.com/restaurante
Reservas 220 107 160 · restaurante@casadamusica.com
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Eu não toco para ser visto.
Sou viciado em música,
não em públicos
MILES DAVIS

JULHO
JULHO

TONY ALLEN & JEFF MILLS
“TOMORROW COMES
THE HARVEST”
CICLO JAZZ

TER
02.07

Tony Allen bateria
Jeff Mills electrónica
Vêm de mundos diferentes mas ambos são luminárias à escala mundial. Tony Allen,
o fabuloso baterista que inventou o afrobeat ao lado do lendário Fela Kuti, junta-se ao
guru da música electrónica Jeff Mills, um dos fundadores do techno de Detroit.
O projecto tomou a forma de disco no final de 2018, sob o título Tomorrow Comes The
Harvest, e aponta para uma ideia de exploração cósmica, alimentando-se da abertura
que ambos os músicos têm demonstrado pelos mais variados universos musicais.
O resultado traduz ecos de Miles Davis, Sun Ra ou Pharoah Sanders, com traços
jazzísticos alimentados de loops rítmicos de pendor mais abstracto.

21:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 20
2ª Plateia € 18
3ª Plateia € 16
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

“Uma experiência refrescante e
uma boa lembrança do valor de sair
da sua zona de conforto”
RESIDENT ADVISOR
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MARC COPPEY
SUGGIA

6º PRÉMIO INTERNACIONAL
SUGGIA/FUNDAÇÃO
CASA DA MÚSICA
CONCERTO DOS FINALISTAS · FORA DE SÉRIE · SUGGIA

TER
02.07

SEX
05.07

19:30 SALA 2
€ 10
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

21:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 23
2ª Plateia € 21
3ª Plateia € 19
Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Marc Coppey violoncelo
Johann Sebastian Bach Suite para violoncelo solo nº 3
Henri Dutilleux Strophes sur le nom de Sacher
Zoltán Kodály Sonata para violoncelo solo, op.8

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Pedro Neves direcção musical
3 finalistas violoncelo
Concertos para violoncelo e orquestra a anunciar

Depois de conquistar os dois principais prémios do prestigiado Concurso
Bach de Leipzig em 1988, com apenas 18 anos de idade (o 1º Prémio e o
Prémio Especial para a melhor interpretação de Bach), Marc Coppey
construiu uma carreira de sucesso alimentada por uma notável
curiosidade musical: além de ser um intérprete de referência das suites
de Bach e do grande repertório concertante, apresenta frequentemente
obras em estreia mundial e repertório menos conhecido. O seu recital
na Casa da Música é uma oportunidade imperdível para ouvir uma das
referências incontornáveis do violoncelo na actualidade.

A 6ª edição do Prémio Internacional Suggia traz ao Porto alguns dos
jovens violoncelistas mais promissores da Europa, em representação
de prestigiadas escolas e conservatórios superiores. Após os recitais
das provas eliminatórias na Sala 2, três finalistas sobem ao palco da Sala
Suggia ao lado da Orquestra Sinfónica, fazendo‑se ouvir na interpretação
de exigentes concertos para violoncelo e orquestra. Esta final tem sido
dirigida por maestros cujo instrumento de formação foi o violoncelo, não
sendo excepção o caso do maestro português Pedro Neves.
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Serviço Educativo

Serviço Educativo

SONÓPOLIS

MARATONA DE
VIOLONCELISTAS

OS NOSSOS CONCERTOS*

MARATONA DE CONCERTOS DE VIOLONCELO COM ALUNOS
DE ESCOLAS VOCACIONAIS · SUGGIA

SÁB
06.07

DOM
07.07

A partir das 10:00
VÁRIOS ESPAÇOS

18:00 SALA SUGGIA
Entrada Livre

€ 1,5

*Espectáculos destinados
a famílias e público geral
(com mais de 6 anos)
que cruzam a música
com outras linguagens
de palco.

Em Julho amanhece o dia em que o som do violoncelo percorre diferentes
espaços da Casa. Um atrás do outro, a solo ou em diálogo musical, jovens
violoncelistas de escolas vocacionais preenchem horas sucessivas com
um repertório ecléctico. Realizada anualmente, a maratona que surgiu
para homenagear Guilhermina Suggia tem em cada nova edição mais
participantes e mais espectadores, seduzidos pela beleza aveludada de
um grande instrumento.

Sam Mason e Tim Steiner direcção musical
XIV Curso de Formação de Animadores Musicais, Outros interpretação
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É o assalto ao palco, consentido e merecido, de comunidades de distintos
contextos sociais, de músicos amadores e profissionais, mais pessoas
sem background musical. Todos integraram projectos artísticos do
Serviço Educativo ao longo do ano lectivo e todos, na sua integridade
cultural, se misturam num espectáculo que é a festa da diversidade, um
mosaico de músicas, artes performativas e expressões de pensamento
ou, resumindo, a grandeza da cidade.

JOÃO MARTINS
NOVOS VALORES DA
GUITARRA PORTUGUESA
PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

JANTAR COM…
MODINHAS DOS
SÉCULOS XVIII E XIX
SONS E ESTÓRIAS DOS SALÕES
LUSO-BRASILEIROS

SEX+SÁB
12+13.06
20:00 RESTAURANTE
€ 47,5

Marina Pacheco soprano
Flávia Castro cravo

TER 09.07
19:30 SALA 2
€ 10
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

Um dos principais guitarristas de fado no Porto,
João Martins começou a tocar viola aos 16 anos.
Mais tarde interessou-se pelos instrumentos
tradicionais portugueses e pela música de
raiz tradicional, tendo descoberto a guitarra
portuguesa. Entre gravações em estúdio e
espectáculos nos mais diversos registos, é
presença regular nas principais casas de fado
do Porto e de Gaia.
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A modinha foi a grande novidade na produção
musical luso-brasileira da segunda metade
do século XVIII. Antecedente do fado, aludia
a situações e narrativas diversas e fazia as
delícias dos salões da corte e da aristocracia
portuguesa no período colonial. São histórias,
mas sobretudo estórias, que retratam episódios
amorosos, satirizam situações do quotidiano ou
tratam num matiz novelístico troças e disputas
pessoais dissimuladas.

Subscreva o Cartão Amigo 2019
e beneficie dos
descontos associados
- 25% programação
- 25% actividades educativas
+info Pág. 404

25% de desconto na aquisição das Assinaturas
(válido para uma de cada tipo)
25% de desconto numa Assinatura Curso Livre de História da Música
25% de desconto nos concertos da Programação Artística, com preço igual ou superior a € 10 (válido para um bilhete por concerto)
25% de desconto nas actividades do Serviço Educativo, com preço igual ou superior a € 10 (válido para um bilhete por actividade)
80% de desconto nos programas Terças Fim de Tarde, Prémio Novos Talentos AGEAS, ECHO Rising Stars e Spring ON! – Novas
Tendências do Jazz (válido para um bilhete por concerto)
Prazo alargado para reserva de bilhetes, 14 dias, devendo ser confirmada até 48 horas antes do concerto

MAIA SYMPHONIC
SÁB
13.07
22:00 PRAÇA DR. JOSÉ
VIEIRA DE CARVALHO,
MAIA
Entrada Livre

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Diogo Costa direcção musical
Joly Braga Santos Abertura Sinfónica nº 3, op.20
Nikolai Rimski-Korsakoff Capricho Espanhol
Igor Stravinski Dança Infernal de O Pássaro de Fogo
Manuel de Falla Interlúdio e Dança Espanhola de A Vida Breve
Zoltán Kodály Danças de Galanta
No seu regresso à cidade da Maia, a Orquestra Sinfónica convida a uma
viagem por paisagens e danças contagiantes. Começa por apresentar
as intermináveis planícies alentejanas que Joly Braga Santos verteu
em música. Salta depois a fronteira para dançar os ritmos espanhóis
– primeiro nascidos na imaginação de um russo que nunca pisou a
Península, depois por um andaluz que mergulhou apaixonadamente no
cante jondo. Pelo meio outro russo, que faz dançar os demónios ao som
de melodias mágicas. O concerto termina com Danças de Galanta, uma
obra construída sobre as recordações de infância do célebre compositor
húngaro Kodály.

MECENAS CONCERTOS
METROPOLITANOS
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CO-PRUDUÇÃO

FOLEFEST
MÚSICA DE CÂMARA
PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

ANDRÉ ROSINHA
QUINTETO
NOVOS VALORES DO JAZZ

ENCONTRO DE BANDAS
FILARMÓNICAS
SÁB+DOM
26+27.07
15:00 e 17:00 Sala Suggia
e Praça da Casa da Música

TER 16.07

TER 23.07

19:30 SALA 2
€ 10
Jovem 15%
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

19:30 SALA 2
€ 10
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Jéssica Reis acordeão solo
José Pedro Fangueiro acordeão solo
Quartz quarteto de cordas e acordeão
Duo Yin Yang acordeão e clarinete

O contrabaixista André Rosinha traz à Casa da
Música a formação com a qual gravou o disco
de originais Pórtico, que conquistou a crítica
logo após o seu lançamento no final de 2017.
Ao seu lado, conta com a cumplicidade de um
conjunto de solistas com provas dadas e já
indispensáveis no panorama do jazz nacional,
resultando num som empolgante e em férteis
diálogos improvisados.

O Folefest tem um papel crucial na divulgação
do acordeão erudito, através de um concurso
e de um festival que têm dado a conhecer
instrumentistas e repertório de qualidade
excepcional. O Concerto de Laureados do
Folefest apresenta na Sala 2 os premiados da
última edição do concurso, dando mostra da
diversidade de formações em que o acordeão
participa com um fascinante repertório.
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Entrada Livre

Bandas a anunciar
O Verão é tempo de arruadas e romarias, onde marcam presença
invariavelmente as inúmeras bandas que por todo o país mantêm
actividade, muitas delas já centenárias. É também altura para mais um
Encontro de Bandas na Casa da Música, onde a tradição não é esquecida
e se evoca em arruadas vespertinas no exterior do edifício. Num encontro
que se pretende enriquecedor para o público e para os participantes,
fomentando as trocas de experiências entre os “músicos filarmónicos”,
as bandas convidadas sobem depois ao palco da Sala Suggia para
se apresentarem em concerto, com programas que variam entre as
aberturas e rapsódias históricas e os novos e desafiantes repertórios
contemporâneos.
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MATOSINHOS EM JAZZ
VERÃO NA CASA

SÁB
27.07

AVISHAI COHEN
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Ao longo das duas últimas décadas, o baixista, cantor, compositor e visionário do
jazz Avishai Cohen conquistou um lugar de topo entre os músicos da sua geração.
As suas composições reflectem um universo musical amplo e abarcam uma grande
mistura de tradições, culturas, línguas e estilos. Ao lado da Orquestra Sinfónica Casa
da Música, o trio de Avishai junta o mundo do jazz ao da música clássica, apresentando
composições do baixista com linguagens próximas do jazz contemporâneo e das
músicas do mundo, orquestrações de canções tradicionais hebraicas e ladinas e peças
do repertório clássico, sempre com espaço para a improvisação. Uma experiência
estimulante apresentada pela Casa da Música no Matosinhos em Jazz, num concerto
de entrada livre com o apoio da Câmara Municipal de Matosinhos.

22:00 PRAÇA
GUILHERMINA SUGGIA,
MATOSINHOS
Entrada Livre

“Com uma orquestra sinfónica
em seu redor, o instinto dramático
[de Avishai Cohen] encontra o seu
ambiente estético ideal.”

MECENAS CONCERTOS
METROPOLITANOS

ALL ABOUT JAZZ
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CO-PRODUÇÃO

A gente leva da vida
a vida que a gente leva
TOM JOBIM

AGOSTO
AGOSTO

PORTUGAL A GOSTO

PORTO PIANOFEST

01–31
AGO
SALA 2

QUI 01.08
21:00 SALA SUGGIA
€ 20

A música portuguesa de raiz tradicional tem lugar reservado na Casa da
Música todas as tardes do mês de Agosto. São diferentes perspectivas
sobre o património materializado em sons rurais e urbanos. O fado e
a guitarra portuguesa têm forte presença neste ciclo de concertos
na Sala 2, além da mestiçagem com outros sons ibéricos. O mapa de
Portugal abre-se em cada semana com instrumentos tradicionais e
os sotaques de várias regiões do país ilustrando a enorme riqueza e
diversidade sonora das paisagens onde a terra é a mais alta cultura.

Cartão Amigo 25%

O Porto Pianofest é um festival internacional
de piano que junta, em masterclasses e
conferências, pianistas de renome a jovens
estudantes, oferecendo à cidade uma semana
de concertos e recitais públicos. Dirigido por
Nuno Marques, pianista português radicado
em Nova Iorque, propõe‑se estimular o diálogo
artístico transatlântico e promover a imagem do
Porto e de Portugal.
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A mulher é
o futuro do homem
LOUIS ARAGON

SETEMBRO
SETEM
BRO
SETE
BRO
SETEMBRO
SETEMBRO
SETEMBRO

ORQUESTRA XXI
QUI
05.09
21:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 16
2ª Plateia € 14
3ª Plateia € 12
Cartão Amigo 25%

Dinis Sousa direcção musical
Pavel Gomziakov violoncelo
Ana Seara Tua Lágrima em Mim
Dmitri Chostakovitch Concerto para violoncelo e orquestra nº 1
Johannes Brahms Sinfonia nº 4
Fundada em 2013, a Orquestra XXI reúne jovens músicos portugueses
residentes no estrangeiro com o duplo objectivo de manter uma forte
ligação entre estes jovens e o seu país de origem e de levar momentos
musicais de excelência a um público o mais diversificado possível. Venceu
o prémio FAZ-IOP 2013 e recebeu o Alto Patrocínio da Presidência da
República, e todos os anos presenteia o público da Casa da Música com
um concerto memorável.
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CONCERTOS NA AVENIDA
SEX
06.09

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
Dmitry Sinkovsky violino, contratenor e direcção musical
Jean-Féry Rebel Sinfonia “Les éléments”
Georg Friedrich Händel “Qual nave” de Radamisto; “Furibondo spira il vento” de
Partenope; Suite em Fá maior de Música Aquática, HWV 348
Antonio Vivaldi Concerto para violino, dois oboés, duas trompas, tímpanos e cordas,
RV 562a

22:00 AVENIDA
DOS ALIADOS
Entrada Livre

Depois do sucesso que foi a sua estreia na Avenida dos Aliados em 2018, a Orquestra
Barroca regressa acompanhada mais uma vez pelo aclamado maestro, violinista e
contratenor Dmitry Sinkovsky. A noite começa com uma sinfonia de dança de Rebel,
um estilo inventado por este compositor do Barroco francês que foi figura proeminente
das cortes de Luís XIV e Luís XV. O ambiente festivo está presente na Música
Aquática de Händel, escrita para acompanhar o séquito real britânico em excursão
pelo Rio Tâmisa. Depois de França e Inglaterra, esta viagem mágica termina em Itália
com melodias contagiantes de Vivaldi, numa obra que dá protagonismo a vários
instrumentos de sopro e aos tímpanos.

MECENAS CONCERTOS
METROPOLITANOS
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CO-PRODUÇÃO

AQVA MÚSICA
S. PEDRO DO SUL

SEX
06.09

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical
Hector Berlioz Carnaval Romano
Amilcare Ponchielli Dança das horas
Eric Coates Knightbridge March
Frederick Delius La Calinda
Manuel de Falla O chapéu de três bicos, Suite nº 2
Astor Piazzolla La Milonga del Angel
Mason Bates Mothership

22:00 TERMAS DE
S. PEDRO DO SUL
Entrada Livre

A Orquestra Sinfónica regressa a São Pedro do Sul para mais um
programa recheado de ritmos animados e êxitos sinfónicos. Os
instrumentos de percussão no Carnaval Romano de Berlioz remetem
para uma festa popular, enquanto Ponchielli nos transporta para um baile
elegante ao som de uma valsa. Do outro lado do oceano vem a música do
famoso bandoneonista que renovou o tango argentino, Astor Piazzolla,
e ainda a partitura de Mason Bates que funde uma escrita orquestral
inovadora com os ritmos da electrónica e do techno.

MECENAS CONCERTOS
METROPOLITANOS
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CO-PRODUÇÃO

CONCERTOS NA AVENIDA
SÁB
07.09

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical
Hector Berlioz Carnaval Romano
Amilcare Ponchielli Dança das horas
Eric Coates Knightbridge March
Frederick Delius La Calinda
Manuel de Falla O chapéu de três bicos, Suite nº 2
Astor Piazzolla La Milonga del Angel
Mason Bates Mothership

22:00 AVENIDA
DOS ALIADOS
Entrada Livre

A Orquestra Sinfónica despede-se do Verão com o já tradicional concerto na
Avenida dos Aliados, numa das noites mais animadas da temporada. Como não
poderia deixar de ser, a música de dança é a principal convidada e chega sob as mais
variadas formas e proveniências geográficas. Os instrumentos de percussão no
Carnaval Romano de Berlioz remetem para uma festa popular, enquanto Ponchielli
nos transporta para um baile elegante ao som de uma valsa. Do outro lado do
oceano vem a música do famoso bandoneonista que renovou o tango argentino,
Astor Piazzolla, e ainda a partitura de Mason Bates que funde uma escrita orquestral
inovadora com os ritmos da electrónica e do techno.

MECENAS CONCERTOS
METROPOLITANOS
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AQVA MÚSICA
S. PEDRO DO SUL

SEX
07.09

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
Dmitry Sinkovsky violino, contratenor e direcção musical
Jean-Féry Rebel Sinfonia “Les éléments”
Georg Friedrich Händel “Qual nave” de Radamisto; “Furibondo spira il
vento” de Partenope; Suite em Fá maior de Música Aquática, HWV 348
Antonio Vivaldi Concerto para violino, dois oboés, duas trompas,
tímpanos e cordas, RV 562a

22:00 TERMAS DE
S. PEDRO DO SUL
Entrada Livre

A Orquestra Barroca regressa ao cenário inspirador à beira do Rio Vouga
com o aclamado maestro, violinista e contratenor Dmitry Sinkovsky. A
noite começa com uma sinfonia de dança de Rebel, um estilo inventado
por este compositor do Barroco francês que foi figura proeminente das
cortes de Luís XIV e Luís XV. O ambiente festivo está presente na Música
Aquática de Händel, escrita para acompanhar o séquito real britânico
em excursão pelo Rio Tâmisa. Depois de França e Inglaterra, esta viagem
mágica termina em Itália com melodias contagiantes de Vivaldi, numa
obra que dá protagonismo a vários instrumentos de sopro e aos tímpanos.

MECENAS CONCERTOS
METROPOLITANOS
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ORQUESTRA
PORTUGUESA
DE GUITARRAS
E BANDOLINS

OMNIAE ENSEMBLE
NOVOS VALORES DO JAZZ
PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

DOM 08.09

TER 10.09

18:00 SALA SUGGIA
€ 10
Cartão Amigo 25%

19:30 SALA 2
€ 10
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

Hélder Magalhães direcção musical
Horácio Ferreira clarinete
Coros do Distrito do Porto
Érik Marchelié Paseo
Yasuo Kuhawara Canção do Outono Japonês
Chris Acquavella Yutuma
Compositor a anunciar Concerto para
clarinete e orquestra de plectro
(estreia mundial; encomenda OPGB)
Fernando Lapa Suite para coro e orquestra de
plectro (estreia mundial; encomenda OPGB)
Fundada em 2010, a Orquestra Portuguesa
de Guitarras e Bandolins tem dinamizado e
difundido a música para plectro, apresentando
repertório original e tendo já estreado
inúmeras obras de compositores nacionais
e internacionais. Além de duas estreias
mundiais que estendem e diversificam o
repertório escrito para este tipo de formação,
a orquestra revisita composições de figuras
contemporâneas que têm desenvolvido já um
sólido percurso.
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Pedro Melo Alves bateria, electrónica
e composição
José Soares saxofone alto
Albert Cirera saxofone tenor
Mariana Nunes voz e electrónica
José Diogo Martins piano
Luís José Martins guitarra
Hugo Antunes contrabaixo
Filipe Louro contrabaixo
Omniae é o espaço do todo. Todo amorfo,
onde a falta de linhas não consegue conter
nenhuma impossibilidade. É o espaço de
exploração criativa de Pedro Melo Alves, onde
as visões de evasão e transcendência, ecos
de uma impossibilidade sedutora, são postos
em papel para desafiar. Ouvem-se paisagens
intricadas, com os sons estendidos da música
contemporânea aliados à vida pulsante da
música improvisada. Ouve-se um colectivo de
indivíduos que se abraçam em palco a olhar
para o desconhecido. Ouve-se a possibilidade.

14-29 SETEMBRO

PÁSCOA
MÚSICA

O meio musical foi pouco acessível às mulheres durante séculos, pelo que é bastante rara a
audição de obras assinadas
por compositoras que viveram até meados do século XX.
Fazendo uso da versatilidade
dos seus agrupamentos residentes, a Casa da Música apresenta neste festival inédito um
conjunto de figuras que desafiaram as convenções e deram

asas à sua criatividade musical, desde o período Barroco à
actualidade. São concertos quase integralmente preenchidos por mulheres-compositoras e incluindo vários dos nomes
mais sonantes da composição contemporânea – merecendo
nota especial as estreias de encomendas realizadas a Ângela
da Ponte e Rebecca Saunders. As maestrinas e as solistas
convidadas fazem-nos esquecer discriminações de género
e colocam-nos apenas, como habitualmente, entre a nata da
vida artística dos nossos dias.

MÚSICA NO FEMININO

CONFERÊNCIA “A MULHER
É O FUTURO DO HOMEM?”
SÁB
14.09
16 :00 SALA 2
Entrada Livre

Rosa Monteiro (Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade)
Gabriela Canavilhas (Pianista e ex-Ministra da Cultura)
Mariana Mortágua (Deputada)
Moderação de António Jorge Pacheco
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MÚSICA NO FEMININO

Sinfónica

O ETERNO FEMININO
SÉRIE DESCOBERTAS

SÁB
14.09

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Joana Carneiro direcção musical
Viviane Hagner violino

18:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 18
2ª Plateia € 16
3ª Plateia € 14

Clotilde Rosa Ricercari
Sofia Gubaidulina Offertorium, para violino e orquestra
Kaija Saariaho Ciel d’hiver
(estreia em Portugal)
Unsuk Chin Rocaná

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

Viviane Hagner é uma estrela do violino à escala mundial. No seu
regresso à Casa da Música, interpreta uma compositora russa que se
tem distinguido por uma expressão emocional e poética muito directa:
Sofia Gubaidulina. A premissa do seu Offertorium é um tema de Bach
que se sacrifica a si próprio até sobrar apenas uma nota. Da pioneira da
vanguarda musical portuguesa Clotilde Rosa, ouvimos Ricercari, obra que
atesta a sua liberdade criativa sem amarras estéticas. A segunda parte
do concerto é preenchida pela música de duas grandes compositoras
da actualidade – da escrita espectral calma e misteriosa da finlandesa
Saariaho a uma obra de Unsuk Chin que procura traduzir musicalmente
certos fenómenos físicos associados à luz.
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MÚSICA NO FEMININO

Coro

MULHERES PIONEIRAS
DOM
15.09

CORO CASA DA MÚSICA
Sofi Jeannin direcção musical
Joana David piano

12:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 14
2ª Plateia € 12
3ª Plateia € 10

Hildegard von Bingen Ave Generosa
Barbara Strozzi Le tre Gratie a Venere
Elfrida Andrée obra para piano solo
Clara Schumann Abendfeyer in Venedig
Imogen Holst Hymne to Christ
Lili Boulanger La Source
Mel Bonis/Cécile Chaminade obra para piano solo
Kaija Saariaho Nuits, Adieux
Cecilia McDowall Three latin motets
Karin Rehnqvist Haya!

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

Sofi Jeannin é uma grande especialista em música coral e tem sido
nomeada para cargos de grande relevância: foi Directora Musical
do Coro da Radio France e, logo a seguir, dos BBC Singers – sendo a
primeira mulher nomeada para a direcção de qualquer agrupamento da
BBC. Dirige pela primeira vez o Coro Casa da Música com um programa
que percorre algumas das compositoras que mais se destacaram
ao longo da história: desde a monja, mística e visionária do século XII
Hildegard von Bingen, passando por figuras lendárias como Clara
Schumann e Lili Boulanger e culminando em desafios da música dos
nossos dias, como é o caso da obra de Kaija Saariaho que junta ao canto
a emulação de uma componente electrónica realizada apenas pelas
vozes do coro.

278

279

MÚSICA NO FEMININO

Barroca

BARROCO FEMININO
DOM
15.09

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
Amandine Beyer violino e direcção musical
Élisabeth Jacquet de La Guerre Suite de Cephale et Procris
Ana Amália de Brunsvique-Volfenbutel Entreacto de Erwin und Elmire
Isabella Leonarda Sonata para dois violinos, violone e órgão
Frederica Sofia da Prússia Concerto em Sol para cravo e cordas
Maddalena Laura Sirmen Concerto para violino, op.3
Antonio Vivaldi Concertos para violino

18:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 18
2ª Plateia € 16
3ª Plateia € 14
Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Fundadora do prestigiado ensemble de música antiga Gli Incogniti
e violinista de referência, Amandine Beyer estreia-se à frente da
Orquestra Barroca dirigindo um programa dominado por mulheres que
desafiaram as convenções da época e se afirmaram como compositoras.
Instrumentista na corte de Luís XIV, ainda muito jovem Jacquet de la
Guerre era apelidada de “maravilha do século”, tendo sido a primeira
mulher a escrever ópera em França. Já a princesa Ana Amália de
Brunsvique-Volfenbutel e a marquesa Frederica Sofia da Prússia, além
de compositoras, foram patronas das artes e da literatura marcando
a vida cultural de Weimar e Bayreuth. Isabella Leonarda e Madalena
Lombardini tiveram percursos completamente distintos: a primeira deu
azo à sua criatividade no convento, tornando-se a primeira mulher a
publicar sonatas instrumentais; a segunda começou a aprender música
num orfanato e tornar-se-ia uma violinista virtuosa. Outro orfanato bem
conhecido foi aquele em que trabalhou o Padre Rosso, escrevendo
múltiplas obras para orquestras femininas.
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MÚSICA NO FEMININO

Remix

VIRTUOSISMO
NO FEMININO
TER
17.09

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Sian Edwards direcção musical
Carolin Widmann violino
Ângela da Ponte nova obra para ensemble
(estreia mundial; encomenda Casa da Música)
Kaija Saariaho Graal Théâtre, para violino e ensemble
Rebecca Saunders nova obra para ensemble
(estreia em Portugal; encomenda Casa da Música, Kölnmusik/Kölner
Philharmonie, Birmingham Contemporary Music Group, Huddersfield
Contemporary Music Festival e Festival d’Automne)
Unsuk Chin Gougalon

19:30 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 18
2ª Plateia € 16
3ª Plateia € 14
Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Maestrina especialmente conhecida no domínio da ópera, Sian Edwards
tem-se destacado também pelo trabalho com os mais prestigiados
agrupamentos de nova música. Estreia-se à frente do Remix com um
programa que inclui figuras de topo da composição contemporânea e
duas estreias de encomendas da Casa da Música. O fascínio pelo lado
teatral do solista e a inspiração num livro de Jacques Roubaud levou
Kaija Saariaho a transportar para a sua linguagem pessoal uma forma já
tão explorada como o concerto para solista e orquestra. Esta será uma
oportunidade para ouvir novamente o fantástico violino Guadagnini (1782)
de Carolin Widmann, uma grande especialista na interpretação de música
contemporânea. A fechar a noite, Unsuk Chin leva-nos ao teatro de rua da
sua infância na companhia dos saltimbancos que cruzavam as cidades da
Coreia do Sul.

282

283

MÚSICA NO FEMININO

Sinfónica

MULHERES INCOMUNS
SÉRIE CLÁSSICA
MÚSICA NO FEMININO

SEX
20.09

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Elena Schwarz direcção musical
Claire Huangci piano

21:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 23
2ª Plateia € 21
3ª Plateia € 19

Louise Farrenc Abertura nº 2 em Mi bemol maior
Clara Schumann Concerto para piano e orquestra
Lili Boulanger D’un matin du printemps
Germaine Tailleferre Le marchand d’oiseaux
Joan Tower Fanfare nº 6 for the uncommon woman

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

Premiada nos Concursos de Direcção Princess Astrid e Jorma Panula, a
maestrina suíça Elena Schwarz estreia-se à frente da Orquestra Sinfónica
num programa que apresenta algumas das principais compositoras
desde o século XIX até à actualidade. De França chega-nos a música
da virtuosa pianista Louise Farrenc, da vencedora do Prix de Rome Lili
Boulanger e da integrante do famoso grupo Les Six, Germaine Tailleferre.
O Concerto para piano e orquestra de Clara Schumann, figura lendária
do Romantismo alemão, chega-nos pelas mãos da versátil pianista Claire
Huangci, que se lançou rapidamente numa carreira internacional após
vencer o Concurso Genza Anda. A música da norte-americana Joan
Tower encerra o concerto numa homenagem às mulheres aventureiras.
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Sinfónica

RUTE RITA
NOVOS VALORES DO FADO
PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

VARIAÇÕES SOBRE
TCHAIKOVSKI

SÉRIE CLÁSSICA
INTEGRAL DAS SINFONIAS DE TCHAIKOVSKI

TER 24.09
19:30 SALA 2
€ 10
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Carlos Izcaray direcção musical
Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento para cordas, K.136
Anton Arensky Variações sobre um tema de Tchaikovski
Arvo Pärt Fratres, para cordas e percussão
Piotr Ilitch Tchaikovski Sinfonia nº 4

O ciclo de novos valores do fado revela as vozes mais
estimulantes que têm surgido pelas típicas casas de fado de
norte a sul do país. Rute Rita é um exemplo a acompanhar
com atenção. A fadista portuense lançou o seu álbum de
estreia em 2018 e vem apresentá-lo num fim de tarde que
promete seduzir os amantes da canção nacional.
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A Orquestra Sinfónica prossegue a apresentação da
Integral das Sinfonias de Tchaikovski, desta vez com a
direcção do maestro venezuelano Carlos Izcaray, laureado
dos concursos de Aspen e Toscanini. Plena de maturidade
e sofisticação, a Sinfonia nº 4 representa o início de uma
nova fase em que a personalidade do compositor se
apresenta torturada pela ideia de destino. Um famosíssimo
Divertimento de Mozart abre este concerto que inclui um
salto para tempos mais recentes, com uma obra já clássica
do estoniano Arvo Pärt. Fratres é, contudo, também um salto
para o passado recuperando formas polifónicas e harmonias
da música antiga impregnadas pelo canto gregoriano.
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SEX
27.09
21:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 23
2ª Plateia € 21
3ª Plateia € 19
Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Serviço Educativo

ELECTRÓNICA XX

CONCERTOS ACUSMÁTICOS EM CONTÍNUO

Sinfónica

A QUARTA DE TCHAIKOVSKI
CONCERTO COMENTADO PARA FAMÍLIAS
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

SÁB
28.09

DOM
29.09

10:00 - 18:00
SALA DE ENSAIO 1

12:00 SALA SUGGIA
€ 12
Cartão Continente: na
compra de um bilhete
para adulto, oferta de
duas entradas para
menores de 18 anos

Entrada Livre

Cartão Amigo 25%

Worten Digitópia concepção artística e realização informática
Obras de Daphne Oram, Delia Derbyshire e Kaija Saariaho
A Digitópia é a plataforma artística da Casa da Música reservada à
criação musical em suporte tecnológico. Colabora regularmente com os
agrupamentos residentes da Casa Música, assumindo a realização da
componente electrónica em tempo real na interpretação de repertório
dos séculos XX e XXI. Neste programa, são interpretadas obras de duas
compositoras pioneiras da música electrónica britânica e de uma figura
de topo da composição finlandesa.
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ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Carlos Izcaray direcção musical
Concerto comentado por Rui Pereira
Piotr Ilitch Tchaikovski Sinfonia nº 4
A ideia do destino tem um grande peso na Quarta Sinfonia de Tchaikovski,
curiosamente escrita na altura em que o compositor russo se entregou a um
casamento sem futuro. Passando por sentimentos como a frustração pela felicidade
esmagada sob a força do destino, a melancolia do entardecer e a ilusão de paz interior
numa alegre festa popular, este é um dos melhores exemplos da magistral arte da
orquestração de Tchaikovski. Um concerto comentado que clarifica as ligações entre a
pungência expressiva da música e a mente atormentada daquele que foi considerado
o maior compositor russo do século XIX.
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MÚSICA NO FEMININO

Coro Infantil

VOZES NOSSAS
DOM
29.09

CORO INFANTIL CASA DA MÚSICA
Raquel Couto direcção musical
Obras de Hildegard von Bingen, Ângela da Ponte e Andrea Ramsey

18:00 SALA SUGGIA
€ 12
Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Num ciclo de concertos dedicados à Música no Feminino, o Coro Infantil Casa da
Música, sob a direcção da sua Titular Raquel Couto, visita a música de compositoras de
vários períodos históricos. Começando desde logo com uma autêntica lenda medieval,
a monja e teóloga do século XII Hildegard von Bingen, para chegar depois à música dos
nossos dias, incluindo a portuguesa Ângela da Ponte – que já foi Jovem Compositora
em Residência na Casa da Música.

MECENAS MÚSICA CORAL
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A vida é muito parecida
com o Jazz… é muito melhor
quando se improvisa
GEORGE GERSHWIN

OUT
UBRO
OUTUBRO
OUT
UBRO
OUTUBRO
OUTUBRO

PÁSCOA
MÚSICA
O Outono em Jazz é o pretexto para trazer à
Casa da Música algumas das propostas mais
vibrantes da actualidade. Na sua sétima edição,
o festival continua a revelar a melhor música
que se faz sob a capa abrangente de um género
marcado pelo culto da improvisação e da inovação. Entre nomes consagrados e novos valores,
todas as tendências do jazz são bem-vindas. A
programação do Outono em Jazz será anunciada oportunamente.
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KHATIA BUNIATISHVILI
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

Programa a anunciar
A pianista georgiana Khatia Buniatishvili já se tornou uma
estrela das salas de concerto de todo o mundo, chamando
a atenção a sua abordagem ousada a marcos do repertório
virtuosístico. Artista exclusiva da Sony desde 2010, foi
galardoada duas vezes com o Prémio Echo Klassic, uma das
distinções mais prestigiantes da música clássica.

SÁB
05.10
18:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 24
2ª Plateia € 22
3ª Plateia € 20
Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

“A pianista georgiana tem uma técnica
imponente ao seu dispor (…) e a capacidade
de produzir momentos de revelação
e sensibilidade refinada.”
THE GUARDIAN
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BANDA SINFÓNICA
PORTUGUESA

PRÉMIO JOVENS MÚSICOS/
ANTENA 2

MÚSICA DE CÂMARA · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS
RECITAL DOS VENCEDORES DO NÍVEL SUPERIOR DA EDIÇÃO 2018

DOM
06.10

TER
08.10

12:00 SALA SUGGIA
€ 10
Cartão Amigo 25%

19:30 SALA 2
€ 10
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

MAAT SAXOPHONE QUARTET
Baldur Bronnimann direcção musical
José Pedro Pereira trompete
(vencedor do Prémio Jovens Músicos 2018)
Adam Gorb Metropolis
Robert Bennett Concerto para trompete
Paul Hindemith Sinfonia em Si bemol
A Banda Sinfónica Portuguesa é pela primeira vez dirigida por Baldur
Brönnimann, titular da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música,
considerado um dos melhores maestros de música contemporânea em
todo o mundo. Cumprindo a sua missão de abrir portas a jovens solistas,
a BSP convida José Pedro Pereira, vencedor do Prémio Jovens Músicos
2018, para interpretar o Concerto para trompete de Robert R. Bennett.
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Ferenc Farkas Danças húngaras antigas
Ian Wilson ...so Softly
Pedro Lima nova obra para quarteto de saxofones
(estreia mundial; encomenda Casa da Música)
Guillermo Lago The Wordsworth Poems
Claude Debussy (arr. Maat) Rêverie
Antonín Dvořák (arr. Maat) Quarteto de cordas nº 12 op.96, “Americano”
Fundado em 2017 entre Amesterdão e Tilburg, o quarteto de saxofones Maat é
um jovem e ambicioso ensemble português. Foi galardoado em dois concursos e
seleccionado para integrar o programa de apoio a jovens músicos do TivoliVredenburg,
em Utrecht.
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Sinfónica

MISSA DE SCHUBERT
FORA DE SÉRIE

SEX
11.10

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA
Michael Sanderling direcção musical
Ângela Alves soprano
Iris Oja alto
João Terleira tenor
Steffen Bruun baixo

21:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 26
2ª Plateia € 24
3ª Plateia € 22

Richard Strauss Morte e Transfiguração
Franz Schubert Missa nº 5 em Lá bemol maior

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

A música sacra de Schubert é uma raridade nas salas de concerto, um
facto inexplicável dada a qualidade e quantidade das obras que produziu
neste género: quase quatro dezenas de composições incluindo seis
missas. A Missa nº 5 foi, entre todas as obras sacras ou seculares, aquela
que mais dedicação lhe mereceu, sendo escrita ao longo de um período
de três anos. Fusão perfeita entre a tradição da música sacra e a incrível
inventividade melódica de Schubert, tão clara nos seus famosos lieder e
nas peças para piano, é uma pérola a descobrir com urgência, seja numa
primeira audição, seja num regresso que revela sempre algo novo.
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GULBENKIAN
NO NOVO MUNDO
SÁB
12.10
18:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 26
2ª Plateia € 24
3ª Plateia € 22
Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

ORQUESTRA GULBENKIAN
Giancarlo Guerrero direcção musical
António Menezes violoncelo
Roberto Sierra Fandangos
Marlos Nobre Concerto para violoncelo e orquestra
‑
Heitor Villa‑Lobos Bachianas brasileiras nº 5
Astor Piazzolla Sinfonia Buenos Aires
No seu regresso à Casa da Música, a Orquestra Gulbenkian associa‑se
à celebração do Novo Mundo que atravessa toda a temporada de 2019.
O maestro da Costa Rica Giancarlo Guerrero, que conquistou vários
Grammy Awards enquanto titular da Sinfónica de Nashville, dirige um
programa que inclui a peça mais famosa do brasileiro Villa‑Lobos e obras
do porto‑riquenho Roberto Sierra e do argentino Piazzolla – em todos
os casos, música fortemente contagiada pelas sonoridades tradicionais
daqueles países. Para interpretar um concerto do prestigiadíssimo
maestro e compositor brasileiro Marlos Nobre (Prémio Unesco em
1974 e Prémio Tomás Luis de Victoria em 2004) estará no palco o
seu compatriota António Menezes, um dos grandes violoncelistas do
nosso tempo.
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QUARTETO DE CORDAS
DE MATOSINHOS
MÚSICA DE CÂMARA

TER
15.10
19:30 SALA 2
€ 10
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

Ludwig van Beethoven Quartetos de cordas nº 12 e nº 15
Béla Bartók Quarteto de cordas nº 2, Sz.67
Nos seus últimos dois anos de vida, e já após terminar a Nona Sinfonia,
Beethoven dedicou-se à escrita de vários quartetos de cordas, as suas
obras-primas finais. Sobre o Quarteto nº 15, terá o compositor afirmado:
“É uma das obras mais dignas do meu nome”. Com a qualidade artística
sempre associada às prestações do Quarteto de Cordas de Matosinhos, o
recital expande-se de Viena para a vizinha Hungria com o segundo quarteto
de cordas de Bartók, em que já se faz sentir a influência do material popular
na linguagem do compositor.

APOIO
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JÖRG WIDMANN ARTISTA EM RESIDÊNCIA

Sinfónica

WIDMANN
EM CONCERTO
SÉRIE DESCOBERTAS

SÁB
19.10

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical
Jörg Widmann clarinete

18:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 18
2ª Plateia € 16
3ª Plateia € 14

Richard Wagner Abertura de Os Mestres Cantores de Nuremberga
Jörg Widmann Elegia, para clarinete e orquestra
(estreia em Portugal)
‑
Jörg Widmann Babylon‑Suite
(estreia em Portugal)

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

Clarinetista fora de série e compositor muito requisitado, Jörg Widmann
regressa à Sala Suggia para interpretar Elegia, uma obra concertante
que tem gozado de grande circulação na interpretação de orquestras
prestigiadas de vários continentes. Os desafios colocados por esta
composição são muitos, exigindo do solista uma agilidade ímpar na gestão
de recursos expressivos como os multifónicos e os microtons. Babylon
‑Suite é a versão de concerto de uma ópera que evoca a diversidade e a
confusão da cidade bíblica mas também da sociedade multicultural em
que vivemos hoje. A confusão linguística da Babilónia é o ponto de partida
para uma belíssima obra feita de contrastes e sobreposições.

17:15 CIBERMÚSICA
Conversa com
Baldur Brönnimann
e Jörg Widmann
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Coro

VÉSPERAS
DE MONTEVERDI

10º ANIVERSÁRIO DO CORO CASA DA MÚSICA

DOM
20.10

CORO CASA DA MÚSICA
Músicos da Orquestra Barroca Casa da Música
Paul Hillier direcção musical

18:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 14
2ª Plateia € 12
3ª Plateia € 10

Claudio Monteverdi Vespro della Beata Vergine
A comemoração do 10º aniversário do Coro Casa da Música é
inteiramente dedicada a uma das maiores obras-primas do Barroco
inicial. As Vésperas foram a primeira colectânea importante de música
para celebrações religiosas composta por Monteverdi e demonstram
a sua mestria nos vários estilos de música sacra correntes na época.
Presume-se que o compositor esperasse obter assim uma posição
privilegiada sob a asa protectora da Igreja, e seria recompensado em 1613,
ano em que foi nomeado mestre de capela da Basílica de São Marcos
em Veneza. As suas Vésperas ficaram na história e são ainda um desafio
monumental apenas ao alcance dos melhores intérpretes.

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

MECENAS MÚSICA CORAL
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Sinfónica

DE MOZART A TCHAIKOVSKI

ANTÓNIO MONT’ALVERNE
& RUI CRISTÃO

SÉRIE CLÁSSICA
INTEGRAL DAS SINFONIAS DE TCHAIKOVSKI

MÚSICA DE CÂMARA
PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

SEX
25.10

TER 22.10
19:30 SALA 2
€ 10
Jovem 15%
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

21:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 23
2ª Plateia € 21
3ª Plateia € 19
Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

António Mont’Alverne piano
Rui Cristão violino
Wolfgang Amadeus Mozart Sonata nº 26 para violino e
piano em Si bemol maior, K.378
Joseph Haydn Sonata para piano em Dó maior, Hob XVI/50
Luís Costa Sonata nº 1 para violino e piano em Sol maior
Francisco de Lacerda Lusitanas – Duas Valsas de Fantasia
Vianna da Motta Romanza para violino e piano
Dois destacados jovens instrumentistas portugueses
reúnem-se para um recital que celebra os aniversários de
nascimento de três compositores marcantes da história da
música portuguesa: Luís Costa, Francisco Lacerda e Vianna
da Motta. O programa é completado com sonatas dos ícones
do Classicismo vienense, Mozart e Haydn.

ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA
Vassily Sinaisky direcção musical
João Xavier piano
Wolfgang Amadeus Mozart Concerto para
piano e orquestra nº 18, em Si bemol maior
Piotr Ilitch Tchaikovski Sinfonia Manfred
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Um dos jovens pianistas portugueses mais premiados da sua geração regressa à Sala
Suggia para interpretar o Concerto nº 18 de Mozart. No ano em que o escreveu, o génio
de Salzburgo estava no auge da sua produtividade e deixou concluídos seis concertos
para piano que são hoje considerados o expoente máximo da sua música instrumental.
Quem o venerava mais do que a qualquer outro era Tchaikovski. A Integral das suas
Sinfonias prossegue sob a direcção de um dos mais prestigiados maestros russos da
actualidade, Vassily Sinaisky, vencedor da Medalha de Ouro no prestigiado Concurso
Karajan em Berlim (1973). Inspirado no poema gótico Manfred, de Lord Byron,
Tchaikovski compôs uma sinfonia em que todos os andamentos contêm uma ideia fixa
associada à personagem Manfred.

311

JÖRG WIDMANN ARTISTA EM RESIDÊNCIA

Remix

WIDMANN TOTAL
SÁB
26.10

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Jörg Widmann direcção musical e clarinete
Jörg Widmann Liebeslied, para oito instrumentos*; Air, para trompa solo*;
Étude nº 2, para violino*; Quinteto, para oboé, clarinete, trompa, fagote e
piano*; 3 Schattentänze, para clarinete solo*; Freie Stücke, para ensemble
* estreias em Portugal

18:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 15
2ª Plateia € 13
3ª Plateia € 11

Clarinetista, compositor e maestro, Jörg Widmann é um dos artistas
mais versáteis e fascinantes da sua geração. É nesse papel triplo que se
apresenta neste concerto, no âmbito da residência na Casa da Música
em 2019. Particularidade a assinalar é a oportunidade que aqui surge
para tomar contacto com várias obras para instrumentos solo, todas elas
tecnicamente muito exigentes e que dão a conhecer o lado oculto das
sonoridades do clarinete, da trompa e do violino. A música de câmara
do compositor alemão está presente com duas obras que olham de
certa forma para o passado: Liebeslied é uma celebração do amor sob a
inspiração de versos de Baudelaire, enquanto o Quinteto é um tributo à
obra de Mozart com a mesma configuração instrumental.

Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%
17:15 CIBERMÚSICA
Entrada Livre
Palestra pré-concerto por
Daniel Moreira
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Sinfónica

SINFONIA MANFRED

DIANA BOTELHO VIEIRA
MÚSICA DE CÂMARA
PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

CONCERTO COMENTADO PARA FAMÍLIAS
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

TER 29.10

DOM
27.10
12:00 SALA SUGGIA
€ 12
Cartão Continente: na
compra de um bilhete
para adulto, oferta de
duas entradas para
menores de 18 anos
Cartão Amigo 25%

19:30 SALA 2
€ 10
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Vassily Sinaisky direcção musical
Concerto comentado por Ana Liberal
Piotr Ilitch Tchaikovski Sinfonia Manfred
Tchaikovski tornou-se particularmente célebre pela sua
capacidade de contar histórias através da música, utilizando
frequentemente temas associados a personagens e a
sentimentos. Escrita em 1885, a Sinfonia Manfred nasce
a partir de um princípio sugerido por Balakirev: todos os
andamentos deveriam ter uma ideia musical fixa associada
a Manfred , o protagonista do poema gótico de Lord Byron
recheado de elementos sobrenaturais. A musicóloga Ana
Liberal parte à descoberta desta sinfonia complexa e da
narrativa que lhe serve de base em mais um concerto
comentado para as famílias.

Diana Botelho Vieira piano
Fernando Lopes‑Graça Suite nº 1, In memoriam Béla Bartók
Sérgio Azevedo Peças Rústicas
Eurico Carrapatoso Quatro Últimas Estações
Fernando Lopes‑Graça Suite nº 5, In memoriam Béla Bartók
“Folclores Imaginários” é uma expressão a meio caminho
entre o rigor musicológico e a liberdade poética. Nomeia
a criação de música original, mas tão imbuída do espírito
popular que parece provir directamente das anónimas
fontes rurais ou urbanas. Neste campo, é Fernando Lopes
‑Graça quem domina todo o século XX português, tendo
recolhido milhares de melodias e usado muitas delas – ou
o seu espírito – em inúmeras obras. Eurico Carrapatoso e
Sérgio Azevedo receberam deste grande mestre o interesse
pela música tradicional e pelo seu potencial enquanto base
para algumas das suas peças de concerto. É esse folclore
imaginário, visto através dos olhos de duas gerações de
compositores, que une as obras deste recital.
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Nem todos os músicos
acreditam em Deus mas
todos acreditam em Bach
MAURICIO KAGEL

NOVEM
B
OUT
UBRO
NOVEMBRO
O
NOVEM
NOVEMBROV
NOVE
NOVEMNOVEMBRO
BRO
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02-17 NOVEMBRO

É com uma grande obra coral-sinfónica que abre a 15ª
edição do festival À Volta do Barroco. Não é por acaso
que a escolha recai sobre o romântico Mendelssohn: além
de se tratar de uma oratória que nos lembra as grandes
referências deste género criadas pelos compositores barrocos, foi precisamente Mendelssohn o primeiro grande

PÁSCOA
MÚSICA

revivalista de Bach. O fascínio por
Bach manifesta-se também num
programa que dá a descobrir uma
nova visão sobre a genial Arte da
Fuga, nas interpretações contrastantes da Orquestra Barroca e do
Remix Ensemble. Quem não pode
deixar de celebrar o grande mestre
do Barroco alemão é a Orquestra
Barroca, que toca o Concerto
Brandeburguês nº 3 num programa
aberto a várias geografias. Já o Coro mergulha no período de ouro
da polifonia portuguesa, encerrando um festival que percorre os
novos e os velhos mundos com as colaborações do agrupamento
Sete Lágrimas e do duo Sofia Diniz e Fernando Miguel Jalôto.
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À VOLTA DO BARROCO

Sinfónica

A ORATÓRIA DE
MENDELSSOHN
FORA DE SÉRIE

SÁB
02.11
18:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 26
2ª Plateia € 24
3ª Plateia € 22
Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA
CORO INFANTIL CASA DA MÚSICA
Olari Elts direcção musical
Susana Gaspar soprano
Mati Turi tenor
Johannes Weisser barítono
Felix Mendelssohn Paulus, oratória para solistas, coro e orquestra
São Paulo, que de feroz perseguidor de Cristãos se transforma numa
das personalidades mais influentes do Cristianismo, é a figura central
da grande oratória Paulus de Mendelssohn. Conhecido entusiasta da
música dos mestres barrocos, o genial compositor alemão manteve como
referência as oratórias monumentais de Bach e Händel, sem no entanto
as emular. Este é um emocionante relato da vida de Saulo de Tarso desde
o tempo dos primeiros martírios, incluindo o milagre da conversão a
caminho de Damasco e uma vida entregue à pregação. E se os escritos
de Paulo formam uma parte importante da Bíblia e são ainda hoje um dos
pilares fundamentais da fé cristã, a música de Mendelssohn é, também
ela, um marco na história da música. Uma obra que combina profundidade
e clareza, com belíssimos corais que enquadram a tensão dramática
entregue a um quarteto de solistas de renome internacional.

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA
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À VOLTA DO BARROCO

DIÁSPORA

SOFIA DINIZ
& FERNANDO
MIGUEL JALÔTO

DOM
03.11

TER
05.11

18:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 15
2ª Plateia € 13
3ª Plateia € 11

19:30 SALA 2
€ 10
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

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

SETE LÁGRIMAS
Filipe Faria voz
Sérgio Peixoto voz
Pedro Castro flautas, duduk e oboé barroco
Tiago Matias vihuela, alaúde, teorba, guitarra barroca e guitarra romântica
Mário Franco contrabaixo
Rui Silva percussão histórica
Com a expansão portuguesa do século XV inicia-se um período de
aculturação e miscigenação que muda a configuração do nosso ADN
colectivo para sempre. O projecto Diáspora mergulha nos géneros e
formas musicais dos cinco continentes de ontem e de hoje, arriscando
novas fórmulas interpretativas de repertórios populares e eruditos. Do
século XVI ao XX, do vilancico ibérico ao fado, dos vilancicos negros ao
chorinho brasileiro, passando pelas mornas africanas e pelas canções
tradicionais de Timor, Macau, Índia ou Brasil, esta é uma vertigem
experimental pelas ideias de viagem, caminho, peregrinação, terra, água,
saudade e pelo que ficou hoje depois de todos os ontens.

“De um gosto estrangeiro” – Recital de viola da gamba e cravo
Sofia Diniz viola da gamba
Fernando Miguel Jalôto cravo
Obras de Marin Marais, François Couperin e Jean-Philippe Rameau
Uma bela suite de Marin Marais dá o título a este recital centrado em
grandes nomes do Barroco francês e inspirado no exótico e nos mundos
distantes. A Suite d’un Goût Étranger inclui peças como “L’Amériquaine”
e títulos célebres como “La Reveuse” e “Le Badinage”. Em palco, dois
grandes especialistas portugueses em música antiga que tocam
frequentemente ao lado de importantes agrupamentos europeus.
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À VOLTA DO BARROCO

Sinfónica

MOZART & BEETHOVEN
SÉRIE CLÁSSICA
GRANDES CANÇÕES ORQUESTRAIS

SEX
08.11

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Leopold Hager direcção musical
Chen Reiss soprano

21:30 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 23
2ª Plateia € 21
3ª Plateia € 19

Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia nº 35, “Haffner”
Wolfgang Amadeus Mozart Exsultate Jubilate
Ludwig van Beethoven Sinfonia nº 1
Leopold Hager é um lendário maestro austríaco e também o Maestro
Emérito da Orquestra Sinfónica Casa da Música, à qual regressa para
dirigir repertório da sua especialidade: o Classicismo vienense. São
duas obras contrastantes de Mozart que abrem o concerto. Primeiro,
o brilho e a fogosidade de uma sinfonia dos seus primeiros anos em
Viena, a Sinfonia “Haffner”, que termina com a transformação de um
célebre número cómico da ópera O Rapto do Serralho num virtuoso
andamento orquestral. Depois, o claro-escuro de um moteto escrito
para o grande castrato Venanzio Rauzzini – Exsultate Jubilate transmite
com genialidade a dramaturgia do texto religioso, alternando melodias
inspiradas com coloraturas virtuosas que serão aqui interpretadas pela
soprano israelita Chen Reiss. O programa termina com a Primeira Sinfonia
de Beethoven, a mais clássica das nove e aquela em que o compositor
mais claramente se afirma como herdeiro do Classicismo, embora
deixando já sobressair alguns traços da sua linguagem revolucionária.

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

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA
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À VOLTA DO BARROCO

Remix & Barroca

A ARTE DA FUGA
DOM
10.11

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Peter Rundel direcção musical
ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
Huw Daniel violino e direcção musical

18:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 18
2ª Plateia € 16
3ª Plateia € 14

Johannes Schöllhorn Anamorphoses
(estreia em Portugal)
Johann Sebastian Bach A Arte da Fuga

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

Bach não determinou a instrumentação da sua Arte da Fuga, o brilhante testamento
que faz culminar séculos de contraponto e a vida criativa do próprio compositor. Mas
não imaginava a desconstrução de que seria alvo pelas mãos do seu compatriota
Johannes Schöllhorn, dois séculos e meio mais tarde. O resultado, ora luminoso ora
sombrio, mágico ou desconcertante, é um olhar completamente novo sobre uma
obra-chave da história. Neste concerto em que dois agrupamentos residentes da
Casa da Música estão em palco em simultâneo, ganha especial relevo a possibilidade
de se ouvir a versão de Schöllhorn comparando-a com uma outra interpretação, mais
fiel ao espírito do seu tempo original, pela Orquestra Barroca Casa da Música.

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA
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À VOLTA DO BARROCO
PEDRO LIMA JOVEM COMPOSITOR EM RESIDÊNCIA

TER
12.11
19:30 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 18
2ª Plateia € 16
3ª Plateia € 14
Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Barroca & Remix

VIRTUOSISMO IMPOSSÍVEL
1ª PARTE
ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
Huw Daniel violino e direcção musical
Antonio Vivaldi Concerto para 4 violinos em Ré, op3/1, de L’estro armonico
Henry Purcell Fantasia a três partes sobre um baixo, Z. 731
Johann Pachelbel Cânone & Giga
Unico Wilhelm van Wassenaer Concerto nº 2 em Si bemol, de Concerti Armonici
John Blow Chacone em Sol
Johann Sebastian Bach Concerto Brandeburguês nº 3, BWV 1048
2ª PARTE
REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Peter Rundel direcção musical
Pedro Lima nova obra para ensemble
(estreia mundial; encomenda Casa da Música)
Conlon Nancarrow (arr. Yvar Mikhashoff) Estudos nos 1, 3c, 12 e 6
(estreia em Portugal)
O concertino da Orquestra Barroca, Huw Daniel, volta a assumir a direcção do
agrupamento num concerto que atravessa várias geografias do período Barroco:
Itália, Inglaterra, Alemanha e Países Baixos. O programa inclui obras concertantes
que exploram a ideia de virtuosismo neste período histórico. Impossível de todo
é o virtuosismo exigido pelo compositor americano Conlon Nancarrow nos seus
Estudos. Pudera, não foram escritos para intérpretes humanos mas sim para
pianola, um piano mecânico muito popular no início do século XX e que tocava por
si só lendo um rolo de papel perfurado. O pianista Yvar Mikhashoff adaptou vários
desses estudos para serem tocados por músicos reais, em ensemble, trazendo
estas obras desafiantes para a sala de concertos.

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA
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BEATRICE RANA
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

QUA
13.11

Beatrice Rana piano
Fryderyk Chopin 12 Estudos, op.25
Igor Stravinski Petruchka
Restante programa a anunciar
Com apenas 25 anos, a pianista italiana Beatrice Rana é
artista exclusiva da Warner e premiada nos concursos de
Montréal e Van Cliburn. Após o sucesso conquistado no seu
recital de estreia na Casa da Música, em que interpretou as
Variações Goldberg de Bach, regressa ao Ciclo de Piano
com um programa verdadeiramente desafiante. Para além
dos estudos de Chopin, um marco do repertório pianístico
que representa a reinvenção desta forma levada a cabo
pelo compositor polaco, o recital apresenta a personagem
Petruchka, do incontornável bailado de Stravinski, o
Polichinelo de teatro de marionetas russo numa obra
verdadeiramente endiabrada. Uma noite preenchida por
obras geniais que ficaram na história.

21:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 24
2ª Plateia € 22
3ª Plateia € 20
Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

“As interpretações de Beatrice Rana
revelam controlo perfeito, clareza
sonora e autêntico lirismo.”
FONOFORUM
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JÖRG WIDMANN ARTISTA EM RESIDÊNCIA

Sinfónica

CORAÇÃO ARDENTE
SÉRIE DESCOBERTAS
GRANDES CANÇÕES ORQUESTRAIS

SÁB
16.11

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Peter Rundel direcção musical
Thomas E. Bauer barítono

18:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 18
2ª Plateia € 16
3ª Plateia € 14

Jörg Widmann Das heiße Herz, para barítono e orquestra
(estreia em Portugal; encomenda Bamberger Symphoniker, Casa da
Música, Cleveland Orchestra e City of Birmingham Symphony Ochestra)
Johannes Brahms Sinfonia nº 3

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

O primeiro ciclo de lieder de Jörg Widman – O Coração Ardente – é
escrito sobre poemas pouco conhecidos da célebre colectânea Des
Knaben Wunderhorn, que tanto inspirou os compositores germânicos
do Romantismo, a par de outros de Klabund, Brentano e Härtling. Textos
radicalmente simples e genuínos, que apontam ao coração. Também
Brahms foi um prolífico autor de canções, mas o que o traz a este concerto
é a sua Terceira Sinfonia, com pinceladas de mistério e harmonias
enigmáticas que nos deixam suspensos. No seu luminoso terceiro
andamento, inclui uma das melodias mais célebres da música sinfónica,
tanto que tem sido repetidamente adaptada à cultura popular.

17:15 CIBERMÚSICA
Entrada Livre
Palestra pré-concerto por
João Silva
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À VOLTA DO BARROCO

Coro

POLIFONIA INTEMPORAL
DOM
17.11

CORO CASA DA MÚSICA
Paul Hillier direcção musical
Francisco Guerrero Quasi cedrus
Manuel de Correia Hostias et preces
Pedro de Cristo Inter vestibulum
Ivan Moody Cantico Canticorum (I)
Giovanni Pierluigi da Palestrina Missa Brevis: Kyrie & Gloria
James Macmillan Miserere
Duarte Lobo Pater peccavi
Manuel Cardoso Aquam quam ego dabo
Cristobal de Morales Tu es Petrus
Galina Grigorjeva Vésperas (excertos)

18:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 14
2ª Plateia € 12
3ª Plateia € 10
Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

A música sacra de qualquer período histórico encontra algumas das
manifestações mais profundas e emocionantes nas composições
corais a cappella, edificadas sobre a tradição milenar do canto religioso
cristão. Dois planos complementares enquadram este programa do Coro
Casa da Música: por um lado, a polifonia renascentista com motetes de
compositores ibéricos notáveis dos séculos XVI e XVII cuja música se
ouviu em Lisboa, num ou noutro momento do seu percurso; por outro,
a música de compositores do nosso tempo que usam como ponto de
partida a tradição da Igreja Ortodoxa. O programa inclui ainda excertos
da Missa Brevis de Palestrina, um dos mais influentes polifonistas do
Renascimento italiano.

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA
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HENRIQUE FRAGA
NOVOS VALORES DA GUITARRA
PORTUGUESA

TER 19.11
19:30 SALA 2
€ 10
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

Henrique Fraga é um guitarrista formado no
seio cultural do mundo académico de Coimbra,
onde trilhou caminho pela história da guitarra
portuguesa. Solista de forte impulso criativo,
prepara-se agora para apresentar um conjunto
de temas que dará vida ao seu primeiro álbum
de originais. O single ”Ao fundo do túnel” é o
primeiro sinal de uma esperança de liberdade,
um romper com a corrente que confina a
guitarra a um estilo, uma ânsia de descoberta
além do horizonte expectável. O seu trabalho
nasce no eco transgeracional deste instrumento
e afirma a sua identidade num encontro único
entre tradição e evolução.
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Uma das mais importantes
salas de concerto construídas
nos últimos 100 anos
NEW YORK TIMES

+351 220 120 210
VISITASGUIADAS@CASADAMUSICA.COM
+ INFO PÁG. 370
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Sinfónica

UM AMERICANO
EM PARIS
SÉRIE CLÁSSICA

SEX
22.11
21:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 23
2ª Plateia € 21
3ª Plateia € 19
Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Takuo Yuasa direcção musical
Samuel Barber Adagio para cordas
Samuel Barber Fadograph of a Yestern Scene
Alberto Ginastera Quatro danças de Estancia
George Gershwin/Robert Bennett Porgy and Bess, quadro sinfónico
George Gershwin Um Americano em Paris
Combinando profundidade e simplicidade, o Adagio para cordas é
inquestionavelmente uma das obras mais populares do século XX e
tornou o norte-americano Samuel Barber um compositor celebrado
em todo o mundo. Menos conhecida é a sua peça tardia Fadograph
of a Yestern Scene, com um título que sugere o fascínio pela poesia
de James Joyce. A vida dura nas pampas da América do Sul, com as
suas grandes quintas de criação de gado, impressionou o compositor
argentino Ginastera levando-o a escrever o bailado Estancia. Outra
realidade dura e tipicamente americana é a de uma comunidade negra
da Carolina do Sul que Gershwin retrata em Porgy and Bess, obra que
representou uma pedrada no charco do mundo operático quando estreou
em 1935. Terminando num tom mais cosmopolita, a Sinfónica apresenta
as famosas impressões de um americano que visita Paris e absorve os
sons do quotidiano enquanto vagueia pela cidade, naquela que é uma das
composições mais icónicas de George Gershwin.

339

Sinfónica

GERSHWIN COMENTADO

TRIO À LA JOIE
MÚSICA DE CÂMARA

CONCERTO COMENTADO PARA FAMÍLIAS
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

TER 26.11

DOM
24.11
12:00 SALA SUGGIA
€ 12
Cartão Continente: na
compra de um bilhete
para adulto, oferta de
duas entradas para
menores de 18 anos
Cartão Amigo 25%

19:30 SALA 2
€ 10
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Takuo Yuasa direcção musical
Concerto comentado por Telmo Marques
George Gershwin/Robert Bennett Porgy and Bess,
quadro sinfónico
George Gershwin Um Americano em Paris
Quem nunca ouviu canções inesquecíveis como
“Summertime” ou “Bess, You Is My Woman Now”, que
conheceram múltiplas vidas nas grandes vozes do jazz e
da música popular? Na verdade, são alguns dos números
de Porgy and Bess, uma ópera revolucionária que funde a
tradição europeia com a cultura popular de uma comunidade
negra da Carolina do Sul. Neste concerto comentado
dedicado a George Gershwin, poderá ouvir-se um quadro
sinfónico que reúne vários momentos-chave da ópera e
ainda Um Americano em Paris, poema sinfónico que retrata
as impressões de alguém que visita a Cidade Luz. Melodias
de sabor parisiense, barulhos de rua e até buzinas de carros
compõe o panorama, que inclui também sonoridades
americanas como o blues.

Marina Pacheco soprano
Tiago Matos barítono
Pedro Costa piano
Obras de Clara Schumann, Carl Loewe, Francisco de
Lacerda, Fernando Lopes-Graça, Ruggero Leoncavallo,
Hector Berlioz, Luís Tinoco e Jacques Offenbach
Os aniversários de nascimento e morte de grandes
compositores são o pretexto habitual para os programas
do Trio à la Joie, que intercalam árias célebres, duetos,
canções e peças para piano. Sem outro mote que não
este, a probabilidade de nos depararmos com verdadeiros
diamantes que ficaram submersos na história da música
também aumenta. Num alinhamento em que se destacam
os 200 anos de Clara Schumann e a presença dos
compositores portugueses Lopes-Graça e Francisco de
Lacerda, o trio afirma a sua versatilidade ao celebrar o
aniversário de um contemporâneo, Luís Tinoco.
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Sinfónica

A QUINTA DE
TCHAIKOVSKI

SÉRIE CLÁSSICA
INTEGRAL DAS SINFONIAS DE TCHAIKOVSKI

SEX
29.11

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical
Jean-François Lézé tímpanos
Luís Filipe Sá piano

21:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 23
2ª Plateia € 21
3ª Plateia € 19

Bohuslav Martinů Duplo Concerto para duas orquestras de cordas,
piano e tímpanos
Piotr Ilitch Tchaikovski Sinfonia nº 5

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

Quando o compositor boémio Bohuslav Martinů escreveu o seu Duplo
Concerto, a Europa vivia tempos conturbados e a expectativa amarga
de algo terrível: o início da Segunda Guerra Mundial. Esse sentimento
não deixa de estar presente numa obra sob tensão quase permanente
e que se tornou o ex libris da sua produção musical. A fatalidade do
destino é uma das ideias características do Romantismo, que dominou
especialmente a escrita da Quinta Sinfonia de Tchaikovski. A obra
encontra-se envolta em mistérios que ainda hoje permanecem por
descortinar, e continua a surpreender pelo seu percurso desde a
solenidade e tristeza até à apoteose.

342

343

ORQUESTRA JAZZ
DE MATOSINHOS
CICLO JAZZ

DOM
30.11
21:00 SALA SUGGIA
‑
1ª Plateia € 17
2ª Plateia € 15
3ª Plateia € 13
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

Pedro Guedes direcção musical
Músicos convidados:
João Paulo Esteves da Silva piano
Andy Sheppard saxofone tenor
Música de George Russell
George Russell desenvolveu a primeira teoria musical nascida das entranhas do jazz.
Criou uma nova abordagem à criação que foi revolucionária e mudou o percurso de
figuras como Miles Davis, John Coltrane e Ornette Coleman – o famoso disco Kind of
Blue de Miles e todo o jazz modal não teria existido sem as ideias de Russell. As suas
obras‑primas Jazz in the Space Age e All About Rosie foram dois grandes exemplos
práticos desses conceitos que abriam um novo mundo de sonoridades para o jazz.
Neste projecto, a Orquestra Jazz de Matosinhos celebra o legado de Russell e a sua
música que continua a soar moderna, contando com a parceria de dois grandes solistas.

APOIO
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Música! Melancólico
alimento para os que
vivemos de amor.
JULIO CORTÁZAR
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DEZEM
BRO
OUT
UBRO
DEZEMBRO
DEZEM
BRO
DEZEMBRO
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Sinfónica

O PRÍNCIPE DE BARTÓK
SÉRIE DESCOBERTAS

SÁB
07.12

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical
Pedro Lima nova obra para orquestra
(estreia mundial; encomenda Casa da Música)
Harrison Birtwistle Deep Time
(estreia em Portugal)
Béla Bartók O Príncipe de Pau (suite)

18:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 18
2ª Plateia € 16
3ª Plateia € 14
Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Escrito em período de conflito mundial por um músico angustiado,
O Príncipe de Pau é um bailado-pantomina de inspirado sentido poético,
um conto de fadas sobre o qual pesa algum simbolismo trágico. Para
conquistar a princesa por quem se apaixonou, um príncipe tem de
atravessar a ﬂoresta enfeitiçada por uma bruxa. Por cautela, envia a
sua réplica feita de pau, mas acontece que a princesa se apaixona pelo
boneco… pelo menos até o feitiço que lhe deu vida terminar. Além da
estreia mundial de mais uma encomenda ao Jovem Compositor em
Residência 2019, o concerto inclui a estreia portuguesa de uma obra
assinada há apenas dois anos por um dos mais notáveis compositores do
nosso tempo, o britânico Harrison Birtwistle. Estreada na Filarmónica de
Berlim sob a direcção de Daniel Barenboim, Deep Time explora uma ideia
de dimensão temporal que nos é inacessível e onde o princípio e o fim se
confundem na bruma.

17:15 CIBERMÚSICA
Entrada Livre
Palestra pré-concerto por
Pedro Almeida
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BANDA SINFÓNICA
PORTUGUESA

ESMAE BIG BAND
NOVOS VALORES DO JAZZ
PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

LEGADOS E DOAÇÕES
Já alguma vez pensou em encomendar uma obra musical?
Ter o seu nome associado ao grande piano de concertos da
Sala Suggia? Ou, por exemplo, apoiar o Serviço Educativo
em acções com doentes hospitalizados?

DOM 08.12

TER 10.12

12:00 SALA SUGGIA
€ 10
Cartão Amigo 25%

19:30 SALA 2
€ 10
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

José Pascual Vilaplana direcção musical
Mark Camphouse Watchmen, Tell Us
of the Night
Jesus Santandreu Children’s Song
Symphonic Invention
Johan de Meij Symphony der Liedr nº 4
O mundo das crianças inspira o programa de
Natal da Banda Sinfónica Portuguesa, dirigido
pelo aclamado maestro espanhol José Pascual
Vilaplana e passando por autores dos Estados
Unidos, de Espanha e da Holanda. Escrita
para voz, coro infantil e orquestra de sopros, a
Sinfonia das Canções de Johan de Meij é uma
metáfora do renascimento, de uma nova vida e
de esperança.
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Paulo Perfeito direcção musical
Ao longo dos anos, aquele que foi o primeiro curso
superior de jazz do país tem alimentado o circuito
nacional com músicos criativos e projectos de
alto nível artístico. Este é o concerto em que
os alunos do Curso de Jazz da Escola Superior
de Música e Artes do Espectáculo mostram
a sua escrita para um formato exigente, a big
band, apresentando-se num papel misto de
compositores, arranjadores e intérpretes. Sem
espartilhos estilísticos, aqui se poderá ouvir um
esboço do futuro do jazz em Portugal.

São variadíssimos os modos como se pode envolver
e contribuir para a Casa da Música em benefício das
futuras gerações.
Seja através da entrega de um bem que seja útil à missão da
Casa da Música ou de uma doação pecuniária para um fim
específico, a Fundação saberá cuidar da sua vontade.
Considere a Casa da Música quando tomar decisões sobre
o seu património, deixando o seu nome ligado à Casa da
Música para sempre.
Todos os fundos mecenáticos entregues à Fundação
Casa da Música destinam-se a contribuir para o dinamismo
do programa artístico e educativo, razão de ser da
Casa da Música.

Para mais informações contactar Luísa Bessa
lbessa@casadamusica.com
Telefone 220 120 201

Sinfónica

FINAL TCHAIKOVSKI
SÉRIE CLÁSSICA
INTEGRAL DAS SINFONIAS DE TCHAIKOVSKI

SEX
13.12

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Joseph Swensen direcção musical
Carlos Alves clarinete

21:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 23
2ª Plateia € 21
3ª Plateia € 19

Joseph Swensen Sinfonietta
(estreia em Portugal)
Aaron Copland Concerto para clarinete e orquestra
Piotr Ilitch Tchaikovski Sinfonia nº 6, “Patética”

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

Foi uma encomenda do grande clarinetista de jazz Benny Goodman que
deu origem ao Concerto para clarinete do compositor americano Aaron
Copland, uma obra que se tornou central no repertório do instrumento.
Os dois músicos chegaram mesmo a gravar a obra juntos, em 1950, tendo
Copland considerado ser a sua melhor gravação de sempre enquanto
maestro. Também americano, o maestro-compositor Joseph Swensen
interpreta a sua Sinfonietta em estreia nacional e apresenta a última obra
escrita por Tchaikovski, a emotiva e enigmática Sinfonia Patética.
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PEDRO BURMESTER
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

Franz Schubert 4 Improvisos
Fernando Lopes-Graça Sonata para piano nº 3
Fryderyk Chopin 24 Prelúdios, op.28
Pianista sempre muito bem-recebido pelo público da Casa
da Música, Pedro Burmester corresponde invariavelmente
com recitais de grande nível artístico. Com uma carreira
de concertista iniciada aos 10 anos de idade, é uma figura
maior do piano em Portugal. Neste regresso à Sala Suggia,
apresenta algumas obras emblemáticas do piano romântico
assinadas por Schubert e Chopin. Pelo meio dá a ouvir
a Sonata nº 3 de Lopes-Graça, uma obra que rendeu ao
compositor o 1º Prémio de Composição do Círculo de
Cultura Musical em 1952.
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SÁB
14.12
18:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 24
2ª Plateia € 22
3ª Plateia € 20
Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Sinfónica

SINFONIA PATÉTICA
CONCERTO COMENTADO PARA FAMÍLIAS
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

DOM
15.12

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Joseph Swensen direcção musical
Concerto comentado por Mário Azevedo

12:00 SALA SUGGIA
€ 12
Cartão Continente: na
compra de um bilhete
para adulto, oferta de
duas entradas para
menores de 18 anos

Piotr Ilitch Tchaikovski Sinfonia nº 6, “Patética”
Tchaikovski imaginou a sua derradeira sinfonia como uma celebração da
vida – as paixões compulsivas, o amor e os desgostos. Sobre ela afirmou
conter um programa secreto e autobiográfico, que deu origem a múltiplas
especulações adensadas pelo facto de o compositor ter morrido apenas
nove dias após a sua estreia. Os mistérios em torno da Sinfonia Patética
e da vida conturbada do célebre compositor russo são o mote para os
comentários de Mário Azevedo a uma obra emotiva, marcada pelas melodias
românticas e orquestrações brilhantes demonstradas pela orquestra com
vários exemplos que precedem a interpretação integral da sinfonia.

Cartão Amigo 25%

“A direcção de Swensen tem muito
rigor, ferocidade e elegância. Merece
repetidas audições.”
THE GUARDIAN
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17-22 DEZEMBRO

PÁSCOA
MÚSICA

A quadra natalícia traz à Casa da Música, como sempre, momentos especiais que vale a pena acompanhar. A Sinfónica,
a Barroca e o Coro despedem-se do Novo Mundo trazendo
para palco a música do norte-americano Samuel Barber e do
missionário jesuíta Domenico Zipoli, que escreveu obras sacras
na América do Sul em pleno período Barroco. O mundo das
crianças não é esquecido com o conto Hänsel und Gretel na
versão de Humperdinck, num concerto que inclui a grandiosa
Sinfonia Órgão de Saint-Saëns.
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MÚSICA PARA O NATAL

TER
17.12

PRÉMIO
CONSERVATÓRIO
DE MÚSICA DO PORTO/
CASA DA MÚSICA

Loja da Casa
Prolongue a memória
da sua visita à Casa

MÚSICA DE CÂMARA

19:30 SALA 2
€ 10
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

Após a realização do Concurso Interno do Conservatório de Música do
Porto, os vencedores das várias categorias apresentam-se num recital de
laureados, disputando entre si o Prémio Casa da Música. Os vencedores
da edição 2019 são anunciados no início do Verão e sobem depois ao
palco da Sala 2 da Casa da Música, num recital que comprova a grande
qualidade musical destes jovens intérpretes.

Na Loja da Casa pode adquirir artigos exclusivos inspirados na arquitectura
do edifício, no projecto artístico e cultural ou, simplesmente, na música.
Sugere-se especialmente o conjunto de edições discográficas que, ao longo
dos anos, a Casa da Música tem colocado à disposição do público.
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MÚSICA PARA O NATAL

Sinfónica

CONCERTO DE NATAL
FORA DE SÉRIE

SEX
20.12

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Michael Sanderling direcção musical
Samuel Barber Die Natali, op. 36
Camille Saint‑Saëns Sinfonia nº 3, “Órgão”
‑
Engelbert Humperdinck Suite de Hänsel und Gretel

21:00 SALA SUGGIA

SÁB
21.12

E se de repente a orquestra se transformasse num grandioso órgão com
infindáveis registos, e a ela se juntasse ainda um órgão de verdade e um
piano tocado a quatro mãos? A ideia só poderia partir de Camille Saint
‑Saëns no seu auge criativo, ele que foi um menino‑prodígio do piano, o
maior organista do seu tempo e um dos mais reputados compositores
e maestros do Romantismo. Neste concerto especial de Natal, o mote é
lançado pelo americano Samuel Barber com uma obra de simplicidade
comovente criada sobre célebres canções alusivas à quadra. A terminar,
a imagem de duas crianças perdidas na floresta densa remete‑nos
imediatamente para o conto infantil Hänsel und Gretel dos Irmãos
Grimm, que Humperdinck transformou em música cruzando melodias de
inspiração popular com texturas orquestrais wagnerianas.

18:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 26
2ª Plateia € 24
3ª Plateia € 22
Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

MECENAS MÚSICA PARA O NATAL
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MÚSICA PARA O NATAL

Barroca & Coro

VÉSPERAS NO NATAL
DOM
22.12
18:00 SALA SUGGIA
1ª Plateia € 22
2ª Plateia € 20
3ª Plateia € 18
Jovem 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA
Laurence Cummings direcção musical
Domenico Zipoli Vésperas de Santo Inácio
Contemporâneo de Bach e Scarlatti, Domenico Zipoli era um dos
compositores mais respeitados de Roma antes de partir para a América
do Sul em pleno período colonial. Ali se tornou missionário jesuíta ao
serviço de Espanha junto das populações indígenas de Córdoba, hoje
a segunda cidade da Argentina, escrevendo música para as várias
povoações da sua área de influência. Música essa que foi, em grande
parte, apenas descoberta no século XX. A Orquestra Barroca e o Coro
Casa da Música despedem-se do ano com as Vésperas que Zipoli
dedicou ao padroeiro dos jesuítas, Santo Inácio de Loyola.
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Música de Câmara no Salão Árabe
do Palácio da Bolsa
02 MAR

25 SET

11 DEZ

SOLISTAS DA ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA
Huw Daniel violino
Reyes Gallardo violino
Trevor McTait viola
Filipe Quaresma violoncelo
Vanessa Pires violoncelo

SOLISTAS DA ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA
Maria Kagan e José Despujols violino
Mateusz Stasto viola
Vicente Chuaqui violoncelo
Carlos Alves clarinete

SOLISTAS DA ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA
Evandra Gonçalves e Ianina Khmelik violino
Mateusz Stasto viola
Nikolai Gimaletdinov violoncelo
João Moreira clarinete

Joly Braga-Santos Quarteto nº 2 em Lá menor
Johannes Brahms Quinteto para clarinete
e cordas em Si menor, op.115

Wolfgang Amadeus Mozart Quinteto para
clarinete e cordas em Lá maior, K.581
Osvaldo Golijov Dreams and prayers of Isaac,
the blind

Joseph Haydn Quarteto de cordas em Si bemol
maior, op.76/4
Luigi Boccherini Quinteto em Dó, op.30 nº 6
Wolfgang Amadeus Mozart Quarteto de
cordas nº 14 em Sol maior, K.387

22 MAI
SOLISTAS DA ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA
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
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07 NOV
SOLISTAS DA ORQUESTRA BARROCA
CASA DA MÚSICA
Pedro Castro oboé/flauta
César Nogueira violino
Vanessa Pires violoncelo
Christoph Schaffrath Trio Sonata em Sol
menor
Georg Friedrich Händel Trio Sonata em Dó
menor, HWV 386a
Giuseppe Antonio Brescianello Trio Sonata em
Dó menor
Johann Gottlieb Janitsch Trio Sonata em Si
bemol maior
José Pla Trio Sonata em Ré menor
Georg Philipp Telemann Trio Sonata
em Lá menor
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Obras encomendadas*
MARÇO

OUTUBRO

Peter Eötvös nova obra para voz e ensemble

Pedro Lima nova obra para grupo de câmara

Estreia em Portugal
Encomenda Casa da Música, Gageego
Ensemble, Ensemble Musikfabrik, Plural
Ensemble, MUPA Budapest and Bunka Kaikan
Tokyo

Michael Gordon nova obra para coro
Estreia em Portugal
Encomenda Casa da Música e Theatre
of Voices

Estreia mundial
Encomenda Casa da Música

NOVEMBRO
Pedro Lima nova obra para ensemble
Estreia mundial
Encomenda Casa da Música

Jörg Widmann nova obra para voz e orquestra

JUNHO
Pedro Amaral nova obra para orquestra
Estreia mundial
Encomenda Casa da Música e Câmara
Municipal de Matosinhos

SETEMBRO

Estreia em Portugal
Encomenda Bamberger Symphoniker, Casa
da Música, Cleveland Orchestra e City
of Birmingham Symphony Ochestra

DEZEMBRO
Pedro Lima nova obra para orquestra
Estreia mundial
Encomenda Casa da Música

Ângela da Ponte nova obra para ensemble
Estreia em mundial
Encomenda Casa da Música

Rebecca Saunders nova obra para ensemble
Estreia em Portugal
Encomenda Casa da Música, Kölnmusik/
Kölner Philharmonie, Birmingham
Contemporary Music Group e Huddersfield
Contemporary Music Festival

369

*a estrear em 2019

A Casa da Música é
Membro da ECHO

A Organização das Salas de Concerto Europeias (ECHO) é uma rede activa que reúne as principais
salas de concerto na Europa com o objectivo de promover troca de experiência profissional entre os
seus membros, partilha de reflexão e estabelecimento de parcerias estratégicas.
Todos os anos a ECHO nomeia um grupo de jovens artistas excepcionais que integram as suas
Rising Stars. Aos artistas seleccionados é oferecida a oportunidade de se apresentarem em
concerto nas principais salas da ECHO, com um programa da sua escolha.
A ECHO organiza regularmente reuniões e seminários abertos a colegas de vários sectores
profissionais europeus e de outras regiões do mundo.

MEMBROS DA ECHO
Barbican Centre London
BOZAR Brussels
Casa da Música Porto
Festspielhaus Baden-Baden
Fundação Calouste
Gulbenkian Lisboa
Het Concertgebouw
Amsterdam
Kölner Philharmonie

Konzerthaus Dortmund
Laeiszhalle Elbphilharmonie
Hamburg
L'Auditori Barcelona
Megaron - The Athens
Concert Hall
Musikverein Wien
Palace of Arts - Budapest
Palau de la Música Catalana

Philharmonie Luxembourg
Philharmonie de Paris
Sage Gateshead
Stockholms Konserthus
Théâtre des Champs-Elysées
Paris
Town Hall & Symphony Hall
Birmingham
Wiener Konzerthaus

Serviço Educativo

APOIO INSTITUCIONAL

PRIMEIRAS OFICINAS
OFICINAS

20 JAN · 03 MAR · 14 ABR · 26 MAI

TANGERINA

03 FEV · 10 MAR · 28 ABR · 02 JUN

MINI MOZART

10 FEV · 17 MAR · 05 MAI · 09 JUN

ERA OUTRA VEZ
UMA VEZ…

06 JAN · 17 FEV · 07 ABR · 23 JUN · 07 JUL

GRILIS EM PARIS

É em clima familiar que decorrem as primeiras explorações de sons, ritmos e repertórios. Cor,
poesia, movimento e muito afecto fazem os contornos de oficinas enriquecidas com histórias
e personagens do imaginário infantil. Brincando e teatralizando, os nossos formadores
desenvolvem um trabalho delicado que semeia a relação activa com a música. Respondendo
a este propósito, cada oficina tem formatos adaptados à capacidade cognitiva das crianças
participantes, agrupadas pelas faixas etárias dos 0-18 meses, 18 meses-3 anos e 3-6 anos.

SALA DE ENSAIO 2
DOMINGOS
10:30 (0-18 meses), 11:45 (18 meses-3 anos), 15:00 (3-6 anos)
€ 10 criança+adulto*
€ 7,5 segundo acompanhante com mais de 12 anos
*Cartão Amigo 25%
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MÚSICO POR UM DIA
OFICINAS

23 FEV

CARNAVAL NA CASA
SALA DE ENSAIO 2

A partir dos 12 anos, todas as pessoas, com ou sem conhecimentos
musicais, são convidadas para oficinas que, preenchendo um sábado,
permitem estruturar um bom trabalho performativo. Começam de manhã
e encerram ao final da tarde, sempre com uma apresentação pública..

SÁBADO 11:00-17:00
Apresentação às 17:00
€ 7,5 (€ 2,5 para um grupo de 4 pessoas)
Famílias (maiores de 12 anos) e Público Geral
A realização destas oficinas está sujeita a um número
mínimo de 10 pessoas.
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MÚSICA EM FAMÍLIA
OFICINAS

26 JAN

VAMOS CANTAR
SALA DE ENSAIO 1

06 ABR

CORPO MUSICAL
SALA DE ENSAIO 2

11 MAI

GAMELÃO
SALA DE ENSAIO 2

Três modelos de oficina de 90 minutos abrem as portas à realização musical em grupo.
Interacção e complementaridade orientam o desenvolvimento de processos criativos
que mostram a importância dos vários elementos. É assim na formação de um coro,
numa orquestra de corpos musicais ou no gamelão. Permeadas pela boa disposição,
estas sessões são acessíveis a qualquer pessoa a partir dos 6 anos. Juntam a família,
os amigos, quem vem aos pares ou chega sozinho. Há espaço para todos.

SÁBADOS 10:30-12:00 ou 14:30-16:00
€ 4 (€ 15 para famílias de 4 pessoas)
Famílias (crianças a partir dos 6 anos) e Público Geral
A realização destas oficinas está sujeita a um número
mínimo de 10 pessoas.

FORMAR NA DIGITÓPIA
FORMAÇÃO

09 FEV

MÚSICA PARA CINEMA
SALA DE ENSAIO 2

16 MAR

ÁUDIO DIGITAL
SALA DE ENSAIO 2

11 MAI

MÚSICA PARA JOGOS
SALA DE ENSAIO 3

Mantendo o seu carácter específico, as formações Digitópia, o projecto tecnológico e
digital da Casa da Música, abrangem agora mais públicos. Em sessões orientadas para
músicos, programadores, professores, estudantes ou outros interessados na música
electrónica e artes digitais, faz-se a abordagem prática de software e ferramentas que
servem fins particulares. A partir dos recursos existentes, comerciais ou de acesso
livre, há sempre a possibilidade de realizar novas criações e interacções. Trazendo
à Casa formadores que conhecem profundamente os programas a trabalhar, estas
acções decorrem ao longo de seis horas, sempre ao sábado.

SÁBADOS 14:00-20:00
€ 15
Músicos, programadores, professores
e outros interessados na música electrónica
e nas artes digitais
Cartão Amigo 25%
MECENAS WORTEN DIGITÓPIA

SABER OUVIR:
10º CURSO LIVRE DE
HISTÓRIA DA MÚSICA
FORMAÇÃO

Dirigido a todos os públicos, independentemente da sua formação
musical, o Curso Livre de História da Música chega à sua 10ª edição
mantendo uma relação próxima com a programação da Casa da Música.
AUDITÓRIO FUNDAÇÃO EDP
JANEIRO A OUTUBRO 2019
SEGUNDAS 17:30-19:15
Módulos individuais de três sessões € 28
Assinatura € 95*
*Cartão Amigo 25%

1º Módulo: 14, 21 E 28 JAN

DIÁLOGOS ATLÂNTICOS: A MÚSICA
POPULAR DAS AMÉRICAS
JOÃO SILVA
Das trocas culturais desenhadas em triângulo sobre o Atlântico, foram muitos os
géneros populares que floresceram no Brasil, em Cuba, na Argentina e em muitas
outras paragens. Explorando os traços comuns que evidenciam origens coincidentes
e também os percursos próprios de várias destas músicas, que viriam a marcar
inclusivamente o desenvolvimento da música erudita, esta será uma viagem fascinante
através de um conjunto de tradições musicais da América Central e do Sul.

APOIO

2º Módulo: 11, 18 E 25 FEV

MÚSICA E LINGUAGEM
DANIEL MOREIRA
Uma panorâmica histórica sobre a ligação ancestral entre música e linguagem,
da Antiguidade Clássica à actualidade. O que distingue (e o que aproxima) os dois
meios, quais as condições para serem combinados e em que medida a linguagem
pode servir de modelo para o pensamento sobre a música (ou o contrário).
Este módulo mostra ainda como música e linguagem têm sido combinadas de
diferentes formas pelos compositores, passando pela polifonia medieval,
a sinfonia clássico-romântica e a ópera actual.

4º Módulo: 29 ABR, 06 E 13 MAI

UMA REVOLUÇÃO
CHAMADA FONÓGRAFO
LEONOR LOSA

O advento da indústria discográfica, após a invenção do fonógrafo por Edison e do
gramofone por Berliner, foi uma das grandes revoluções musicais do século XX. Ditou
não só uma alteração radical nos hábitos de audição de vários públicos, mas também
o surgimento de novas abordagens à criação artística. A história da gravação e os
seus inúmeros reflexos são o foco de um módulo que revisita também as primeiras
gravações realizadas em Portugal, precisamente no Porto, recuperando a experiência
única de audição destes registos num autêntico gramofone.

3º Módulo: 11, 18 E 25 MAR

SONHO AMERICANO: À DESCOBERTA
DE UMA IDENTIDADE MUSICAL
PEDRO ALMEIDA
Nomes como Gershwin, Bernstein e Copland, entre outros, são indissociáveis da
construção de uma linguagem norte‑americana de composição erudita. Em comum
tinham o facto de serem filhos de emigrantes chegados da Europa no dealbar do
século XX, num país onde todos beberam das culturas trazidas por sucessivas vagas
de migrações. O florescimento de uma identidade distintiva é o tema deste módulo,
revelando percursos acidentados e cruzamentos inesperados à volta de música que
conquistou um lugar de destaque nas salas de concerto de todo o mundo.

5º Módulo: 21 E 28 OUT, 04 NOV

A ARTE DA FUGA
DANIEL MOREIRA

Um único tema melódico, em Ré menor, é a base para uma das obras mais
monumentais da história da música. A Arte da Fuga, de Johann Sebastian Bach, é o
ponto culminante de séculos de contraponto e, de alguma forma, da vida criativa do
próprio compositor, que a deixou inacabada. A forma fuga tem sido, tradicionalmente,
um desafio para compositores de todas as épocas, e os seus mistérios são
desvendados neste módulo do Curso Livre de História da Música.

ASSINATURAS
2019
O SEU LUGAR
NUM NOVO MUNDO

As grandes obras sinfónicas que conquistaram a predilecção do público
têm lugar na Série Clássica, às sextas-feiras, e este ano com um foco
especial nas músicas americanas. Êxitos irresistíveis como West Side
Story de Bernstein, Rhapsody in Blue, Porgy and Bess e Um Americano em
Paris de Gershwin, ou mesmo o Adagio de Barber não podiam faltar. Tal
como alguns dos maiores nomes da América Latina, como Villa-Lobos e
Ginastera – são, na verdade, os outros clássicos, que tendo nascido já no
século XX do outro lado do Atlântico, são tão queridos ao público como as
grandes obras do Classicismo vienense ou do Romantismo russo.
A música de Tchaikovski predomina nesta Série Clássica, com a
apresentação da Integral das suas Sinfonias ao longo de todo o ano,
sempre sob a direcção de grandes maestros. Dois prestigiados
representantes da escola russa de direcção de orquestra aproveitam
a sua estadia para dirigir obras concertantes que fazem as delícias
dos melómanos: o Primeiro Concerto de Tchaikovski e o Segundo de
Rachmaninoff, ambos com jovens solistas portugueses.
E porque a Série Clássica traz sempre o contacto com grandes solistas,
refira-se outros pianistas já convidados para fazer brilhar as noites de
sexta-feira ao lado da Orquestra Sinfónica: David Fray (Concertos de
Bach e Mozart), Claire Huangci (Concerto de Clara Schumann), Mário
Laginha (Rhapsody in Blue) e João Xavier (Concerto nº 18 de Mozart).
Solista será também o virtuoso clarinetista Jörg Widmann numa obra
favorita do público, o Concerto para clarinete de Mozart. Na voz, o
destaque vai para a soprano Chen Reiss, que interpreta o celebérrimo
Exsultate Jubilate de Mozart.
Imprescindíveis nesta assinatura são as Sinfonias clássicas de Mozart e
Beethoven, em contraponto com os irresistíveis devaneios românticos
de Mendelssohn, Schubert e Richard Strauss. A celebração da grande
música sem fronteiras estende-se ainda a grandes compositores polacos
e a obras icónicas do estoniano Arvö Part e do checo Martinů.
Uma Série de clássicos inesquecíveis a não perder.

CONCERTOS EM AS S INATURA
11.01 Novos Mundos
25.01 S onhos de Inve rno
01.03 Êxitos Russos
15.03 A Noite dos Maias
2 9.03 Rhapsody in B lue
05.04 Romantismo S infónico
03.05 B e m-vindo Widmann
24.05 C once r tos para Piano
14.06 S infónia D omé stica
28.06 S infonia Polaca
20.09 Mulhe re s Incomuns
27.09 Variaçõe s sobre Tchaikovsk i
25.10 D e Mozar t a Tchaikovsk i
08.11 Mozar t e B e e thove n
2 2 .11 Um Ame ricano e m Paris
2 9.11 A Quinta de Tchaikovsk i
13.12 Final Tchaikovsk i

Há uma assinatura dedicada às obras com raras aparições nas salas de
concerto ou que viram a luz do dia muito recentemente. São 12 concertos
com música por descobrir e que é apresentada, em geral, ao fim da
tarde de sábado em concertos precedidos por uma palestra. A Série
Descobertas inclui um concerto do Remix Ensemble e outro do Coro
Casa da Música.
A música americana ganha aqui especial destaque, ou não fosse o
Novo Mundo o tema da programação em 2019. Assim, as viagens aos
Estados Unidos para ouvir Steve Reich ou Bernstein incluem propostas
de repertório menos óbvias e tornam-se especialmente reveladoras. Do
Norte chega a imaginação sem fim de Claude Vivier na voz da soprano
Anna Palimina. Do México e da Argentina vem música sinfónica com
raízes populares, assinada por dois símbolos dos seus países, Chávez e
Ginastera. Já a influência do jazz sobre autores mais ou menos suspeitos
– Duke Ellington e Erkki-Sven Tüür – leva a Sinfónica a dividir o palco com
a Orquestra Jazz de Matosinhos.
Os compositores portugueses contemporâneos têm palco garantido
nesta série, destacando-se a estreia mundial do Concerto para piano
de Clotilde Rosa, da nova versão de uma obra de Pedro Amaral e de
uma encomenda ao Jovem Compositor em Residência, Pedro Lima.
A retrospectiva de Jörg Widmann, Artista em Residência, é outro
dos pontos fortes: traz a oportunidade de o ouvir como compositor e
clarinetista, e de conhecer uma nova composição para voz e orquestra
pelo barítono Thomas E. Bauer.
O virtuosismo de grandes violinistas abrilhanta a Série Descobertas
com algumas das mais fascinantes obras concertantes das últimas
décadas. Assim, Irvine Arditti toca Elliott Carter, Leticia Moreno apresenta
uma obra muito recente de Peter Eötvös e Viviane Hagner é solista no
Offertorium de Sofia Gubaidulina.
Sem esquecer grandes figuras do século XX como Stravinski, Bartók
ou Kurtág, além de compositoras favoritas da actualidade como Kaija
Saariaho ou Unsuk Chin, este é um ciclo de concertos desenhado para
quem gosta de expandir os seus horizontes musicais.

MECENAS DA ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA
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CO NCE RTO S E M AS S I NAT U RA
19.01 Via gem na A mér i c a
02 .02 Ca n to s da No i te
23.02 C o n c er to Esp i r i tu a l
23.03 D o ReMi
18.05 Ja z z S i n fó n i c o
01.06 B er n stei n em C o n c er to
08.06 Po r tu g a l Ho j e
14.09 O Eter n o Femi n i n o
2 2 .09 Mu l h eres P i o n ei ra s
19.10 Wi d ma n n em C o n c er to
16.11 C o ra ç ã o A rd en te
07.12 O P r í n c i p e d e B a r tó k

Há dias especiais que são momentos Fora de Série na Casa da Música.
Celebrando datas festivas ou assinalando as narrativas da programação,
estes são concertos que proporcionam experiências únicas e estão
todos reunidos numa assinatura. Depois do Concerto de Ano Novo,
a abertura do tema Novo Mundo celebra-se com uma obra maior do
cânone ocidental – Amériques de Edgard Varèse – e outros compositores
emblemáticos do continente, a Norte e a Sul. Mais tarde, para interpretar
a monumental Quarta Sinfonia de Charles Ives, recebemos o Coral de
Letras da Universidade do Porto e o pianista brasileiro Paulo Álvares,
um conceituado especialista no repertório contemporâneo. A sensação
fantástica de assistir a um filme histórico com música tocada ao vivo
surge com o genial Charlie Chaplin e A Quimera do Ouro.
O novo ciclo de Grandes Canções Orquestrais passa por aqui dando a
ouvir obras românticas de excepção como as Quatro Últimas Canções
de Richard Strauss e os Wesendonck Lieder de Wagner, nas vozes de
Anne Schwanewilms e Ekaterina Gubanova. Grandes obras sacras de
Schubert, Dvořák e Mendelssohn prometem encher as medidas dos
amantes da música coral-sinfónica, assinalando colaborações especiais
entre a Orquestra Sinfónica, o Coro Casa da Música e o Coro Infantil,
juntamente com elencos internacionais de solistas.
Esta assinatura permite ainda entrar nas sonoridades revolucionárias de
Ligeti num programa partilhado entre a Sinfónica e o Remix Ensemble,
assistir à final do Prémio Suggia e, claro, celebrar o Natal com uma grande
sinfonia de Saint-Saëns e um conto clássico dos Irmãos Grimm segundo
Humperdinck, Hänsel und Gretel. Mas as vantagens não se ficam por
aqui: ao comprar a assinatura Fora de Série poderá também adquirir com
o mesmo desconto bilhetes para os concertos de 19 de Junho e de 12 de
Outubro da Orquestra Gulbenkian.

CONCERTOS EM AS S INATURA
04+05.01 C once r to de Ano Novo
18.01 Amé ricas
08.02 Quatro Últimas Cançõe s
16.02 A Quime ra do Ouro
09.03 Que m C onhe ce u Charle s Ive s?
13.04 S tabat Mate r
27.04 O Gé nio de Lige ti
28.04 Vir tuosos para Lige ti
10.05 A Quinta de Mahle r
05.07 Pré mio S ug gia
11.10 Missa de S chube r t
02 .11 A Oratória de Me nde lssohn
20+2 1.12 C once r to de Natal
*C once r tos opcionais: Orque stra
Gulbe nk ian (19.06 e 12 .10)

Os concertos comentados são grandes oportunidades para ficar a saber mais
sobre algumas das obras sinfónicas que marcaram a história da música. Com a
duração de uma hora sem intervalo, neles são revelados detalhes que transformam a audição numa experiência muito mais rica. Aqui se poderá conhecer as
histórias que os compositores quiseram contar em notas de música, sejam elas
as viagens pelo mundo, ou pelo contrário o conforto da vida em família, ou ainda
os programas misteriosos que abrem espaço às mais fascinantes especulações.
Venha descobrir sinfonias de Tchaikovski, Schubert e Strauss, mas também várias
obras que já são indissociáveis da identidade da música americana, como a Sin‑
fonia do Novo Mundo de Dvořák e Um Americano em Paris de Gershwin. Num
fim-de-semana dedicado particularmente aos teclados, o concerto comentado é
especial e inclui obras concertantes de Bach e Mozart.
Nestes concertos de domingo, os exemplos tocados pela orquestra lançam luz
sobre pormenores da orquestração que podem pintar uma mesma melodia de
cores muito diferentes. Com a orientação de cicerones conhecedores dos meandros da música e a direcção musical de maestros de renome, estas são autênticas
visitas guiadas por entre partituras memoráveis e contagiantes.
Para além dos concertos comentados, a assinatura Série Famílias inclui ainda o
Concerto de Carnaval protagonizado pela Orquestra Barroca.

PATROCINADOR SINFÓNICA
AO DOMINGO CONTINENTE
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CO NCE RTO S E M AS S I NAT U RA
13.01 S i n fo n ia d o Novo Mu n d o
03.03 C o n c er to d e Ca r nava l
3 1.03 Da n ç a s S i n fó n i c a s
07.04 Gra n d e S c h u b er t
26.05 B a c h e Moz a r t
16.06 Na Ca sa d e S trau ss
2 9.09 A Q u a r ta d e Tc ha i kovski
27.10 S i n fo n ia Ma n fred
24.11 Gershw i n C o men ta d o
15.12 S i n fo n ia Pa téti c a

Das obras-primas que marcam a história à música desafiante do nosso tempo, a
temporada da Orquestra Sinfónica percorre todos os momentos-chave da programação de 2019 em diversas séries com características próprias. As obras favoritas da música sinfónica estão na Série Clássica, à sexta-feira, incluindo o grande
projecto que é a interpretação da Integral das Sinfonias de Tchaikovski mas também os ícones da música norte e sul-americana – ou não fosse este o ano Novo
Mundo na Casa da Música. Partituras menos conhecidas ou mesmo estreias dos
mais prestigiados compositores contemporâneos preenchem a Série Descobertas, assinalando-se a participação da orquestra nas retrospectivas das obras do
Artista em Residência Jörg Widmann e do Artista em Associação Peter Eötvös.
Os concertos especiais Fora de Série trazem à Sala Suggia o cinema de Chaplin, monumentos da música sacra do Romantismo e, claro, os Concertos de Ano
Novo e de Natal.
Ao longo de todas as séries, a orquestra conta com as colaborações valiosas de
maestros de prestígio internacional, entre os quais o seu Titular, Baldur Brönnimann, o Maestro Emérito Leopold Hager e o novo Maestro Associado Stefan
Blunier. A presença regular de solistas de renome internacional, com destaque
para as vozes no novo ciclo dedicado a Grandes Canções Orquestrais, é um atractivo adicional para uma temporada recheada de momentos mágicos.
A sua assinatura Sinfónica Temporada pode ainda ser complementada com
a Série Famílias, permitindo-lhe assistir a todos os concertos da Orquestra
Sinfónica em 2019.
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CONCERTOS EM AS S INATURA
04+05.01 C once r to de Ano Novo
11.01 Novos Mundos
18.01 Amé ricas
25.01 S onhos de Inve rno
02 .02 Cantos da Noite
08.02 Quatro Últimas Cançõe s
16.02 A Quime ra do Ouro
23.02 C once r to Espiritual
01.03 Êxitos Russos
09.03 Que m C onhe ce u Charle s Ive s?
15.03 A Noite dos Maias
23.03 D oRe Mi
2 9.03 Rhapsody in B lue
05.04 Romantismo S infónico
13.04 S tabat Mate r
27.04 O Gé nio de Lige ti
28.04 Vir tuosos para Lige ti
03.05 B e m-vindo Widmann
10.05 A Quinta de Mahle r
18.05 Jazz S infónico
24.05 C once r tos para Piano
01.06 B e rnste in e m C once r to
08.06 Por tug al Hoje
14.06 S infonia D omé stica
28.06 S infonia Polaca
05.07 Pré mio S ug gia
14.09 O Ete rno Fe minino
20.09 Mulhe re s Incomuns
27.09 Variaçõe s sobre Tchaikovsk i
11.10 Missa de S chube r t
19.10 Widmann e m C once r to
25.10 D e Mozar t a Tchaikovsk i
02 .11 A Oratória de Me nde lssohn
08.11 Mozar t e B e e thove n
16.11 C oração Arde nte
2 2 .11 Um Ame ricano e m Paris
2 9.11 A Quinta de Tchaikovsk i
07.12 O Príncipe de B ar tók
13.12 Final Tchaikovsk i
20+2 1.12 C once r to de Natal

O Remix Ensemble promove uma digressão pela música mais estimulante do
nosso tempo, numa temporada que conta com grandes solistas e várias obras
a estrear. O primeiro concerto do ano é uma viagem à América e o arranque do
ciclo de música vocal que atravessa a programação da Casa da Música em 2019.
Assim, o prestigiado ensemble Synergy Vocals junta-se ao Remix para interpretar Steve Reich, e a soprano Anna Palimina canta árias de uma ópera imaginária
de Claude Vivier.
As residências artísticas de dois notáveis músicos europeus alimentam alguns
concertos imperdíveis: Peter Eötvös dirige um programa com várias obras suas,
entre as quais a estreia portuguesa do melodrama The Secret Kiss, uma encomenda da Casa da Música em parceria com outras instituições internacionais;
também Jörg Widmann está presente para interpretar uma retrospectiva da sua
obra, como clarinetista virtuoso e como maestro.
A fantástica sensação de assistir a um filme com a banda sonora interpretada ao
vivo é um dos atractivos da assinatura, que este ano conta com duas diferentes
sessões: uma pelo Remix Ensemble, a outra pelo agrupamento convidado Drumming – Grupo de Percussão. Ambas apresentam música de compositores premiados das Américas: o trio nova-iorquino Bang on a Can e o argentino Martin
Matalon. A obra de Ligeti está em foco no festival Música & Revolução, em que o
Remix partilha o palco com magníficos solistas: o pianista Pierre-Laurent Aimard,
o violoncelista Lucas Fels e o trompetista Aleš Klančar. Mais tarde, no novo festival
dedicado à Música no Feminino, as protagonistas são a experiente maestrina Sian
Edwards e a violinista virtuosa Carolin Widmann, num programa que estreia duas
obras encomendadas pela Casa da Música às compositoras Rebecca Saunders e
Ângela da Ponte.
O último concerto da assinatura é um regresso à Arte da Fuga de Bach, na versão
desafiante de Johannes Schöllhorn que poderá comparar com a interpretação da
Orquestra Barroca Casa da Música, no mesmo palco.
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CO NCE RTO S E M AS S I NAT U RA
19.01 Via gem na A mér i c a
12 .02 A I da d e d o O u ro
19.02 S h el ter
24.03 O B ei j o S ec reto
27.04 O Gén i o d e Li geti
28.04 Vi r tu o so s p a ra Li geti
11.05 Da n ç a s d o Du b a i
17.09 Vi r tu o si smo n o Femi n i n o
26.10 Wi d ma n n To ta l
10.11 A A r te da Fu g a
12 .11 Vi r tu o si smo I mp o ssí vel

O impacto da descoberta de um Novo Mundo enquadra esta assinatura dedicada
à música antiga. A temporada passa por obras de Lully, Rameau, Purcell e Vivaldi
que mostram o fascínio europeu por povos recém-conhecidos, e terminará com
música sacra de um barroco que de facto imergiu na cultura multiétnica nascente
nas Américas, Domenico Zipoli. Obras do período Clássico fazem uma aparição no
Carnaval, incluindo um concerto de Haydn em que é solista o primeiro violoncelo
da Orquestra Barroca, Filipe Quaresma. Um dos momentos altos do ano será o
Concerto de Páscoa, dedicado ao Barroco italiano, com o Stabat Mater de Pergolesi e duas vozes de prestígio internacional no domínio da música antiga: o contratenor Iestyn Davies e a soprano Rowan Pierce. Descubra ainda a música de mulheres que desafiaram os papéis convencionais da sua época num concerto especial
dirigido por Amandine Beyer, violinista de renome e fundadora do prestigiado
ensemble de música antiga Gli Incogniti.
A assinatura Barroca inclui três concertos do festival À Volta do Barroco: uma
nova visão sobre a genial Arte da Fuga, nas interpretações contrastantes da
Orquestra Barroca e do Remix Ensemble; um fim de tarde com obras favoritas
como o Concerto Brandeburguês nº 3 de Bach e o Concerto para 4 violinos de
Vivaldi; e o projecto Diáspora do agrupamento convidado Sete Lágrimas, com um
programa que expande a temática do Novo Mundo a uma peregrinação pelos quatro cantos do globo navegado pelos portugueses.
Para lá dos concertos incluídos nesta assinatura, não perca o regresso do maestro,
violinista e contratenor Dmitry Sinkovsky à Orquestra Barroca, num concerto de
entrada livre na Avenida dos Aliados.

CONCERTOS EM AS S INATURA
27.01 D e scobe r tas B arrocas
03.03 C once r to de Carnaval
17.04 Paixão B arroca
15.09 B arroco Fe minino
03.11 D iáspora
10.11 A Ar te da Fug a
12 .11 Vir tuosismo Impossíve l
2 2 .12 Vé spe ras no Natal

O Coro Casa da Música celebra o seu 10º aniversário com uma viagem através dos
tempos que passa pela polifonia renascentista, marcos incontornáveis do Barroco
e do Romantismo e a música escrita nos nossos dias. Lançando pontes entre o
Velho e o Novo Mundo, ou entre o passado e o presente, a assinatura Música Coral
inclui obras portuguesas e espanholas do tempo das Descobertas e atravessa
o oceano para visitar a música coral sul e norte-americana – destacando-se a
estreia em Portugal de uma co-encomenda da Casa da Música ao compositor norte-americano Michael Gordon.
Além das actuações com o seu maestro titular Paul Hillier, assinala-se um concerto especial dirigido pela prestigiada maestrina Sofi Jeannin, no âmbito do novo
festival Música no Feminino, passando por nomes essenciais da história da música
como Hildegard von Bingen, Clara Schumann, Lili Boulanger e Kaija Saariaho.
Durante a temporada, o Coro Casa da Música partilha o palco com outros agrupamentos residentes apresentando obras emblemáticas da música sacra. É o caso
da sublime Missa nº 5 de Schubert, da intensidade emotiva do Stabat Mater de
Dvořák e da oratória Paulus de Mendelssohn, com elencos internacionais de solistas de renome. Junto da Orquestra Barroca, o Coro interpreta uma verdadeira
obra-prima do Barroco inicial e um desafio monumental, as Vésperas de Monteverdi. O Natal é também assinalado ao lado do agrupamento de música antiga da
Casa e permitirá descobrir um compositor barroco que se fixou junto das comunidades multiétnicas da Argentina no tempo do império colonial espanhol: o missionário jesuíta Domenico Zipoli.
São nove concertos que mostram as múltiplas faces do Coro Casa da Música,
numa assinatura que pode ser comprada em conjunto com qualquer das outras
séries sem duplicação de datas individuais.

MECENAS MÚSICA CORAL

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA
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CO NCE RTO S E M AS S I NAT U RA
20.01 Vel h o Mu n d o /Novo Mu n d o
02 .03 A O este d e B a c h
13.04 S ta b a t Ma ter
15.09 Mu l h eres P i o n ei ra s
11.10 Mi ssa d e S c h u b er t
20.10 Vésp era s d e Mo n teverd i
02 .11 A O ra tó r ia d e Men d el sso h n
17.11 Po l i fo n ia I n temp o ra l
2 2 .12 Vésp era s n o Na ta l

Constituída por seis concertos, esta é uma assinatura económica para quem se
quer deixar levar pelo fascínio das músicas do Novo Mundo. O desafio começa
com uma colaboração entre o Remix Ensemble e o agrupamento vocal Synergy Vocals na interpretação de Tehillim de Steve Reich, uma obra que recupera a
herança judaica do compositor. Obras-chave das várias identidades nacionais
que povoam a temporada foram cuidadosamente seleccionadas para figurar
nesta série de concertos. É o caso de Uirapuru de Villa-Lobos, um poema sinfónico modernista que evoca as tradições indígenas do Brasil, ou das influências da
cultura maia e do folclore venezuelano na música de Silvestre Revueltas e Paul
Desenne. Para não falar nas partituras mais célebres de Gershwin, Um Americano
em Paris e Porgy and Bess, ou no não menos famoso Adagio de Barber.
Entre os concertos desta assinatura, dirigidos por maestros tão prestigiados
quanto os norte-americanos Brad Lubman e Joseph Swensen, o venezuelano
Carlos Izcaray e, é claro, os bem conhecidos Peter Rundel e Laurence Cummings,
poderá aproveitar a oportunidade para se deliciar com o virtuosismo de grandes
solistas da actualidade que se debruçam sobre obras-primas da música americana: Irvine Arditti interpreta o Concerto para violino de Elliott Carter, Anna Palimina canta Trois airs pour um opéra imaginaire de Claude Vivier e Roman Rabinovich é o pianista encarregado da parte solista na Segunda Sinfonia de Leonard
Bernstein, The Age of Anxiety.
A assinatura fica completa com o Concerto de Natal da Orquestra Barroca, integralmente dedicado a uma obra sacra da lavra de um célebre jesuíta que viveu em
missão nas colónias espanholas da Argentina e do Paraguai.
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CONCERTOS EM AS S INATURA
19.01 Viage m na Amé rica
23.02 C once r to Espiritual
15.03 A Noite dos Maias
01.06 B e rnste in e m C once r to
2 2 .11 Um Ame ricano e m Paris
2 2 .12 Vé spe ras no Natal

O genial Piotr Tchaikovski ficou conhecido pelos bailados de grande sucesso, por
obras concertantes magistrais para diferentes instrumentos e pelos belíssimos
temas cíclicos das suas sinfonias. A par das melodias tradicionais que deixaram
marcas indeléveis na sua personalidade criativa, a música de Tchaikovski absorve
as influências das correntes em voga nas capitais europeias, combinando magistralmente as duas vertentes. Esta assinatura é um convite para ingressar no lirismo
arrebatador daquele que foi considerado o maior compositor russo do seu tempo,
percorrendo as suas seis sinfonias numeradas e ainda a Sinfonia Manfred. Para
isso, a Orquestra Sinfónica conta com a direcção de maestros conceituados como
os russos Michail Jurowski e Vassily Sinaisky, e ainda Stefan Blunier, Carlos Izcaray, Joseph Swensen e Baldur Brönnimann.
A somar às sinfonias, a assinatura permite-lhe ouvir alguns dos mais famosos
concertos para piano russos de sempre: o primeiro de Tchaikovski, sendo solista
o pianista português Rafael Kyrychenko, e o segundo de Rachmaninoff, com
Vasco Dantas Rocha.
A estes junta-se um concerto para piano de Mozart por João Xavier e outras obras
que enriquecem ainda mais a assinatura.
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CO NCE RTO S E M AS S I NAT U RA
25.01 S o n h o s d e I nver n o
01.03 Ê xi to s Ru sso s
28.06 S i n fo n ia Po la c a
27.09 Va r ia ç õ es so b re Tc ha i kovski
25.10 D e Moz a r t a Tc ha i kovski
2 9.11 A Q u i n ta d e Tc ha i kovski
15.12 Fi na l Tc ha i kovski

Nenhum outro instrumento tem tanto poder para emocionar como a voz. E se
for acompanhada por uma orquestra, todo o seu potencial expressivo vem ao
de cima, especialmente quando a música é de grande qualidade. É o que acontece em todas as canções orquestrais que se reúnem nesta assinatura, alguns
dos melhores exemplares de um género que atingiu o seu apogeu no Romantismo
do século XIX. A tradição germânica deu-nos alguns dos ciclos de canções mais
profundos e duradouros, como é o caso das Quatro Últimas Canções de Richard
Strauss e dos Wesendonck Lieder de Wagner, que poderá ouvir nas vozes de Anne
Schwanewilms e de Ekaterina Gubanova. Muitas destas obras foram escritas originalmente para voz e piano, mas acabaram por ser especialmente apreciadas nas
suas versões orquestrais. Foi o que aconteceu com o ciclo de Wagner e também
com as Canções e Danças da Morte de Mussorgski, uma das obras-primas do
compositor russo que nos é apresentada pela meio-soprano Paula Murrihy.
Num olhar para o passado mais distante, apresentamos obras tão célebres quanto
o Stabat Mater de Pergolesi, que aqui será ouvido junto da Orquestra Barroca nas
vozes do contratenor Iestyn Davies e da soprano Rowan Pierce, e o Exsultate Jubi‑
late de Mozart, cantado por Chen Reiss.
As canções orquestrais de um tempo mais recente completam esta assinatura. O
Remix Ensemble apresenta Trois airs pour une opéra imaginaire, de Claude Vivier,
e a Sinfónica faz a estreia portuguesa de um ciclo de lieder encomendado a Jörg
Widmann, Artista em Residência na Casa da Música em 2019.
Com a direcção dos maestros Stefan Blunier, Eliahu Inbal, Ryan Wigglesworth,
Laurence Cummings, Leopold Hager e Peter Rundel, esta é uma assinatura que lhe
garante momentos inesquecíveis de poesia e música grandiosa.

MECENAS GRANDES CANÇÕES ORQUESTRAIS

CONCERTOS EM AS S INATURA
19.01 Viage m na Amé rica
02 .02 Cantos da Noite
08.02 Quatro Últimas Cançõe s
17.04 Paixão B arroca
10.05 A Quinta de Mahle r
08.11 Mozar t e B e e thove n
16.11 C oração Arde nte

O Ciclo de Piano é iluminado por uma constelação de estrelas, incluindo vários
regressos muito aguardados. Figura lendária da escola russa, Grigory Sokolov
premeia todos os anos o público da Casa da Música com recitais inesquecíveis.
Da nova geração de pianistas laureada em prestigiados concursos internacionais,
assinala-se a oportunidade para voltar a ouvir os ucranianos Vadym Kholodenko e
Alexander Romanovsky, vencedores dos disputadíssimos concursos Van Cliburn
e Busoni, respectivamente. Os seus programas incluem obras-chave do repertório
como a Sonata ao Luar de Beethoven, os Prelúdios de Rachmaninoff ou os Estu‑
dos de Chopin. À mesma geração pertence Khatia Buniatishvili, pianista sensação
da Geórgia que protagoniza a grande estreia de 2019 no Ciclo de Piano.
Uma autoridade na interpretação de György Ligeti e dono de uma discografia multipremiada, o francês Pierre-Laurent Aimard apresenta os revolucionários Estudos
para piano do compositor húngaro, num recital justamente integrado no festival Música & Revolução. Outros regressos à Casa da Música, após recitais muito
aplaudidos no Ciclo de Piano, são o da italiana Beatrice Rana, vencedora do Concurso de Montréal e medalha de prata no Van Cliburn, e o de Pedro Burmester, que
vem interpretar obras favoritas do Schubert e Chopin e a Sonata de Lopes-Graça.
O primeiro recital do Ciclo é protagonizado por um jovem pianista português, o
portuense Nuno Ventura de Sousa.

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP
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CO NCE RTO S E M AS S I NAT U RA
08.01 Nu n o Ven tu ra d e S o u sa
17.02 Va d y m Kh o l o d en ko
16.03 A l exa n d er Ro ma n ovsky
30.04 P i er re -Lau ren t A i ma rd
07.05 Gr i go r y S o ko l ov
05.10 Kha tia B u n ia ti shvi l i
13.11 B ea tr i c e R a na
14.12 Ped ro B u r mester

A assinatura Ciclo Jazz contempla alguns dos nomes maiores da história recente
deste género e os seus projectos mais recentes. Danilo Pérez e John Patitucci
transformaram anos de partilha musical, enquanto membros do quarteto de
Wayne Shorter, num novo trio que se completa com a grande baterista Terri Lyne
Carrington. Um concerto duplo traz a oportunidade para se ouvir, numa mesma
noite, se ouvir o veterano do jazz experimental Erik Friedlander e o portento do
saxofone Chris Potter, liderando bandas que incluem solistas tão distintos como
Uri Caine e Craig Taborn. Dupla inesperada é a que reúne o inventor do afrobeat
Tony Allen e o mago do techno Jeff Mills, explorando ambientes jazzísticos carregados de electrónica com um groove indomável. A Orquestra Jazz de Matosinhos
junta-se ao ciclo, como habitualmente, apresentando a música portuguesa que vai
sendo escrita especialmente para esta big band, no meio da qual se revelam duas
composições em estreia mundial.
Além das datas incluídas na assinatura, outros concertos dão forma a um Ciclo
Jazz que se mantém estimulante até ao final de 2019: os festivais Spring ON! e
Outono em Jazz, cuja programação será oportunamente anunciada; o convite da
Orquestra Jazz de Matosinhos a Andy Sheppard e João Paulo Esteves da Silva
para participarem em intensos diálogos com os músicos da formação, revisitando
álbuns revolucionários de George Russell; e as terças ao fim da tarde, onde a
aposta se faz nos novos valores do jazz nacional.
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CONCERTOS EM AS S INATURA
10.03 D anilo Pé rez , John Patitucci & Te rr y
Line Carring ton
03.04 Erik Frie dlande r ’s “ Throw a Glass”
+ Chris Potte r Ele ctric Trio
12 .06 Orque stra Jazz de Matosinhos
02 .07 Tony Alle n & Je ff Mills “ Tomorrow
C ome s the Har ve st”

Agrupamento premiado internacionalmente, a Banda Sinfónica Portuguesa apresenta uma temporada com uma ligação íntima aos ciclos de programação da
Casa da Música, incluindo música associada ao cinema, ao Natal e ao jazz. Dedicando desde sempre especial atenção à música portuguesa, a BSP deixa clara
esta vocação em mais uma edição do Concurso Nacional de Composição e na
continuidade do seu programa de encomendas, com a estreia mundial de uma
nova obra de Luís Tinoco. Além do seu titular Francisco Ferreira, apresenta-se
com vários maestros convidados de prestígio, destacando-se a estreia de Baldur
Brönnimann num concerto em que é solista o trompetista José Pedro Pereira, vencedor do Prémio Jovens Músicos 2018. A compra desta assinatura permite-lhe
ainda reservar desde já o seu lugar no concorrido Concerto de São João.
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CO NCE RTO S E M
AS S I NAT U RA
10.02
3 1.0 3
19.05
23.06
06.10
08.12

Assinaturas 2019

NUMERO DE
CONCERTOS

MODALIDADE/
SALA

17

2 ª P LAT E IA L– U

DESCONTO
2019

PREÇO
ASSINATURA

45%

€ 196,35

Série Descobertas

12

Sinfónica Fora de Série

13

3 ª P LAT E IA U U –Z

€ 17 7,65

1ª P LAT E IA A– K

€ 125,40

2 ª P LAT E IA L– U

40%

10

40

Remix Ensemble

11

Barroca

08

2 ª P LAT E IA L– U

40%

P LAT E IA

2 ª P LAT E IA L– U

40%

€ 76,80

65%*

€ 44,80

86%**

€ 17,92

50%

€ 406,50

3 ª P LAT E IA U U –Z

€ 366,50

1ª P LAT E IA A– K

€ 108,00

2 ª P LAT E IA L– U

40%

Grandes Canções
Orquestrais

07

€ 86,40

1ª P LAT E IA A– K

€ 96,85
35%

2 ª P LAT E IA L– U

2 ª P LAT E IA L– U

2 ª P LAT E IA L– U

08

Ciclo Jazz (Jan-Jul)

04

€ 99,45

+ 25%

€ 304,88

€ 334,88
€ 274,88
€ 81,00
+ 25%

€ 74,90

€ 72 ,64
+ 25%

€ 83,85
+ 25%

€ 62 ,48
+ 25%

€ 84,53
+ 25%

€ 81,90
€ 12 1,55
35%

€ 110,50

3 ª P LAT E IA

€ 99,45

1ª P LAT E IA A– K

€ 57,75
25%

€ 51,75

€ 76,13
+ 25%

€ 68,78
€ 61,43
€ 91,16

+ 25%

€ 82 ,88
€ 74,59
€ 43,31

+ 25%

€ 45,75

3 ª P LAT E IA U U –Z

€ 7 7,18
€ 69,83

€ 101,50
€ 91,70

€ 56,18
€ 49,88

€ 93,10
30%

€ 74,59
€ 65,33

€ 112 ,70
€ 102 ,90

€ 65,81
€ 58,99

€ 66,50
30%

€ 72 ,90
€ 64,80

€ 83,30
30%

1ª P LAT E IA

2 ª P LAT E IA L– U

€ 57,60

€ 87,10

3 ª P LAT E IA U U –Z

2 ª P LAT E IA

+ 25%

€ 111,80
35%

1ª P LAT E IA A– K
2 ª P LAT E IA L– U

€ 87,75

€ 133, 20
€ 12 1,50

€ 78,65

3 ª P LAT E IA U U –Z

Ciclo Piano
Fundação EDP

€ 97, 20

3 ª P LAT E IA U U –Z

2 ª P LAT E IA L– U

+ 25%

€ 446,50

1ª P LAT E IA A– K

07

€ 17 7,60
€ 162 ,00

3 ª P LAT E IA U U –Z

Integral das Sinfonias
de Tchaikovski

€ 83, 25
€ 72 ,45

1ª P LAT E IA A– K

06

€ 94,05
+ 25%

€ 144,90

3 ª P LAT E IA U U –Z

Maravilhas do Novo Mundo

€ 133, 24

€ 193, 20

1ª P LAT E IA A– K

09

€ 111,00

€ 161, 29

1ª P LAT E IA A– K

3 ª P LAT E IA U U –Z

Música Coral

€ 147, 26

€ 96,60

1ª P LAT E IA A– K

Sinfónica Temporada

+ 25%

3 ª P LAT E IA U U –Z

3 ª P LAT E IA U U –Z

Série Famílias

PREÇO ASS. COM
CARTÃO AMGO

€ 2 15,05

1ª P LAT E IA A– K

Sinfónica Série Clássica

DESCONTO
CARTÃO AMIGO

€ 38,81
€ 34,31

1ª P LAT E IA A– K

Banda Sinfónica Portuguesa

05

2 ª P LAT E IA L– U

25%

€ 37,50

+ 25%

€ 28,13

3 ª P LAT E IA U U –Z
* J ovem (18–25 an o s) * *C on t i n en te (3–18 an o s)

1 ª PL AT EIA

404

2 ª PL AT EIA

405

3 ª PL AT EIA

1 ª PL AT EIA PIA N O

2 ª PL AT EIA PIA N O

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

MENUS DO DIA
€ 15 Almoço
€ 20 Jantar

JANTAR+CONCERTO
O bilhete conjunto Jantar+Concerto é a forma
mais cómoda e acessível de jantar e assistir a
um espectáculo na Casa da Música. Sempre que
assistir a um concerto consulte as condições
especiais que lhe oferecemos para jantar.

FADO À MESA
Em 2019, o fado continua a ser “servido à mesa”
por intérpretes de eleição, honrando os tempos
antigos, a melhor tradição da canção nacional
e o ambiente das mais consagradas casas de
fado. Noites perfeitas para celebrar a alma, a
gastronomia e a música que é património da
humanidade.
Sessões programadas:
Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho,
Julho, Setembro, Outubro e Novembro

PROVAS DE VINHOS
Ao longo de todo o ano, o Restaurante Casa da
Música proporciona provas de vinhos orientadas
por enólogos responsáveis pelas mais
prestigiadas marcas portuguesas. As sessões,
com regularidade mensal, incluem um jantar
especialmente concebido para harmonizar com
os vinhos em apreciação.

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

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Segunda a Quinta 12:30 – 15:00 e 19:30 – 23:00
Sexta e Sábado 12:30 – 15:00 e 19:30 – 00:00
Domingos encerrado excepto em véspera de feriado
Feriados encerrado excepto Sextas e Sábados

O Café é um ponto de encontro entre pessoas que
procuram convívio e boa música e têm gosto em
relacionar-se com a Casa e os músicos que por ela
passam. O seu palco privilegia os artistas emergentes e
os que exploram áreas menos conhecidas da música, pelo
que o Café é o lugar ideal para conhecer de antemão os
projectos que podem vir a marcar a música do futuro. É
também um espaço privilegiado para o contacto com os
artistas, que ali se encontram com frequência ao longo
do período em que permanecem na Casa da Música
para ensaios e concertos. O Café oferece um serviço
de cafetaria e bar atractivos, com preços acessíveis e
conforto para qualquer

www.casadamusica.com/cafe
Todos os dias 09:00 - 24:00

Ao longo do Verão na Casa, a esplanada torna-se um
dos pontos de encontro mais apelativos da cidade, com
uma actividade musical fervilhante. Situada do lado de
fora do Café Casa da Música, em frente ao Palco Super
Bock, cria condições perfeitas para que se cruzem os
momentos de desfrute musical com outros de puro e
simples convívio, num ambiente despojado e informal.
De quartas a sábados, a esplanada é o cenário ideal para
noites quentes de pop-rock, world, hip hop, fado, soul,
jazz e outros géneros, bem como concertos a cargo de
escolas vocacionais de música.

FICHA TÉCNICA
PRESIDENTE CONSELHO FUNDADORES
Luís Valente de Oliveira
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 – Industrias 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 – Industria de Pneus, S.A.
CPCIS – Companhia Portuguesa de Computadores
Informática e Sistemas, S.A.
Fundação EDP
El Corte Inglés, Grandes Armazéns, S.A.
Galp Energia, SGPS, S.A.
Grupo Media Capital, SGPS, S.A.
Chamartin Imobiliária, SGPS, S.A.
SDC Investimentos, SGPS, S.A.
Grupo Visabeira – SGPS, S.A.
Lactogal, S.A.
Lameirinho – Industria 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 – Industria 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 Goncalves, S.A.
Violas Ferreira

AMIGOS DA FUNDAÇÃO
Deloitte
Externato Ribadouro
Manvia, S.A.
Safira Facility Services, S.A.
Strong Segurança, S.A.
CONSELHO FISCAL
Presidente
Rui Vaz Macedo Ribeiro
Vogais
Odete Patrício, vogal
António Magalhães & Carlos Santos, SROC,
representada por António Magalhães, vogal e ROC
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente
José Alberto Pena do Amaral
Vice-presidentes
José Luís Borges Coelho
Rita Domingues
Vogais
António Lobo Xavier
António Marquez Filipe
Luís Osório
Teresa Moura
DIRECÇÃO GERAL
Director Geral
Paulo Sarmento e Cunha
Apoio ao Conselho de Administração
e Secretariado
Antonieta Diniz
Gestão Financeira, Administrativa
e Controlo de gestão
Coordenador
Filipe Oliveira
Pedro Rocha
Tesouraria
Emília Martins
Serviços administrativos
Maria Cândida Lopes
Fernanda Ribeiro
José Bárcia
Relações Institucionais,
Desenvolvimento e Fundraising
Coordenadora
Luísa Bessa
Desenvolvimento e Fundraising
Mário Guedes
Inês Barbosa
Relações Institucionais
Antonieta Diniz
Recursos Humanos
Elsa Novais
Paula Moreira

Sistemas de Informação
Coordenador
Nuno Guedes
Nuno Pereira
Gestão do Edifício
Gilberto Gomes
Gonçalo Garcez
Assessoria Jurídica
Sandra Carvalho e Silva
Organização de Eventoe
e Serviços Comerciais
Resp. Área
Simone Almeida
Eventos
Rita Albuquerque
Visitas Guiadas
Verónica Moreira
José Paulo Ferreira
Loja Casa da Música
Patrícia Araújo
RESTAURAÇÃO E BARES
Resp. Área
Luís Rocha
Artur Gomes – Chefe de Cozinha
José Correia
Catarina Nogueira
Fátima Santos
Paula Barros
Yuriy Biloshapka
Beatriz Rodrigues
Goreti Cardoso
Madalena Silva
Maria João Barroso
Tânia Machado – Chefe de Mesa
António Rondon
Evander Gonçalves
Diana Santos
Cátia Rebelo
Bruno Carvalho
Cláudio Pinto
Natércia Ferreira
Tiago Magalhães
Apoio Administrativo Compras
Susana Castro

DIRECÇÃO ARTÍSTICA E DE EDUCAÇÃO
Director Artístico e de Educação
António Jorge Pacheco
Adjunto
Rui Pereira
Assistente
Paula Matos
Assessoria de Imprensa
Cândida Colaço Monteiro
PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA
Programação Música Erudita
André Quelhas
Programação Jazz, World, Pop/Rock
Fernando Sousa
Filipa Leite
ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA
Coordenador
Rui Pereira
Gestão Executiva
Alexandra Côrte-Real
Cristina Guimarães
Sara Cruz
Sónia Melo
REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Coordenador
António Jorge Pacheco
Gestão Executiva
Ricardo Torres
CORO CASA DA MÚSICA
Programador/Coordenador
André Quelhas
Gestão/Produção Executiva
Cristina Guimarães
ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
Programador/Coordenador
André Quelhas
Gestão Executiva
Ricardo Torres
EDIÇÕES E GRAVAÇÕES
Resp. Área
Fernando Pires de Lima
Liliana Marinho
ARQUIVO MUSICAL/MEDIATECA
Resp. Área
Pedro Marques
João Ribeiro
Cristina Barbosa

SERVIÇO EDUCATIVO
Coordenador
Jorge Prendas
Projectos Educativos
Anabela Leite
Teresa Coelho
Ana Rebelo
Inês Leão
Paula Oliveira
OPERAÇÕES
Coordenador
Júlio Moreira
Produção Executiva
Paula Matos
José Orlando Rodrigues
Mónica Ferreira
Arthur Vasques
Susana Lamarão
Frente de Casa
Álvaro Campo
Carla Santos
Maria Augusta Fernandes
EQUIPA TÉCNICA
Coordenador
Ernesto Costa
Gestores Técnicos
Olinda Botelho
Luís Filipe Lopes
Serafim Ribeiro
Técnicos de Som
Carlos Lopes
Daniel Santos
Dinis Silva
Ricardo Gandra
Técnicos de Luz
Virgínia Esteves
Emanuel Pereira
Técnicos de Palco
Alfredo Braga
Dário Pais
Fernando Gonçalves
Ernesto Pinto da Costa
José Torres
Vítor Resende
Técnico de Vídeo
Margarida Garcia

COMUNICAÇÃO, MARKETING
E DESENVOLVIMENTO
Coordenadora
Gilda Veloso
Gestão de Meios
Walter Salgado
Comunicação Web
André Alves
Joana Almeida
Conteúdos de Comunicação
Marcos Cruz
José Ribeiro
Design Gráfico
Tiago Carneiro
Diogo Paula
Bilheteira
José Ribeiro
Assistentes de Bilheteira
Sílvia Salvado
Armanda Peixoto
Isabel Ferreira
Marina Risto
Sara Gonçalves
Sérgio Leite
Nuno Matos
FOTOGRAFIAS
Alexandre Delmar

AGRUPAMENTOS RESIDENTES
ORQUESTRA SINFÒNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA
MAESTRO TITULAR
Baldur Brönnimann
MAESTRO CONVIDADO PRINCIPAL DESIGNADO
Christian Zacharias
MAESTRO ASSOCIADO
Stefan Blunier
MAESTRO EMÉRITO
Leopold Hager
MÚSICOS
Violino I
Zofia Wóycicka – concertino
James Dahlgren – concertino honorário
nn – segundo concertino
Radu Ungureanu – concertino assistente
Alan Guimarães
Andras Burai
Emília Vanguelova
Evandra Gonçalves
Ianina Khmelik
José Despujols
Maria Kagan
Roumiana Badeva
Tünde Hadadi
Vadim Feldblioum
Vladimir Grinman
nn
nn
Violino II
Ana Madalena Ribeiro – chefe de naipe
Nancy Frederick – solista A
Tatiana Afanasieva – solista B
Domingos Lopes
Francisco Pereira de Sousa
José Paulo Jesus
José Sentieiro
Lilit Davtyan
Mariana Costa
Nikola Vasiljev
Paul Almond
Pedro Rocha
nn
nn

Viola
Mateusz Stasto – chefe de naipe
Joana Pereira – solista A
Anna Gonera – solista B
Biliana Chamlieva
Emília Alves
Francisco Moreira
Hazel Veitch
Jean Loup Lecomte
Luís Norberto Silva
Rute Azevedo
Theo Ellegiers
nn
Violoncelo
Nikolay Glimatdinov – chefe de naipe
Vicente Chuaqui – solista A
Fedor Kolpachnikov – solista B
Aaron Choi
Bruno Cardoso
Gisela Neves
Hrant Yeranosyan
Michal Kiska
Sharon Kinder
nn
Contrabaixo
nn – chefe de naipe
Florian Pertzborn – solista A
(chefe de naipe interino)
nn – solista B
Altino Carvalho
Joel Azevedo
Nadia Choi
Slawomir Marzec
Tiago Pinto Ribeiro
nn
Flauta
Paulo Barros – chefe de naipe
Ana Maria Ribeiro – solista A
Alexander Auer – solista B
Angelina Rodrigues – solista B
Oboé
Aldo Salvetti – chefe de naipe
Tamás Bartók – solista A
Eldevina Materula – solista B
Roberto Henriques – solista B

Clarinete
Luís Silva – chefe de naipe
Carlos Alves – solista A
Gergely Suto – solista B
João Moreira – solista B
Fagote
Gavin Hill – chefe de naipe
Robert Glassburner – solista A
Pedro Silva – solista B
Vasily Suprunov – solista B
Trompa
nn – chefe de naipe
Bohdan Sebestik – solista A
Eddy Tauber – solista A
Hugo Carneiro - solista B
José Bernardo Silva – solista B
Trompete
Sérgio Pacheco – chefe de naipe
Ivan Crespo – solista A
Luís Granjo – solista B
Rui Brito – solista B
Trombone
Severo Martinez – chefe de naipe
Dawid Seidenberg – solista A
Nuno Martins – solista B
Tuba
Sérgio Carolino – solista A

REMIX ENSEMBLE
CASA DA MÚSICA

ORQUESTRA BARROCA
CASA DA MÚSICA

CORO CASA DA MÚSICA

CORO INFANTIL
CASA DA MÚSICA

MAESTRO TITULAR
Peter Rundel

MAESTRO TITULAR
Laurence Cummings

MAESTRO TITULAR
Paul Hillier

MÚSICOS
Angel Gimeno – violino
nn – violino
Trevor McTait – viola
Oliver Parr – violoncelo
António A. Aguiar – contrabaixo
Stephanie Wagner – flauta
José F. Silva – oboé
Victor Pereira – clarinete
Roberto Erculiani – fagote
Nuno Vaz – trompa
Ales Klancar – trompete
Ricardo Pereira – trombone
Mário Teixeira – percussão
Manuel Campos – percussão
Jonathan Ayerst – piano
Carla Bos – harpa*
*principais instrumentistas
convidados

MÚSICOS
Violino
Huw Daniel – concertino
Reyes Gallardo
Ariana Dantas
Bárbara Barros
Cecília Falcão Coutinho
César Nogueira
Miriam Macaia
Prisca Stalmarski

MÚSICOS
Sopranos
Ângela Alves
Eva Braga Simões
Joana Pereira
Leonor Barbosa de Melo
Rita Venda

MAESTRINA TITULAR
Raquel Couto
FORMADORES
Joaquim Branco
Joana Castro
Dalila Teixeira
Gonçalo Vasquez

Viola
Trevor Mctait
Raquel Massadas
Violoncelo
Filipe Quaresma
Vanessa Pires
Contrabaixo
José Fidalgo
Oboé
Pedro Castro
Andreia Carvalho
Fagote
José Rodrigues Gomes
Cravo
Fernando Miguel Jalôto

Tímpanos e percussão
Jean-François Lézé – Timpaneiro Solista
Percussão
Bruno Costa – solista A
Nuno Simões - Solista B
Paulo Oliveira – solista B
Harpa
Ilaria Vivan – solista A

Contraltos
Ana Calheiros
Iris Oja
Brígida Silva
Joana Valente
Tenores
Almeno Gonçalves
André Lacerda
Luís Toscano
Vitor Sousa
Baixos
João Barros Silva
Luis Rendas Pereira
Pedro Guedes Marques
Nuno Mendes
Ricardo Torres

Afonso Cardoso
Alexandra Tulha
Ana Isabel Alves
Anne Camilly Linhares
António Fontelonga
Bárbara Costa
Beatriz Carvalho
Beatriz Nogueira
Bruna Silva
Carolina Oliveira
Catarina Brito
Clara Sousa
Dalila Ribeiro
David Ferreira
David Santos
Débora Alves
Diana Cruz
Diogo Mota
Diogo Silva
Erica Azevedo
Érica Santos
Filipa Silva
Gonçalo Lucena
Joana Sousa
Leonor Morais
Leonor Oliveira
Leonor Peres
Luna Leite
Mafalda Filipe
Margarida Carvalho
Maria Clara Silva
Maria Leonor Moreira
Maria Rita Andrade
Mariana Dias Costa
Matilde Costa
Matilde Pinheiro
Matilde Rocha
Nazariy Kondratskiy
Rafaela Filipe
Rafaela Sousa
Raúl Vieira
Rodrigo Rocha
Rui Lopes
Sara Nogueira
Sarah Pressler
Suéli Fernandes
Vanessa Pacheco

INFORMAÇÕES GERAIS

VENDA DE BILHETES
Bilheteiras da Casa da Música
Bilheteira on-line
www.casadamusica.com
Call center: +351 220 120 220
Lojas Worten
ESPECTÁCULOS DE ENTRADA LIVRE
Sujeitos a levantamento de bilhete no
próprio dia até ao limite de 4 por pessoa.
BILHETE JANTAR+CONCERTO
Venda limitada à lotação do Restaurante.
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.
ALTERAÇÕES
A programação e os preços apresentados
nesta agenda poderão estar sujeitos
a alterações.

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,
exceptuam-se os de promotores
externos.

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

Remix, Coro, Ciclo Piano, Sinfónica
(excepto Sinfónica ao Domigo)
e Banda Sinfónica Portuguesa
Cliente BPI – 20%
Jovem = < 30 Anos – 50%
Professores e estudantes
de música – 50%
Sénior > = 65 anos – 15%

Reservas +351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com

www.casadamusica.com/restaurante
Reservas 220 107 160

*valor a descontar na compra de um
bilhete para qualquer concerto dos
Agrupamentos Residentes, desde que
efectuada no final da visita.

CAFÉ CASA DA MÚSICA
Todos os dias 09:00–24:00

Sinfónica
(excepto Sinfónica ao Domigo)
Sonae (Cartão Continente) – 20%
Ciclo Jazz
Cliente BPI – 20%
Jovem =< 30 Anos – 15%
Sénior >= 65 anos – 15%

Visitas com marcação (grupos)
Grupos a partir de 15 pessoas com
horário a fixar previamente.

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
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
Segunda a Quinta
12:30—15:00 e 19:30—23:00
Sextas e Sábados
12:30—15:00 e 19:30—00:00
Domingos
Encerrado, excepto em véspera
de feriado
Feriados
Encerrado, excepto Sextas e Sábados

PARQUE DE ESTACIONAMENTO SABA
CPE - COMPANHIA DE PARQUES
DE ESTACIONAMENTO, SA.
Bilhetes Pré-Pagos
Bilhete de Evento
€ 2,5 válido para um período
máximo de estacionamento de 3,5 horas
consecutivas entre as 19:00 e a 01:00

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

Desconto Restaurante Almoço
€ 0,6 válido para o período de
estacionamento entre as 12:30
e as 15:30

Terças Fim de Tarde
Cartão Amigo – 80%
Cliente BPI – 20%
Jovem = < 30 Anos – 15%
Sénior > = 65 anos – 15%

Desconto Restaurante Jantar
€ 1,5 válido para o período de
estacionamento, entre as 19:00
e a 01:00

Cartão Amigo e Cartão Amigo Jovem
Desconto de 25% em concertos com
preço igual ou superior a € 10
Os descontos acima mencionados
são aplicados em concertos com preço
igual ou superior a € 10

Contactos
22 609 54 07
pcm-porto@saba.eu

COMO ADQUIRIR AS ASSINATURAS TEMPORADA
2019 DA CASA DA MÚSICA?
Bilheteiras Casa da Música
www.casadamusica.com
COMO ESCOLHER O SEU LUGAR CATIVO?
Para que possa usufruir do seu lugar
cativo consulte a planta da Sala Suggia.
ONLINE
Disponível em:
www.casadamusica.com
Os bilhetes das assinaturas adquiridas online
estarão disponíveis para levantamento na bilheteira
da Casa da Música.
PAGAMENTO PARCELAR
Poderá optar ainda pelo pagamento de assinaturas
em 4 prestações iguais para compras superiores a
€ 100 (25% no acto de compra; 25% – 04 Março;
25% – 03 Junho; 25% – 02 Setembro).
Para mais informações enviar e-mail para:
info@casadamusica.com
Se desejar ser incluído na nossa
mailing list, envie um e-mail para:
info@casadamusica.com
Os preços anunciados nesta brochura
são válidos salvo erro tipográfico.

Apoio Institucional

Mecenas Ciclo Piano
Fundação EDP

Mecenas Visitas Guiadas

Companhia Aérea
da Casa da Música

Mecenas Ciclo Lucios

Patrocínio Verão na Casa
Super Bock

Mecenas Prémio
Novos Talentos Ageas

Mecenas Ciclo
Rito da Primavera

Mecenas Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

Mecenas Outono em Jazz

Mecenas Ciclo MDS

Mecenas Principal Casa da Música

Mecenas Música Coral

Mecenas Concertos de Páscoa

Mecenas Concertos
Metropolitanos

Mecenas Ciclo Sogrape

