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editorial

“Como difícil é salvar a casca da reputação das pedras da ignorância.”
FRANCESCO PETRARCA

A Casa da Música tem a situação única de poder programar sem limitações
(a não ser as orçamentais e circunstanciais, nos próximos tempos particularmente severas) os seus cinco Agrupamentos Residentes e um Serviço
Educativo, o que permite à equipa de programação conceber temporadas
com base em escolhas programáticas focadas em temáticas, abordagens e
repertório, para os quais depois procura os intérpretes que se afiguram mais
oportunos e cúmplices de uma estratégia não necessariamente evidente a
olhares mais apressados e superficiais.
O modelo seguido desde 2007 pela Casa da Música, com um País
Tema e retrospectivas de compositores, e com especial incidência a partir de
2013, entrecruzando País Tema e Ciclos Temáticos ao longo da temporada
— não necessariamente inscritos no País Tema —, introduz uma dinâmica na
programação que estimula a criatividade, foca o trabalho de programação e
comunicação e potencia a relação que o público estabelece com a programação e os seus vários desafios e protagonistas.
Mais uma vez resultou consensual no seio da equipa que faria todo o
sentido para o público e para o desenvolvimento dos Agrupamentos Residentes
revisitar alguns países que já foram tema em temporadas passadas, aprofundando aspectos (compositores, obras, temáticas) que terão ficado por
abordar por falta de espaço, recursos ou oportunidade.
Para a programação de 2021 foi considerado que a Itália era o país
que (após as repetições da Áustria e da França) musicalmente mais faria
sentido revisitar e nesta fase o mais apelativo, permitindo a abordagem e o
aprofundamento de diferentes perspectivas do Ano Itália programado em
2013, uma vez que o seu potencial ficou longe de estar esgotado. A forma de
comunicar uma nova abordagem do Ano Itália terá de assentar numa ideia
de consolidação de uma imagem de marca da programação da Casa da
Música. Isto porque há de facto imensa margem para inovar dentro de um
determinado País Tema.
A Itália é definitivamente um país fascinante, único e irrepetível. Um país
absolutamente paradoxal e pletórico, onde a excelência em quase todos os
domínios da actividade humana, quando não bastas vezes o génio, convivem,
a espaços com uma naturalidade desconcertante, com a vulgaridade e a
corrupção. Mas a Itália, como alguém disse, é um laboratório da civilização
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ocidental. A famosa inscrição na t-shirt de Madonna “Italians do it better”
aplica-se na verdade a tudo, para o melhor e o pior. E Maquiavel, ao contrário
do que se tornou vulgar presumir, não fez a apologia do cinismo: denunciou-o
— como tão bem demonstrou o nosso Jorge de Sena.
A Itália — ou melhor dizendo, a península itálica — dominou durante
séculos o nosso mundo, política, cultural, religiosa e civilizacionalmente. Como
todos os Impérios, teve a sua queda. Mas sempre soube re-inventar-se, re-nascer, re-surgir. O que ficou vê-se, ouve-se, cheira-se, come-se, veste-se,
lê-se, habita-se, bebe-se, usa-se, sente-se. Eppur si muove, e falamos do
país, não do planeta.
É impossível pensar na Itália sem tropeçar mentalmente numa quantidade prodigiosa de génios, tal como se tropeça literalmente em património
artístico da humanidade ao virar de cada esquina da mais pequena cidade
da Bota e, já agora, da ilha que a sua biqueira eternamente ameaça.
Passemos então à música, ou não fora em Itália que se inventou a moderna
notação musical, e o piano, e o violino, e a ópera, e o concerto, e o quarteto de
cordas, e o espaço enquanto parâmetro da mesma importância que a altura,
a duração, a dinâmica e o timbre.
Itália. O país que, através da ópera, transformou Orfeu num mito extraordinário e universal: o símbolo do poder da música sobre a morte.
Um desfile exaustivo dos génios da música italiana e universal, do
passado aos tempos mais recentes, seria interminável. Palestrina, Gesualdo,
Monteverdi, os Gabrielli, os Scarlatti, Vivaldi, Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi,
Puccini, Dallapiccola, Maderna, Luciano Berio, Luigi Nono, Giacinto Scelsi,
Donatoni, não terão talvez todos representatividade proporcional à sua relevância e à nossa ambição pré-pandemia para esta Temporada.
Marca de água da Casa da Música, a criação contemporânea terá,
como não podia deixar de ser, um espaço natural na programação. Teremos
por isso entre nós algumas das figuras cimeiras da composição como são
Luca Francesconi (Compositor em Residência), Ivan Fedele, Francesco Filidei,
Oscar Bianchi, dos quais daremos a conhecer obras encomendadas por esta
instituição e outras em estreia no nosso país.
Alguns dos grandes intérpretes italianos da cena internacional também
subirão ao palco da Sala Suggia, alguns em estreia na Casa, como Donatto
Renzetti, Tito Ceccherini, Maurizio Baglini, Daniela Schillaci e Carlo Rizzi, ou
desejados regressos como Fabio Biondi e Emilio Pomàrico.
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Conviver intensamente durante uma temporada com um determinado compositor (ou compositores, como é o caso) é uma forma também
pedagógica de aprofundar o conhecimento de um estilo particular e de uma
linguagem, por vezes muito pessoais. Esta é uma experiência enriquecedora
tanto para os nossos Agrupamentos Residentes como para o próprio público,
que se confronta com um corpus da obra de um compositor como se fosse
a um museu apreciar uma retrospectiva de um pintor.
Para qualquer orquestra do sul da Europa, tocar a música tão particular
e idiossincrática de Jean Sibelius representa um enorme desafio técnico-artístico e implica uma aprendizagem. Para tanto, a Casa da Música irá convidar
maestros especialistas na música de Sibelius, desde o próprio Maestro Titular
Stefan Blunier até John Storgårds, Olari Elts ou Joseph Swensen, entre outros,
que nos darão leituras informadas da INTEGRAL DAS SINFONIAS do grande
compositor finlandês.
Por razões afins, a Casa da Música tem promovido nos últimos anos
importantes Ciclos dedicados ao género concerto para instrumento solista
e orquestra. O Piano, o Violino e a Voz tiveram já amplo destaque. Era altura
de propor um CICLO GRANDES CONCERTOS PARA VIOLONCELO, outro
dos grandes instrumentos melódicos — tão ligado à história da vida musical
da Cidade —, que tantas obras-primas suscitou aos compositores desde o
período Barroco até aos nossos dias. Este novo Ciclo tem por isso o mérito de
colocar em destaque a Orquestra Barroca, o Remix Ensemble e a Orquestra
Sinfónica, integrando-os numa Assinatura que cruza públicos e incentiva a
descoberta. Como solistas foram convidados dois dos grandes violoncelistas
da actualidade, Marc Coppey e Pieter Wispelwey.
O Ciclo Jazz será outro dos segmentos da programação particularmente condicionados pelo contexto de pandemia.
Com o circuito internacional praticamente parado abrem-se também
outras oportunidades para os agrupamentos portugueses de grande qualidade
subirem aos palcos da Casa, com todo o mérito e ainda com maior intensidade.
Grande parte da actividade do Serviço Educativo é dirigida a comunidades escolares ou a sectores da população com dificuldades especiais.
Nas actuais circunstâncias a palavra de ordem será como sempre
adaptar-adaptar-adaptar, e ir ajustando a programação à evolução da situação,
o que, no limite, levará à criação de conteúdos digitais para que possamos,
mesmo à distância, continuar a cumprir a nossa missão de serviço público
num momento em que este é ainda mais necessário.
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Uma das obras mais conhecidas do repertório de todos os tempos, a
Nona Sinfonia de Beethoven, foi estreada em Viena em 1824 mas só foi tocada
em Portugal mais de cem anos depois. Este exemplo do crónico atraso da
vida musical portuguesa em relação aos grandes centros europeus revela
uma realidade que a Casa da Música veio alterar radicalmente.
De facto, a Casa da Música tem sido pioneira na revelação ao público
português de obras relevantes do repertório, promovendo primeiras audições
absolutas no país e mesmo no espaço ibérico.
A temporada de 2021 é particularmente rica nesse domínio, inclusive
com um conjunto de estreias da maior importância, no âmbito do plano de
encomendas em parcerias internacionais aos mais relevantes compositores
da actualidade, colocando a Casa da Música no centro das atenções do
meio musical.
Bons exemplos disso serão as estreias de uma nova obra de Luca
Francesconi, um segundo concerto para violino, um concerto para piano de
Francesco Filidei, uma nova peça orquestral de Pedro Amaral ou uma obra
original de Luís Antunes Pena para o Remix Ensemble que terá estreia em
Colónia. Como sempre, será eleito um Jovem Compositor português em
residência, desta feita Carlos Lopes, que beneficiará de três encomendas e
de oportunidades para explorar ou aprofundar novas técnicas compositivas
e criativas.
A organização do calendário da programação por grandes “constelações temáticas” é já uma imagem de marca da Casa da Música e é um dos
factores distintivos em relação à programação de outras salas de concerto.
Se a continuidade dos títulos deste Blocos Programáticos tem sido um veículo eficaz de comunicação, a renovação dos conteúdos, compositores e
intérpretes tem mantido o interesse no público e estimulado a nossa capacidade de inovação. MÚSICA & REVOLUÇÃO ou À VOLTA DO BARROCO, por
exemplo, são dois dos festivais mais emblemáticos e mais esperados pelo
público mas sempre programados com abordagens diferentes: os temas
permanecem desafiantes e as inúmeras escolhas de repertório possíveis
uma fonte de inspiração.
Em 2021 iremos introduzir dois novos Blocos Programáticos, MÚSICA
E MITO em Março e MÚSICA E VINHO em Setembro.
Logo em Janeiro, com AVANTI ITALIA!, manter-se-á o modelo até
agora seguido de dar o mote para a programação do ano nas duas semanas
de Abertura do País Tema, com uma síntese do que é o fundamental do
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património musical desse país. No caso do Ano Itália será dado destaque a
Palestrina, Claudio Monteverdi, Carlo Gesualdo, Carlo Monza, Giovanni Battista
Sammartini, Angelo Maria Scaccia, Antonio Brioschi, Luigi Boccherini, Giuseppe
Verdi, Giacomo Puccini e a música contemporânea será representada por
Luciano Berio, Luigi Dallapiccola, Francesco Filidei e pelo maior compositor
italiano da actualidade, Luca Francesconi.
Participam na festa todos os Agrupamentos Residentes e um conjunto
notável de maestros e solistas convidados.
INVICTA.MÚSICA.FILMES tem lugar cativo em Fevereiro.
Os cine-concertos pela Orquestra Sinfónica e pelo Remix Ensemble
e a música no cinema, bem como um conjunto de actividades educativas
associadas, continuam a constituir um segmento que nos permite dialogar
com novos públicos.
Destaque para a estreia em Portugal da música que Ivan Fedele compôs para o filme de Jean Epstein La chute de la maison de Usher, baseado
no conto de Edgar Allan Poe. A cargo da Orquestra Sinfónica estará mais um
filme de Charles Chaplin com música do próprio, sempre justamente popular
junto do público.
MÚSICA E MITO, em Março, será então um dos novos Ciclos Temáticos
da Temporada.
Nas palavras de Carlos Gual, “o termo grego mythos significa não
só “relato tradicional” mas também “argumento” de uma obra teatral na
Poética de Aristóteles, que, não por acaso, utiliza repetidamente a palavra
nos dois sentidos”. Mas neste Ciclo, mito é, num sentido mais abrangente,
uma narrativa tradicional que evoca a actuação exemplar e memorável de
seres extraordinários — mitológicos, lendários ou ficcionais — que alimentam
a nossa memória colectiva.
Os Mitos sempre foram e continuam a ser matéria predilecta e infindável
para muitos compositores, havendo uma profunda identificação da música
como agente da relação ou acesso à divindade ou ao que ultrapassa a dimensão humana. Este novo festival temático na Casa da Música aborda um tema
vasto, que produziu muitas obras-primas da música erudita ocidental, desde
a mitologia greco-latina, com Prometeu, Apolo ou Dédalo, até grandes arquétipos ocidentais, como poderiam ser Fausto, Siegfried ou Pelléas e Mélisande.
Os CONCERTOS DE PÁSCOA regressam para evocar a Morte e
Ressurreição de Cristo. Grande fonte de inspiração para compositores de
todos os tempos, crentes, ateus ou agnósticos, produziu obras-primas da
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humanidade como os Requiem ou Stabat Mater que nunca nos cansaremos
de revisitar com interpretações renovadas. Anunciam-se grandes solistas
para este período, entre os quais se destaca Andreas Scholl.
Sempre no fim de Abril, o festival MÚSICA & REVOLUÇÃO tem obedecido
ao longo dos anos a várias temáticas, colocando em foco obras que mudaram
o curso da história e a sua interacção com grandes convulsões sociais. No Ano
Itália iremos focar-nos num compositor, Luigi Nono, sem dúvida um dos mais
revolucionários e politicamente empenhados da história da música. Participam
no ciclo a Orquestra Sinfónica e o Remix Ensemble — com o precioso know
how da equipa da Worten Digitópia — em concertos que os cruzam em palco
fazendo do contraste e da alternância um instrumento de eloquência.
RITO DA PRIMAVERA vem mais uma vez evocar o tempo da natureza que
renasce e da pujança da juventude. Mantém-se o mesmo perfil de promoção
de jovens músicos emergentes nos vários géneros musicais. Destaques para
a reactivação do Prémio Novos Talentos AGEAS, SPRING ON!, Echo Rising
Stars e mais uma edição de O Estado da Nação, em que a música contemporânea portuguesa terá mais um destaque…
VERÃO NA CASA renova o mesmo espírito festivo de sempre. Mediante
a evolução da pandemia e a real possibilidade de se realizarem grandes
concertos em espaço público para assistentes numerosos, tem tido como
pontos altos os Grandes Concertos Metropolitanos em que particularmente
as Orquestras Sinfónica e Barroca realizam concertos ao ar livre em Gaia,
Matosinhos, Maia, Gondomar, Avenida dos Aliados e um pouco por todo o
território nacional, assim as limitações impostas pela pandemia o permitam.
MÚSICA E VINHO é o novo ciclo temático da rentrée. Contando com
a participação da Orquestra Sinfónica, da Orquestra Barroca e do Coro. No
tempo das vindimas, o culto do vinho na música de várias épocas é um tema
bem apelativo. Ocasião para experiências de harmonização de música e
vinho com o agrupamento especializado Zefiro Torna.
O festival anual OUTONO EM JAZZ é sempre renovado com novas
propostas de um género musical com cada vez mais seguidores e que aborda
territórios cada vez mais vastos. Na expectativa de estarmos nesta altura
em tempos normalizados, o cartaz será, como tem sempre sido, desafiador.
Como o próprio título indica, À VOLTA DO BARROCO é, desde a sua
origem, um festival temporalmente bastante abrangente, podendo abordar
um riquíssimo património, desde a polifonia renascentista até ao produto da
influência do Barroco na actualidade, sendo o centro de gravidade o período
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homónimo propriamente dito, com ênfase no inesgotável repertório italiano
no ano em que a Orquestra Barroca celebra 15 anos de uma actividade
notável. Sendo o concerto uma invenção do Barroco, o CICLO GRANDES
CONCERTOS PARA VIOLONCELO terá aqui um ponto marcante, em que o
repertório clássico se cruza com o contemporâneo pelas mãos dos brilhantes
Marc Coppey e Pieter Wispelwey.
E chega MÚSICA PARA O NATAL…
O tradicional festival natalício na Casa da Música continua a desvendar
um repertório infindável sobre a temática do Nascimento de Cristo. A Sinfónica,
a Barroca e o Coro interpretam a integral das Cantatas que compõem a eterna
Oratória de Natal de J. S. Bach.
Terminamos assim a Temporada com uma mensagem de esperança
e sobretudo a crença de que pelo belo na arte e na vida nos salvamos.

ANTÓNIO JORGE PACHECO

compositor em residência

© PHILIPPE STIRNWEISS

LUCA FRANCESCONI
Luca Francesconi (Itália, 1956) estudou composição com Azio Corghi, Karlheinz Stockhausen
e Luciano Berio, e jazz no Berklee College of
Music em Boston. Entre 1981 e 1984, trabalhou
como assistente de Berio. Em 1990 fundou em
Milão o Agon Acustica Informatica Musica, um
centro de pesquisa e produção musical com
recurso a novas tecnologias.
Compôs mais de cem obras para vários
formatos, desde o instrumento solista à grande
orquestra e ainda criações multimédia, incluindo
encomendas das instituições musicais internacionais mais importantes. Uma das suas obras
recentemente premiadas (Prémio de Música da
Royal Philharmonic Society) foi Duende — The
Dark Notes, um concerto para violino e orquestra que a Casa da Música apresenta este ano
em estreia nacional — pela Orquestra Sinfónica
com o solista Ilya Gringolts.
São seis obras que atravessam a temporada, mostrando as múltiplas faces de uma
figura central da composição contemporânea
que já tem sido tocada no Porto. Lembremos,
por exemplo, a ópera Quartett, de 2011, uma
encomenda do La Scala com encenação de
La Fura dels Baus (Prémio dos Críticos Franco
Abbiati 2011), apresentada mais de 80 vezes por
todo o mundo, em oito produções; ou o Concerto
para piano, uma encomenda da Casa da Música
escrita para Nicolas Hodges.
A música de Francesconi tocada em
2021 pelos agrupamentos residentes da Casa

da Música inclui obras para coro, orquestra e
ensemble. Da música concertante há a destacar, além de Duende, a estreia nacional de um
concerto para violino e orquestra, para a solista Patricia Kopatchinskaja, encomendado pela
Casa da Música em parceria com instituições
internacionais; Islands, para piano e orquestra, sendo solista Tamara Stefanovitch; e ainda
Daedalus, para flauta e ensemble.
Luca Francesconi é também maestro.
Ensina há 35 anos em conservatórios italianos e
em masterclasses por todo o mundo. É professor e director do departamento de composição
na Musikhögskolan de Malmö (Suécia). A transmissão de ensinamentos às novas gerações é
uma das vertentes da sua residência na Casa
da Música, que inclui um seminário aberto a
estudantes de composição.
Depois de deixar a direcção do Agon, em
2004, Luca Francesconi fundou no mesmo ano o
Festival “Connect” em Malmö. Em 2005 fundou
o Musical invention Lab na Semana Musical de
Stresa. Foi director artístico da Bienal de Música
de Veneza, onde criou e coordenou quatro festivais, e foi nomeado consultor artístico do festival Ultima em Oslo.
Em 2018, Luca Francesconi recebeu o
Prémio Feltrinelli da Accademia dei Lincei em
Roma e o Prix Italiques.

artista em associação

MARC COPPEY
Marc Coppey (França, 1969) é um dos
principais violoncelistas da actualidade. Yehudi
Menuhin conheceu-o no Concurso Bach (1988)
em Leipzig, quando Marc, com apenas 18 anos,
ali venceu os dois prémios mais importantes.
Rapidamente se estreou em Moscovo e Paris
com o Tchaikovsky Trio, ao lado de Menuhin e
Victoria Postnikova, uma colaboração documentada num filme do célebre realizador Bruno
Monsaingeon. Em 1989 Mstislav Rostropovitch
convidou-o para o Evian Festival e, a partir desse
momento, a sua carreira a solo rapidamente se
desenvolveu. É convidado regular das principais
orquestras internacionais e colabora com inúmeros maestros prestigiados.
A sua residência na Casa da Música cruza-se com o ciclo dedicado aos Grandes Concertos
para Violoncelo. Coppey é solista em cinco dos
oito concertos deste ciclo, apresentando obras
centrais do repertório concertante (Elgar, Dvořák
e o primeiro de Chostakovitch) e também peças
contemporâneas de Wolfgang Rihm (Versuchung,
Homenagem a Max Beckmann, com o Remix
Ensemble) e Henry Dutilleux (Toute un Monde
Lointain, com a Orquestra Sinfónica).
Desde o início da sua carreira, Marc
Coppey dedica-se à música barroca e contemporânea, bem como a algum do mais conhecido repertório romântico. Apaixonado pela
música de câmara, foi violoncelista do Quarteto
Ysaÿe. A amplitude do seu repertório é a prova

da sua profunda curiosidade: das Suites de Bach
a obras que lhe dedicam muitos compositores
contemporâneos. Fez a estreia mundial de concertos de Lenot, Tanguy e Monnet.
As gravações de Marc Coppey têm sido
aclamadas pela crítica internacional. A sua discografia inclui obras de Beethoven, Debussy,
Emmanuel, Fauré, Grieg e Strauss, para as etiquetas Auvidis, Decca, Harmonia Mundi e K617.
Gravou a Integral das Suites de Bach (premiada pela revista Télérama), um disco dedicado
à música de Dohnányi (premiado com “10 de
Répertoire” da revista francesa Répertorie),
um álbum dedicado às grandes sonatas russas
para violoncelo, o Quinteto de Schubert com o
Quarteto Prazak e ainda o Concerto para violoncelo de Martin Matalon. Mais recentemente,
gravou o Concerto para violoncelo de Dutilleux
e Epiphanie de Caplet com a Orquestra de Liège
sob a direcção de Pascal Rophé, tendo recebido
cinco estrelas da revista da NNC, um Diapason
d’Or e o “Choc” da Monde de la Musique.
Marc Coppey é professor de violoncelo
no Conservatório Superior de Paris e orienta
masterclasses no mundo inteiro. É director artístico do festival de música de câmara Musicales
de Colmar e, desde 2011, é director musical do
Zagrebacki Solisti. Foi nomeado Officier des
Arts et des Lettres pelo Ministério da Cultura
francesa, em 2014. Toca num raro violoncelo do
luthier Matteo Goffriller (Veneza, 1711).

jovem compositor em residência

CARLOS LOPES
Carlos Lopes (Portugal, 1995) estudou piano
com Constantin Sandu na Escola Superior de
Música e das Artes do Espectáculo, e previamente com Cristina Lima no Centro de Cultura
Musical (Santo Tirso). Além da Licenciatura
em Piano, concluiu também a Licenciatura em
Composição na ESMAE, em 2020, sob a orientação de Pedro Santos, Dimitris Andrikopoulos
e Carlos Azevedo.
Já teve obras estreadas pela Orquestra
Gulbenkian (5 Variações do Desassossego
para barítono e orquestra), pela Orquestra
Sinfónica da ESMAE (A M O K para orquestra)
e pelo Quarteto Verazin (tragoidia para quarteto de cordas), destacando-se ainda uma obra
para piano, toy piano e fita estreada por Inês
Lopes — [1n ^ s]. Foi premiado no 11.º Concurso
Internacional de Composição da Póvoa de
Varzim e fez seminários com compositores
como Luís Antunes Pena, Philippe Manoury,
João Pedro Oliveira, Luís Tinoco e Harrison
Birtwistle. Encomendada pelo Prémio Jovens
Músicos Antena 2/RTP, a sua obra Clepsydra
foi a peça obrigatória da categoria de violoncelo (nível superior) na edição de 2020 deste
importante concurso.

Esta sua residência vem no seguimento
de uma tradição de apoio a novos talentos da
composição, que a Casa da Música iniciou em
2007. O resultado desta aposta será revelado
em concertos a realizar em Maio, Outubro e
Novembro, com a estreia das três obras encomendadas a Carlos Lopes: uma a interpretar
pela Orquestra Sinfónica, outra pelo Remix
Ensemble, e uma terceira para grupo de câmara,
a ser apresentada pelo ensemble vencedor
do nível superior do Prémio Jovens Músicos
da Antena 2.

“A música é tudo
aquilo que se ouve
com a intenção
de ouvir música.”

LUCIANO BERIO

janeiro
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ANDRÉ GAIO PEREIRA

ANDRÉ GAIO PEREIRA
E PEDRO COSTA
ANDRÉ GAIO PEREIRA violino
PEDRO COSTA piano
Ludwig van Beethoven Sonata para piano e violino n.º 6 em Lá maior,
op. 30 n.º 1; Sonata para piano e violino n.º 4 em Lá menor, op. 23;
Sonata para piano e violino em Lá maior op. 12 n.º 2; Sonata para piano
e violino n.º 10 em Sol maior, op. 96

A sonata para piano e violino foi cultivada por inúmeros compositores ao longo da
história. Mas Beethoven não foi apenas mais um: conhecia bem os dois instrumentos
e colocou-os ao serviço de novas possibilidades expressivas, ao encontro do seu
ideal artístico. O pianista Pedro Costa é vencedor de competições como o Concurso
de Interpretação do Estoril, o Concurso Louis Spohr para Acompanhamento de Lied
(Alemanha) e o Concurso New Tenuto (Bélgica). Neste recital, junta-se a André Gaio
Pereira, músico radicado em Londres que ganhou o Prémio Maestro Silva Pereira
como Jovem Músico do Ano 2017. No mesmo ano, conquistou o 1.º lugar no Prémio
Jovens Músicos.
€ 6

Cartão Amigo 25%

MECENAS PRÉMIO NOVOS
TALENTOS AGEAS

MÚSICA DE CÂMARA · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

sinfónica
VLADIMIR PERVUNINSKY

40

08.01
sexta
19:30
sala suggia
10.01
domingo
11:00
sala suggia

CONCERTO DE
ANO NOVO
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
MARTIN ANDRÉ direcção musical
Johann Strauss II Morgenblätter, op. 279; Annen-Polka, op. 117;
Czardas da ópera Ritter Pázmán; Keiser-Walzer, op. 437;
Leichtes Blut, op. 319; Contos dos Bosques de Viena, op. 325;
Pizzicato-Polka; Perpetuum mobile, op. 257;
Abertura da opereta O Morcego

As obras musicais mais conhecidas de Johann Strauss Júnior dão as boas-vindas a
2021 no concerto de Ano Novo da Orquestra Sinfónica, uma homenagem à grande
tradição da Filarmónica de Viena iniciada pelo maestro Clemens Krauss. Foi este
o programa que o lendário maestro dirigiu em Viena, em 1939. Desde então, a música da dinastia Strauss figura em todas as edições daquele que é o mais famoso
concerto do mundo. Repleto das danças que fazem a tradição austro-húngara dos
salões de baile, as valsas, polcas, marchas e czardas, o alinhamento inclui ainda as
aberturas das óperas mais famosas do compositor austríaco.

€ 18

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

FORA DE SÉRIE

42

SORAIA CARDOSO

O SEU LUGAR
NA TEMPORADA 2021

12.01
terça
19:30
sala 2

€ 6

Cartão Amigo 25%

A emoção que Soraia Cardoso imprime a cada palavra não deixa ninguém
indiferente. Com um timbre quente e a alma recheada de fado, é uma das
grandes promessas da nova geração de fadistas. Em 2018 foi concorrente
do The Voice Portugal, tendo alcançado um honroso 3.º lugar. Integrou
o elenco da Gala de Fado da Rádio Festival no Coliseu do Porto e tem
cantado um pouco por todo o país. Recebeu o Prémio Revelação d’A Voz
do Operário, na sua 3.ª gala de fado.

NOVOS VALORES DO FADO · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

Linha Assinaturas 220 120 229
info@casadamusica.com
+ Info ver página 362

ciclo piano fundação EDP
DAVID CRAVEIRO

44

12.01
terça
19:30
sala suggia

€ 6

Cartão Amigo 25%

DAVID CRAVEIRO
Brahms/Busoni Herzlich tut mich verlangen, prelúdio coral op. 122 n.º 10
Ludwig van Beethoven 32 Variações em Dó menor
Robert Schumann Variações Abegg, op. 1
–
Claude Debussy Estudo n.º 11, “Para os arpejos compostos”; Estampes
Nikolai Kapustin Variações op. 41

Aluno do Conservatório de Música do Porto, o jovem David Craveiro tem vindo a
obter diversos prémios em concursos nacionais e internacionais de piano, tendo
conquistado o primeiro prémio na última edição do Concurso de Piano de Oeiras
em 2020. Mantendo a tradição de apresentar uma jovem promessa do pianismo
em Portugal, a Casa da Música abre o Ciclo de Piano com um recital deste jovem
natural de Coimbra e cujo percurso académico inclui prestigiados professores.
Em programa estão obras de referência do repertório romântico, com particular
destaque para as variações de Beethoven e Schumann, num percurso que nos leva
até às correntes mais jazzísticas do século XX com as variações plenas de swing
de Nikolai Kapustin.

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

AVANTI ITALIA!

15–24 janeiro

AVANTI ITALIA!
A Itália é o país eleito para a temporada de 2021, e neste festival de abertura concentram-se concertos que nos põem em contacto com vários momentos da sua
história musical — do Renascimento à actualidade. A ópera não podia estar ausente
da festa e é com uma gala de árias de Verdi e Puccini que lhe damos início, nas vozes
da soprano Daniela Schillaci e do tenor Angelos Samartzis. Outras vozes, as do
Coro Casa da Música, trazem-nos peças do Renascimento e do Primeiro Barroco
numa viagem temporal que não esquece a música contemporânea, com uma obra
do Compositor em Residência, Luca Francesconi. A retrospectiva da obra deste
nome fundamental da música do nosso tempo continua com duas peças em que
brilham as solistas convidadas Tamara Stefanovitch (piano) e Raquel Camarinha
(soprano), em concertos da Orquestra Sinfónica e do Remix Ensemble especialmente voltados para as últimas décadas da música italiana. A Orquestra Barroca,
por sua vez, volta a trabalhar com o prestigiado maestro e violinista Fabio Biondi,
que propõe uma visita a Milão e aos seus compositores clássicos, a par de sinfonias escritas nessa cidade por Mozart. Não perca ainda dois concertos especiais
encenados para as famílias e que prometem divertir enquanto dão a conhecer a
tradição musical do País Tema.

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

AVANTI ITALIA!
GIUSEPPE VERDI

50

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
MARTIN ANDRÉ direcção musical
DANIELA SCHILLACI soprano
ANGELOS SAMARTZIS tenor

19:30
sala suggia

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

GALA DE
ÓPERA ITALIANA
ABERTURA OFICIAL ANO ITÁLIA

15.01
sexta

Giuseppe Verdi Abertura da ópera A Força do Destino; “Quando le sere
al placido” da ópera Luisa Miler; “Se quel guerrier io fossi! Celeste Aida”
da ópera Aida; “Ecco l’orrido campo” da ópera Um Baile de Máscaras;
Dueto “Teco io sto” da ópera Um Baile de Máscaras; Bailado do 3.º acto
da ópera Macbeth

GIACOMO PUCCINI

€ 14

sinfónica

–
Giacomo Puccini “E lucevan le stelle” da ópera Tosca; “In questa regia”
da ópera Turandot; Intermezzo do 3.º acto da ópera Manon Lescaut;
Dueto do 1.º acto da ópera Tosca

Sendo uma criação italiana, não é de espantar que sejam de Itália muitos dos
compositores de ópera mais aplaudidos de sempre. Verdi e Puccini, a escolha para
esta gala, são duas das estrelas mais brilhantes da constelação da ópera, a música
cantada e encenada que começou por ser ouvida à porta fechada, para o deleite da
nobreza italiana, mas que rapidamente conquistou todos os públicos logo que foram
construídas salas para espectáculos. Na abertura oficial do Ano Itália, apresentam-se em palco dois solistas com uma consolidada carreira internacional — a italiana
Daniela Schillaci e o tenor grego Angelos Samartzis. São dirigidos por Martin André,
maestro de renome internacional que trabalhou com todas as grandes companhias
de ópera britânicas e foi o director artístico do Teatro Nacional de São Carlos.

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

FORA DE SÉRIE

52

AVANTI ITALIA!

serviço educativo

SERENA
SERENATA
16.01
sábado
10:30
sala 2

MÁRIO JOÃO ALVES concepção e direcção artística
ÓPERA ISTO co-produção

Voltamos a desafiar o tenor e escritor Mário João Alves para uma criação original.
Desta vez a inspiração será a canção italiana, nomeadamente a de Nápoles. Pelo meio
invocar-se-á uma série de compositores, como Rossini, Leoncavallo ou Puccini. Os
trocadilhos, o humor e a imaginação estarão, como sempre, presentes nesta estreia.

€ 8
€ 6 (< 30 ANOS)

Cartão Amigo 25%
Espectáculos destinados
a famílias e público geral
(com mais de 6 anos) que
cruzam a música com
outras linguagens de palco

APOIO INSTITUCIONAL

MECENAS SERVIÇO EDUCATIVO

OS NOSSOS CONCERTOS

16.01
sábado
11:00
sala suggia

€ 10

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

AVANTI ITALIA!
BARTOLOMÉ ESTEBAN MURILLO — DUAS MULHERES À JANELA

54

coro

CORO À ITALIANA
CORO CASA DA MÚSICA
SOFI JEANNIN direcção musical
MIGUEL HENRY teorba
SOFIA DINIZ viola da gamba
Jacques Arcadelt Il Bianco et Dolce Cigno
Claudio Monteverdi Excertos do 6.º livro de Madrigais
Barbara Strozzi Toccata 13
Lars Johan Werle Canzone 126 di Francesco Petrarca
Carlo Gesualdo Io tacero
Francesca Caccini Io veggio i campi verdeggiar fecondi
Luca Francesconi Sea Shell

O Coro parte para uma viagem italiana que se inicia há mais de quatro séculos,
dando voz a uma forma renascentista marcada pela intensa exploração dos poemas e das suas emoções: o madrigal. O tema do abandono atravessa as peças aqui
apresentadas de um dos pioneiros, Jacques Arcadelt, do espírito atormentado de
Gesualdo e também do inovador mais tardio Monteverdi: o amor não correspondido
e a morte. Ideias que marcam a poesia italiana desde Petrarca e que fascinaram
compositores recentes como Lars Johan Werle. Já Luca Francesconi, um contemporâneo, evoca um passado ainda mais longínquo com uma obra para coro a cappella
sobre fragmentos literários de Alceu de Mitilene, poeta e músico da Antiguidade
Grega (traduzido por Salvatore Quasimodo). O programa completa-se com obras
de Francesca Caccini e Barbara Strozzi, duas prolíficas compositoras de Florença
e Veneza que se destacaram no Barroco inicial.

MECENAS MÚSICA CORAL

APOIO

PORTRAIT LUCA FRANCESCONI I

AVANTI ITALIA!
FABIO BIONDI

56

17.01
domingo
11.00
sala suggia

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS VISITAS GUIADAS

barroca

MOZART EM MILÃO
ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
FABIO BIONDI violino e direcção musical
Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia n.º 11
Carlo Monza Sinfonia em Ré maior, “La Tempesta di Mare”
Giovanni Battista Sammartini Sinfonia em Sol maior
Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia n.º 10
–
Angelo Maria Scaccia Concerto para violino em Mi bemol maior
Antonio Brioschi Sinfonia em Ré maior
Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia n.º 13

O consagrado violinista e maestro Fabio Biondi conduz-nos até à cidade de Milão
e às origens do Classicismo. Por aí passou Mozart quando exibia os seus dons de
jovem prodígio por várias cortes e casas senhoriais da Europa, e nessa cidade terá
escrito as sinfonias em programa. Um dos ouvintes foi Giovanni Sammartini, figura
essencial da vida musical milanesa do século XVIII: foi maestro di capella da célebre
orquestra da corte ducal de Milão, que incluía virtuosos como o violinista Angelo
Maria Scaccia. O programa traz também a música do sucessor de Sammartini,
Carlos Monza, e um dos maiores representantes da escola sinfónica milanesa,
Antonio Brioschi.  

AVANTI ITALIA!
TAMARA STEFANOVITCH

58

22.01
sexta
19:30
sala suggia

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

sinfónica

ITÁLIA EM
CONCERTO
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
BALDUR BRÖNNIMANN direcção musical
TAMARA STEFANOVITCH piano
CHRISTINA DALETSKA meio-soprano
Luciano Berio Requies
Luca Francesconi Islands, para piano e orquestra
–
Luigi Dallapiccola An Mathilde, cantata para voz feminina e ensemble
Oscar Bianchi Exordium

Com uma nomeação para um Grammy no currículo, a pianista Tamara Stefanovitch
tem-se tornado uma intérprete de referência da música contemporânea. Na sua
estreia na Sala Suggia, interpreta com a Orquestra Sinfónica uma obra de Luca
Francesconi ritmicamente complexa e em que sobressai uma enorme cumplicidade
entre o piano e os outros instrumentos de percussão. O concerto abre com uma
referência fundamental da música recente italiana: Luciano Berio. Requies é uma
homenagem à meio-soprano e compositora Cathy Berberian, musa do compositor
falecida pouco tempo antes da escrita desta obra. Esta viagem pelo País Tema de
2021 passa por Luigi Dallapiccola, criador de algumas das peças mais líricas escritas
com base em séries de doze sons, de quem podemos ouvir uma cantata com texto
de Heinrich Heine na voz da meio-soprano ucraniana Christina Daletska. A fechar
este concerto especial italiano, uma peça brilhante de Oscar Bianchi que parte de
uma ideia sobre a arte da retórica.

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

APOIO

PORTRAIT LUCA FRANCESCONI II · FORA DE SÉRIE

60

serviço educativo

VIVA, VIVALDI!

MECENAS PRINCIPAL
DA CASA DA MÚSICA.
O apoio à cultura é um dos pilares do compromisso do BPI e da Fundação ”la Caixa” com o progresso
da sociedade em Portugal.
Porque acreditamos que a cultura deve estar ao alcance de todos.
O BPI e a Fundação ”la Caixa” são mecenas principal da Casa da Música.

24.01
domingo
10:00
sala 2

€ 10 CRIANÇA
+ ADULTO

SOFIA NEREIDA direcção artística e interpretação
FLÁVIO ALDO e JOANA PEREIRA interpretação

€ 7,5 SEGUNDO
ACOMPANHANTE
MAIOR DE 6 ANOS

Cartão Amigo 25%

Estreada em 2013, esta criação do Serviço Educativo teve um enorme
sucesso, o que a levou a ser também apresentada fora da Casa. Pensámos
por isso que este seria o momento ideal de a recuperar. Toda a inspiração de
Viva, Vivaldi!, espectáculo de forte componente cénica e cenográfica, advém
da música escrita por este grande compositor italiano do período Barroco.
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.

PRIMEIROS CONCERTOS

AVANTI ITALIA!
PETER RUNDEL

62

24.01
domingo
11:00
sala suggia

€ 10

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS WORTEN DIGITÓPIA

remix

ITALIANO VERO…
REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
WORTEN DIGITÓPIA electrónica
PETER RUNDEL direcção musical
RAQUEL CAMARINHA soprano
JONATHAN AYERST piano
Francesco Filidei Love Story, para sete músicos e papel higiénico
Luca Francesconi Etymo, para soprano, ensemble e electrónica
–
Franco Donatoni Etwas ruhiger im Ausdruck
Luciano Berio Points on the curve to find…, para piano e grande ensemble

Três gerações de compositores nascidos em Itália no século XX encontram-se no
primeiro concerto da temporada do Remix Ensemble. Francesco Filidei propõe
uma metáfora da vida com recurso inesperado a sete rolos do papel que muitos
considerarão o mais indispensável do nosso tempo. Segue-se Etymo, que partindo de um poema de Baudelaire explora os sons que precedem a palavra e os que
transcendem a linguagem — um exemplo da mestria de Luca Francesconi no uso
da electrónica como meio para expandir o alcance expressivo dos intérpretes em
palco. A segunda parte é dedicada a duas figuras centrais da música italiana do
século passado, ambas nascidas nos anos 20. A obra de Donatoni surge em 1966 e é
uma demarcação da sua produção anterior influenciada pela escola de Darmstadt,
um ponto de partida para a afirmação da sua identidade musical. A obra de Berio
coloca o piano no centro da acção: “como uma curva sobre a qual se dispõem os
restantes instrumentos”, alterando as sensações ou iluminando aspectos latentes
na parte do solista. Um programa fascinante dedicado ao País Tema da Casa da
Música em 2021.

APOIO

PORTRAIT LUCA FRANCESCONI III

64

26.01
terça
19:30
sala 2

€ 6

Cartão Amigo 25%

ANTÓNIO VICTORINO D’ALMEIDA

MÚSICA PORTUGUESA
PARA PIANO A QUATRO MÃOS
ANTÓNIO VICTORINO D’ALMEIDA apresentação e comentários
LUÍS DUARTE e LÍGIA MADEIRA piano
Sérgio Azevedo Sonatina para piano a quatro mãos
Fernando C. Lapa Storyboard, 6 miniaturas para piano a 4 mãos
António Victorino d’Almeida Balada (para uma criança que vai nascer),
op. 126

O maestro António Victorino d’Almeida junta-se ao duo Luís Duarte & Lígia Madeira
numa vibrante viagem pelo mais significativo repertório português para piano
a quatro mãos. Num concerto comentado, em constante diálogo entre música,
palavra, tradição, estética e contemporaneidade, encerra-se mais de um século
de história e de estórias da música portuguesa, com obras de Sérgio Azevedo,
Fernando C. Lapa e do próprio António Victorino d’Almeida. Num momento que é
também o de apresentação do CD Portuguese Music for Piano Duo editado pela
Brilliant Classics, Luís Duarte & Lígia Madeira confirmam a sua presença como um
dos mais sólidos e criativos agrupamentos da sua geração — deixando, nas palavras
de Fausto Neves, um “testemunho superiormente lapidado da Música Portuguesa”.

MÚSICA DE CÂMARA

sinfónica
CHRISTIAN ZACHARIAS

66

29.01
sexta
19:30
sala suggia

€ 10

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

MOZART
CONCERTANTE
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CHRISTIAN ZACHARIAS direcção musical
MARTYN JACKSON violino
MATEUSZ STASTO viola de arco
Igor Stravinski Danças concertantes
Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia concertante, K. 364
–
Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia n.º 36 em Dó maior, “Linz”

Ter afinidade especial com algum período específico da história da música é bastante natural para muitos de nós. Para o compositor russo Igor Stravinski, esse
período ia de Lully a Mozart, um tempo que representava um ideal civilizacional
único. Com uma matriz neoclássica, as suas Danças concertantes foram escritas
em Hollywood e pensadas como um ballet abstracto, que só dois anos depois viria
a ser coreografado. Mas a música original do Classicismo vienense chega-nos
pela pena do seu expoente máximo, Wolfgang Amadeus Mozart. A sua Sinfonia
concertante inclui passagens extremamente virtuosísticas para o violino e a viola
e atesta a maturidade criativa do compositor. Sob a batuta de Christian Zacharias,
aclamado especialista neste período da história da música, a noite termina com
uma sinfonia que Mozart escreveu em apenas quatro dias, quando de passagem
pela cidade de Linz.

FUNDADOR GOLD

SÉRIE CLÁSSICA

31.01
domingo
11:00
sala suggia

sinfónica
SAVERIO DALLA ROSA — RETRATO DE MOZART

68

HISTÓRIAS
DE MOZART
CONCERTO COMENTADO

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CHRISTIAN ZACHARIAS direcção musical
concerto comentado por HELENA MARINHO
Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia n.º 36 em Dó maior, “Linz”

Corria o ano de 1783 e Mozart regressava de Salzburgo, onde tinha ido apresentar
a sua noiva ao pai. A caminho de Viena, fizeram uma paragem em Linz, onde os
esperava um criado do conde Johann Thun‑Hohenstein, velho amigo da família.
No dia seguinte, Mozart escreveu uma carta ao pai onde dava conta da necessidade urgente de compor uma sinfonia num prazo extremamente apertado, para
apresentar num concerto organizado pelo conde. As histórias por detrás da música
ajudam a reviver o ambiente que deu origem às criações brilhantes de Mozart e
serão certamente um dos focos deste concerto comentado.

€ 6

Cartão Continente
oferta de duas entradas
para < 18 anos

PATROCINADOR SINFÓNICA
AO DOMINGO CONTINENTE

SÉRIE FAMÍLIAS · SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

“Eu não filmo mensagens.
Das mensagens
deixo que os correios
se encarreguem.”

BERNARDO BERTOLUCCI

fevereiro

72

MIA MOURA
02.02
terça
19:30
sala 2

€ 6

Cartão amigo 25%

Mia Moura estreou-se no mundo do fado em 2017, e rapidamente se destacou ganhando o concurso “Gaia é Fado” e o Concurso de Fado Amador
de Lordelo do Ouro e Massarelos. Tornou-se, entretanto, presença assídua
em casas de fados e salas de espectáculos, e recentemente lançou o seu
primeiro disco. Com apenas 25 anos e uma voz que não tem parado de
crescer, Mia Moura apresenta na Casa da Música uma perspectiva singular
do fado tradicional, homenageando aqueles com quem aprendeu: Amália
Rodrigues, Celeste Rodrigues, Beatriz da Conceição, Raquel Tavares.

MECENAS PRÉMIO NOVOS
TALENTOS AGEAS

NOVOS VALORES DO FADO · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

sinfónica
LETICIA MORENO

74

06.02
sábado
18:00
sala suggia

€ 14

VIOLINO OLÉ!
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
OLARI ELTS direcção musical
LETICIA MORENO violino
Sergei Prokofieff Concerto para violino e orquestra n.º 2
–
Jean Sibelius Sinfonia n.º 1

A força interpretativa e a versatilidade de Leticia Moreno têm-lhe garantido os aplausos entusiasmados da crítica. A violinista espanhola regressa à Casa da Música para
tocar o Concerto n.º 2 de Prokofieff, uma obra que teve estreia em Madrid, em 1935.
Num final de tarde que tem como maestro o actual director musical da Orquestra
Sinfónica Nacional da Estónia, Olari Elts, dá-se início à integral das sinfonias do
mais célebre entre todos os compositores finlandeses: Jean Sibelius. A Primeira
Sinfonia é contemporânea do célebre poema sinfónico Finlandia e demonstra já
um vocabulário enraizado nas tradições populares do país.

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

INTEGRAL DAS SINFONIAS DE SIBELIUS · SÉRIE DESCOBERTAS

15–24 fevereiro

INVICTA.
MÚSICA.FILMES

07–20 fevereiro

INVICTA.MÚSICA.
FILMES
O cinema está de regresso à Casa da Música. São quatro concertos, todos eles com
música ao vivo a acompanhar as projecções, uma experiência sempre inesquecível.
Uma das figuras homenageadas nesta edição é o genial Charlie Chaplin, um dos
cineastas mais completos de sempre — tanto que não só escreveu, filmou e actuou,
como também assinou a música para vários dos seus filmes. A comédia O Circo
foi um destes exemplos e será acompanhada ao vivo pela Orquestra Sinfónica. Já
a Banda Sinfónica Portuguesa recupera a curta-metragem A Casa de Penhores,
mas dá-lhe nova música escrita por Antón Alcalde. O Remix Ensemble apresenta
o cineasta franco-polaco Jean Epstein e um clássico do cinema mudo inspirado
na literatura gótica: A Queda da Casa de Usher. A música é bem mais recente
e foi criada por Ivan Fedele, sendo agora mostrada pela primeira vez ao público
português. Pioneira do cinema de animação, com base nas técnicas do teatro de
sombras, Lotte Reiniger iniciou uma longuíssima filmografia há mais de cem anos e
deixou autênticas obras-primas, agora musicadas pelo Factor E! num cine-concerto
também imperdível.

INVICTA.MÚSICA.FILMES
O FEITICEIRO DE OZ

80

07.02
domingo
12:00
sala suggia

€ 10

Juniores (< 30 anos) 25%
Cartão Amigo 25%
Seniores (> 65 anos) 25%
Sócio BSP 25%

BANDA SINFÓNICA
PORTUGUESA
JOSÉ RAFAEL PASCUAL VILAPLANA direcção musical
Harold Arlen e E.Y. Harbourg (arr. J. Barnes) The Wizard of Oz
Bernard Herrmann (arr. R. Hastings) Citizen Kane
Elmer Bernstein (arr. M. Peeters) The Magnificent Seven
Antón Alcalde The Pawnshop
(Música ao vivo com filme mudo de Charles Chaplin)

A Banda Sinfónica Portuguesa celebra a sétima arte, sob a direcção do seu maestro
convidado principal, tocando compositores que marcaram a história musical de
Hollywood. Esta viagem ao mundo das imagens em movimento começa com uma
banda sonora emblemática de Harold Arlen: quem não conhece “Somewhere Over
The Rainbow”, uma das várias canções memoráveis do filme O Feiticeiro de Oz, do
final dos anos 30? Poucos anos depois, Bernard Herrmann fez história com o seu
trabalho para o filme revolucionário Citizen Kane, ao abandonar a ideia de música
constante em toda a película. Já da década de 1960 chega-nos a partitura de The
Magnificent Seven, escrita pelo norte-americano Elmer Bernstein. A fechar, uma
composição contemporânea para um filme de 1916: A Casa de Penhores de Charlie
Chaplin ganha uma nova vida com a música composta pelo espanhol Antón Alcalde.
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SOND’AR-TE
ELECTRIC ENSEMBLE
09.02
terça
19:30
sala 2

PEDRO NEVES maestro
CAMILA MANDILLO soprano
MIGUEL AZGUIME recitante
SÍLVIA CANCELA flauta
NUNO PINTO clarinete
VICTOR VIEIRA violino
LUIS ANDRÉ FERREIRA violoncelo
ELSA SILVA piano
PAULA AZGUIME desenho de som
MISO STUDIO electrónica em tempo real

C

M

Y

CM

Miguel Azguime Derrière Son Double; Trabalho Poético I: árvore;
En Gêne Engin ni Gemme; Mestre Gato ou o Gato de Botas

MY

CY

CMY

€ 6

Cartão amigo 25%

Este concerto pelo Sond’Ar-te Electric Ensemble, agrupamento de excepção no panorama internacional da música contemporânea, que integra
de forma permanente a electrónica em tempo real com os instrumentos
acústicos, assinala o sexagésimo aniversário de Miguel Azguime. O programa do concerto percorre 20 anos do seu trabalho composicional,
apresentando algumas das suas obras de câmara, sem deixar de representar o performer que ele também é e o cultor das palavras na sua
múltipla condição de compositor e poeta.

K

84

sinfónica

CONCERTO
DE CARNAVAL
14.02
domingo
18:00
sala suggia

€ 10

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
JOSÉ EDUARDO GOMES direcção musical
Gioachino Rossini Abertura da ópera A Cinderela
Felix Mendelssohn Scherzo, Intermezzo
e Nocturno de Sonho de uma Noite de Verão
Gabriel Fauré Pavane
Béla Bartók Danças Romenas
Emmanuel Chabrier Habanera
Antonín Dvořák Dança Eslava op. 46 n.º 2
Johannes Brahms Dança Húngara n.º 5
Piotr Ilitch Tchaikovski Polonaise de Eugene Onegin

A Cinderela é a personagem convidada para abrir este baile de Carnaval, um
concerto onde as danças nacionais das mais variadas origens sugerem também
muitos trajes tradicionais. Não faltam assim ideias para os disfarces a combinar
com a música do tradicional Concerto de Carnaval da Orquestra Sinfónica. Em
programa estão algumas das composições mais célebres do repertório sinfónico,
e podemos mesmo assistir a um despique de rivalidade entre danças romenas,
eslavas ou húngaras. O Sonho de uma Noite de Verão, inspirado na peça de teatro
de Shakespeare, completa o convite para um concerto mágico e pleno de fantasia.

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

SÉRIE FAMÍLIAS

86

serviço educativo

PÁSSARO DE
FOGO
14.02
domingo
10:00
e 16:00
sala 2
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

€ 10 CRIANÇA

AQUILO QUE VOCÊS QUISEREM direcção artística e interpretação

+ ADULTO
€ 7,5 SEGUNDO
ACOMPANHANTE
MAIOR DE 6 ANOS

Cartão Amigo 25%

Quando, em 2016, se comemorou a Rússia e a sua música, desafiámos
o quinteto aquilo que vocês quiserem a criar um concerto para bebés
à volta da obra de Igor Stravinski. Propuseram-nos um espectáculo em
que, embalados pela viagem do príncipe Ivan na procura do Pássaro de
Fogo, passamos do compositor russo a outros autores, a novas músicas e
destinos, à descoberta de que cada pássaro tem características e gostos
específicos, mas é de todos em conjunto que nasce a verdadeira música.
O concerto, que entretanto visitou os auditórios municipais de Vila Real e
de Espinho, volta à sua casa-mãe.

APOIO INSTITUCIONAL

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.
MECENAS SERVIÇO EDUCATIVO

PRIMEIROS CONCERTOS

K

16.02
terça
19:30
sala suggia

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS WORTEN DIGITÓPIA

INVICTA.MÚSICA.FILMES
JEAN EPSTEIN — A QUEDA DA CASA DE USHER

88

remix

A QUEDA DA
CASA DE USHER
CINE-CONCERTO

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
WORTEN DIGITÓPIA projecção
BRAD LUBMAN direcção musical
EDUARDA MELO soprano
A Queda da Casa de Usher
Jean Epstein filme
Ivan Fedele música
(estreia em Portugal)
Baseado no conto de Edgar Allan Poe

Dois irmãos com doenças enigmáticas, uma mulher sepultada que regressa, uma
casa que não aguenta o seu próprio peso. Em 1928, o poeta e realizador Jean Epstein
adaptou para cinema este conto de Edgar Allan Poe, explorando o cenário gótico
bem característico do escritor norte-americano. O resultado tornar-se-ia o mais
emblemático dos trinta filmes que fez ao longo da carreira, um clássico do terror
que pertence a qualquer lista das grandes obras cinematográficas do século XX.
Muitos anos depois, em 1995, o compositor italiano Ivan Fedele criou a música para
A Queda da Casa de Usher, para voz feminina e pequena orquestra, agora ouvida
pela primeira vez em Portugal. Um filme obrigatório para quem gosta de cinema e
do privilégio de ouvir a banda sonora tocada ao vivo, a acompanhar a projecção.

INVICTA.MÚSICA.FILMES
LOTTE REINIGER

90

serviço educativo

SOMBRAS
ANIMADAS
CINE-CONCERTO

20.02
sábado

WORTEN DIGITÓPIA direcção artística
FACTOR E! interpretação

16:00
sala 2

Todos os anos, o Serviço Educativo da Casa da Música tem marcado presença
no ciclo Invicta.Música.Filmes com projectos novos que envolvem o Factor E! e a
Worten Digitópia. Para 2021 propõe-se a descoberta dos filmes de animação de
Lotte Reiniger, que se caracterizam pelo uso de sombras e que, apesar de serem
quase centenários, constituirão uma enorme novidade aos olhos do público mais
jovem. Para cada um dos filmes será composta música que terá interpretação ao vivo.

€ 8
€ 6 (< 30 ANOS)

Cartão Amigo 25%
Espectáculos destinados
a famílias e público geral
(com mais de 6 anos) que
cruzam a música com
outras linguagens de palco

OS NOSSOS CONCERTOS

INVICTA.MÚSICA.FILMES
CHARLES CHAPLIN — O CIRCO

92

20.02
sábado
18:00
sala suggia

€ 14

sinfónica

O CIRCO
DE CHAPLIN
CINE-CONCERTO

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
WORTEN DIGITÓPIA projecção
BRAD LUBMAN direcção musical
O Circo
Charles Chaplin filme e música

“Um aspecto feliz do cinema sonoro era o facto de me permitir controlar a música, então eu próprio a compunha. Tentei criar música elegante e romântica para
enquadrar as minhas comédias, contrastando com a personagem do vagabundo,
porque a música elegante lhes dava uma dimensão emocional. Os arranjadores
raramente compreendiam isso. Queriam que a música fosse divertida e eu explicava‑lhes que não queria competição, mas antes um contraponto de solenidade
e encanto, para exprimir um sentimento sem o qual, segundo Hazlitt, uma obra de
arte está incompleta.” (Charlie Chaplin)

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

FORA DE SÉRIE

94

JOSÉ DIOGO
MARTINS TRIO
23.02
terça
19:30
sala 2

€ 6

Cartão Amigo 25%

JOSÉ DIOGO MARTINS piano
DEMIAN CABAUD contrabaixo
MIGUEL RODRIGUES bateria

José Diogo Martins tem colaborado enquanto pianista e improvisador com
grupos como: Big Band de Estarreja, Orquestra Jazz do Porto, Orquestra
Jazz de Matosinhos, Pedro Melo Alves’ Omniae Ensemble, symph, Miguel
Rodrigues Empa e Ricardo Coelho PULSE!. Foi solista convidado da
Orquestra Jazz de Matosinhos, a par de João Paulo Esteves da Silva, no
concerto na Casa da Música onde se interpretou Jazz in the Space Age
de George Russell. Como compositor escreveu THEATRO – um ensaio
geral, em parceria com Pedro Lima e Francisco Fontes, e mais tarde a
ópera de câmara Precisas de Falar?.

NOVOS VALORES DO JAZZ · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

ciclo piano fundação EDP
ARCADI VOLODOS

96

23.02
terça
21:00
sala suggia

€ 18

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

ARCADI VOLODOS
Muzio Clementi Sonata em Fá sustenido menor, op. 25 n.º 5
Franz Schubert Sonata em Ré maior, D. 850

Aclamado como “génio do teclado”, Arcadi Volodos é um dos pianistas mais perfeitos e notáveis do mundo. O seu virtuosismo ilimitado, juntamente com a sua noção
singular de fraseado, cor e poesia, tornou-o um narrador ideal das histórias musicais
do Romantismo. Pelas suas mãos, uma melodia simples do Barroco é tão fascinante
como uma interpretação do Terceiro Concerto de Rachmaninoff, e as suas visões
sobre os vislumbres do abismo de Schubert são tão impressionantes como os seus
voos por entre a esfera mística de Liszt. A recente discografia de Volodos tem sido
muito premiada pelas gravações das Sonatas de Schubert, compositor que encerra
o programa deste recital. A Sonata de Clementi tornou-se famosa pelas mãos do
lendário Horowitz, esperando-se na interpretação de Volodos uma revelação na
melhor tradição da escola russa.

sinfónica
STEFAN BLUNIER

98

26.02
sexta
21:00
sala suggia

€ 10

O AROMA
DO AMOR
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
STEFAN BLUNIER direcção musical
HANNA-ELISABETH MÜLLER soprano
Max Reger Uma suite de bailado, op. 130
Gustav Mahler Ruckert-Lieder
Arnold Schoenberg Noite Transfigurada

Este é o primeiro concerto de Stefan Blunier na qualidade de maestro titular da
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música. As fabulosas canções de Mahler
trazem o doce aroma do amor na voz da aclamada soprano Hanna-Elisabeth Müller.
É também o tema do amor que dá corpo ao poema Noite Transfigurada, a partir do
qual Schoenberg compôs uma das suas obras mais adoradas pelo grande público.
A paixão de Pierrot por Colombine é o tema da Suite de bailado de Max Reger que
nos leva ao encontro dos mais diversos sentimentos, da paixão à ternura, com laivos
excêntricos de uma pantomima e uma valsa que celebra o amor.

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

SÉRIE CLÁSSICA

“Os tipos não
me interessam,
interessam-me
os arquétipos.”

MIUCCIA PRADA

março
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TELMO COSTA

PRÉMIO JOVENS MÚSICOS/ANTENA 2
02.03
terça
19:30
sala 2

TELMO COSTA clarinete
ISOLDA CRESPI RUBIO piano
Robert Schumann Fantasiestücke, op. 73
Johannes Brahms Sonata n.º 1, op. 120
Jörg Widmann Fantasie
Pablo de Sarasate (arr. Nicolas Baldeyrou) Carmen fantasie

C

M

€ 6

Cartão Amigo 25%

As qualidades do jovem clarinetista Telmo Costa são patentes na sucessão
de primeiros prémios que tem conquistado em concursos nacionais e internacionais, entre os quais o Prémio Jovens Músicos. Este é o argumento
para se apresentar agora na Casa da Música, numa altura em que estuda
em Basileia com François Benda e a sua carreira está lançada com os
lugares de academista na Orquestra Sinfónica de Lucerna e de Solista
A co-principal na Orquestra Gulbenkian. Num recital que se inicia com
obras de referência do repertório romântico para clarinete, podemos ouvir
também algumas explorações mais recentes das suas infindáveis cambiantes sonoras, numa peça de Widmann que se aventura em incursões
pela música klezmer e pelo jazz. O recital termina em apoteose com uma
obra de Sarasate, originalmente para violino, que não deixará de contagiar
o ouvinte com a emoção apaixonada das melodias retiradas da famosa
ópera Carmen de Bizet.

MECENAS PRÉMIO NOVOS
TALENTOS AGEAS

RECITAL DOS VENCEDORES DO NÍVEL SUPERIOR DA EDIÇÃO 2019
MÚSICA DE CÂMARA · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

Y

CM

MY

CY

CMY

K

sinfónica
HANS WERNER HENZE

104

06.03
sábado
18:00
sala suggia

€ 10

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

REQUIEM
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
BALDUR BRÖNNIMANN direcção musical
JONATHAN AYERST piano
MARCO BLAAUW trompete
Hans Werner Henze Requiem

(estreia em Portugal)
São nove Concertos Sagrados que, todos juntos, constituem um Requiem sem
vozes nem texto. A obra de Hans Werner Henze foi escrita entre 1991 e 1993 e
teve, na origem, uma encomenda da Sinfonietta de Londres. E assim nasceu um
Requiem que, de acordo com o compositor, se quis “secular e multicultural, um gesto
de amor fraterno por todos aqueles que perdem a vida demasiado cedo”. Henze,
compositor alemão, deixou uma obra extensa de trabalhos muito diferentes, tendo
sido influenciado por conceitos tão distintos como a obra de Stravinski, a música
italiana, a árabe e o jazz. Para este Requiem, ao piano vai estar Jonathan Ayerst e
no trompete o mítico Marco Blaauw.

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

SÉRIE DESCOBERTAS

ciclo piano fundação EDP
ALEXANDER ROMANOVSKY

106

07.03
domingo
18:00
sala suggia

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

ALEXANDER
ROMANOVSKY
Bach-Rachmaninoff Prelúdio, Gavota e Giga da Partita n.º 3 para violino
Sergei Rachmaninoff Estudos-Quadro op. 33
–
Sergei Rachmaninoff Estudos-Quadro op. 39

Desde a sua estreia na Casa da Música, em 2016, cada regresso do pianista ucraniano Alexander Romanovsky representa um momento especial do Ciclo de Piano.
Considerado um dos mais autênticos herdeiros da escola russa, apresenta um
recital centrado na figura de Rachmaninoff. Este inicia-se com a Partita n.º 3 para
violino de Bach, recordando uma prática habitual do tempo de Rachmaninoff — as
transcrições, usadas frequentemente como encores nos seus célebres recitais. Tido
como um dos pianistas mais virtuosos de todos os tempos, o compositor russo alia,
na sua produção, um estilo de escrita inconfundível e um lirismo quase insuperável.
Romanovsky interpreta os seus dois conjuntos de Estudos-Quadro, obras incontornáveis do repertório pianístico do século XX.

MÚSICA E
MITO

09–19 março

MÚSICA E MITO
A mitologia está presente em todas as formas de arte, e este novo festival temático
reúne o resultado dessa inspiração em obras de compositores de vários períodos.
Os mitos gregos são o ponto de partida natural, enquanto elementos fundacionais
da nossa civilização. Assim se impõe a narrativa de Prometeu, esse espírito nobre
que quis levar o conhecimento e as artes à humanidade e serviu a Beethoven para
a criação do seu único bailado, a apresentar pela Orquestra Sinfónica em versão de
concerto. Ou a de Dédalo, o criador do labirinto que aprisionou o Minotauro e inspira
uma obra de Luca Francesconi que será dada a conhecer pelo Remix Ensemble. A
milenar deusa arménia da fertilidade e da sabedoria, Anahit, é celebrada no mesmo concerto por uma obra de Giacinto Scelsi. Os solistas da Orquestra Barroca
apresentam a música da corte de Luís XIV, o Rei Sol, equiparado na época ao deus
Apolo. E o que não falta na mitologia são histórias de amor, com especial pendor
para os amores proibidos, pelo que se apresenta a música de Sibelius para a peça
Pelléas e Mélisande do poeta simbolista Maeterlinck.

112

MÚSICA E MITO

O MITO DO REI-SOL
09.03
terça
19:30
sala 2

€ 6

Cartão Amigo 25%

EMPRESA AMIGA

SOLISTAS DA ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
ANDRÉ LACERDA tenor
PEDRO CASTRO oboé e flauta
HUW DANIEL violino
SOFIA DINIZ viola da gamba
FERNANDO MIGUEL JALÔTO cravo
Jean-Philippe Rameau Pièces de clavecin en concerts:
Troisième concert, em Lá maior, RCT 9
Louis-Nicolas Clérambault Pyrame et Thisbé
François Couperin La Paix du Parnasse
–
Jean-Philippe Rameau Pièces de clavecin en concerts:
Cinquième concert, em Ré menor, RCT 11
Louis-Nicolas Clérambault Apollon

A corte de Luís XIV explorou fortemente as potencialidades alegóricas e simbólicas
da mitologia clássica, sobretudo na construção de Versalhes. O rei é permanentemente equiparado a Apolo, o deus da beleza e da arte, mas também a personificação à volta do qual giram todos os planetas — alegoria perfeita de um rei absoluto
rodeado de cortesãos-vassalos. As obras aqui reunidas foram escritas num arco
temporal relativamente curto. Clérambault foi o maior compositor francês de
cantatas, com uma obra riquíssima, mas raramente é tocado no nosso país. A sua
cantata Píramo e Tisbe baseia-se na célebre história de amor que inspirou Romeu
e Julieta de Shakespeare; a cantata Apolo perpetua o famoso mito do Rei-Sol. A
sonata de Couperin celebra o músico Lully, então também já mítico, que ascende
ao Parnaso guiado por Apolo. O programa completa-se com duas obras revolucionárias de Rameau que libertam o cravo do papel do continuo e o transformam
no solista principal de um trio, naquele que seria o nascimento oficial do trio de
cordas com teclado.

MÚSICA DE CÂMARA

MÚSICA E MITO
JACOB JORDAENS — PROMETHEUS

114

12.03
sexta
21:00
sala suggia

€ 10

sinfónica

PROMETEU
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
STEFAN BLUNIER direcção musical
JOÃO DELGADO LOURENÇO narração
Ludwig van Beethoven As Criaturas de Prometeu

Escrito numa fase crucial da carreira de Beethoven, As Criaturas de Prometeu é
um bailado baseado no mito grego de Prometeu — o rebelde que roubou o fogo a
Zeus para o entregar à humanidade e a libertar da ignorância, abrindo-lhe as portas
da ciência e da arte. A narrativa era cara ao compositor, conhecido apoiante dos
ideais iluministas, que fez dela o seu único bailado. Esta é uma oportunidade rara
para ouvir, em toda a sua extensão e em versão de concerto, uma obra central na
produção de Beethoven. A lenda será narrada pelo conhecido actor João Delgado
Lourenço neste concerto dirigido pelo novo maestro titular da Orquestra Sinfónica,
Stefan Blunier.

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

FUNDADOR GOLD

SÉRIE CLÁSSICA

serviço educativo

PRINTEMPS
13.03
sábado
16:00
sala 2

BRUNO ESTIMA, JOANA ARAÚJO, JORGE QUEIJO, PAULO NETO
e TIAGO OLIVEIRA direcção musical e interpretação

€ 8

Printemps alimenta-se da música francesa, baseando-se num repertório
que passa por Debussy, Ravel ou Saint-Saëns e é apresentado de variadas
formas. A chegada da Primavera celebra-se com canções que lembram
o campo, as aves e as cores da Natureza nesta estação do ano. Tendo
como base uma criação do Serviço Educativo para o Tokyo Bunka Kaikan,
Printemps é uma ode à renovação.

Cartão Amigo 25%

€ 6 (< 30 ANOS)

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

MECENAS SERVIÇO EDUCATIVO

OS NOSSOS CONCERTOS

MÚSICA E MITO
WILHELM LUKSCH — PROMETHEUS

118

14.03
domingo
12:00
sala suggia

€ 6

Cartão Continente
oferta de duas entradas
para < 18 anos

sinfónica

O TITÃ REBELDE
CONCERTO COMENTADO

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
STEFAN BLUNIER direcção musical
concerto comentado por DANIEL MOREIRA
Ludwig van Beethoven As Criaturas de Prometeu

Prometeu foi descrito pelos filósofos gregos como um espírito nobre que, ao ver
os humanos num estado de ignorância, procurou melhorá-los através da arte e do
conhecimento e lhes deu regras de conduta. De acordo com a nota original entregue
ao público presente na estreia em Viena de As Criaturas de Prometeu, em 1801, o
bailado toma a forma de uma alegoria e apresenta duas estátuas animadas que,
pelo poder da harmonia, se tornam susceptíveis a todas as paixões da existência
humana. Prometeu leva-as ao Parnaso, onde aprendem música, tragédia, comédia
e dança. Com base no mito de Prometeu, o titã rebelde que roubou o fogo a Zeus
para o entregar aos homens, esta é uma obra que tem uma clara relação com as
ideias iluministas de Beethoven e será aqui desvendada pelos comentários de
Daniel Moreira.

PATROCINADOR SINFÓNICA
AO DOMINGO CONTINENTE

SÉRIE FAMÍLIAS · SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

16.03
terça
19:30
sala suggia

€ 10

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

MÚSICA E MITO
SANDRO BOTTICELLI — O NASCIMENTO DE VÉNUS

120

remix

MITOS GREGOS
REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
PETER RUNDEL direcção musical
STEPHANIE WAGNER flauta
CAROLIN WIDMANN violino
Iannis Xenakis Phlegra
Giacinto Scelsi Anahit, dedicado a Vénus
–
Luca Francesconi Daedalus

É um dos compositores mais enigmáticos do século XX e encontra espaço neste
concerto em que mito e música se entrelaçam. Giacinto Scelsi viu a sua obra ser
reconhecida quase um quarto de século depois de a ter escrito, já em meados dos
anos 1980, e a descoberta deste compositor italiano veio acrescentar novas leituras
à música do pós-guerra. Anahit, para violino e orquestra, nunca chega a ser dissonante — é um caminho que vai da meditação à epifania. O concerto termina com
uma peça recente para flauta e ensemble de Luca Francesconi. O título denuncia a
sua inspiração: Dédalo, personagem mitológica que construiu o labirinto de Creta.
Phlegra é um local real e mitológico que inspirou Iannis Xenakis para uma obra
particularmente representativa da sua abordagem rítmica poderosa.

MECENAS BOLSAS SANTANDER

PORTRAIT LUCA FRANCESCONI IV

19.03
sexta
21:00
sala suggia

€ 10

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

MÚSICA E MITO
GEORGES ROCHEGROSSE — PELLÉAS E MÉLISANDE

122

sinfónica

MITOS DE AMOR
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
JOSEPH SWENSEN direcção musical
Richard Wagner Idílio de Siegfried
Jean Sibelius Pelléas e Mélisande
Carl Nielsen Quatro andamentos para orquestra (orq. Joseph Swensen)

O Idílio de Siegfried foi a prenda de aniversário que Wagner deu à sua esposa no dia
do seu 33.º aniversário. Cosima despertou ao som da música tocada por uma orquestra de 15 músicos. A peça permaneceu durante muitos anos na esfera do privado,
ganhando uma aura misteriosa, e é considerada uma das maiores declarações de
amor da história da música. A lenda do amor proibido e amaldiçoado entre Pelléas
e Mélisande deu origem à peça teatral de Maurice Maeterlinck, o grande poeta e
ensaísta belga e figura maior do Simbolismo. A peça exerceu um enorme fascínio
em muitos compositores, tais como Fauré, Debussy, Schoenberg ou Sibelius, que a
partir dela escreveram verdadeiras obras-primas. A versão de Sibelius para música
de cena é apresentada pela primeira vez na Casa da Música na interpretação de
um dos grandes especialistas no compositor finlandês, o maestro Joseph Swensen.

FUNDADOR GOLD

SÉRIE CLÁSSICA
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serviço educativo

FLORESTA DOS
SONS

serviço educativo

VOZES EM
CRESCENDO

21.03
domingo

21.03
domingo

10:00
e 16:00
sala 2

18:00
sala
suggia

€ 10 CRIANÇA

WORTEN DIGITÓPIA direcção artística e interpretação

+ ADULTO
€ 7,5 SEGUNDO
ACOMPANHANTE
MAIOR DE 6 ANOS

Cartão Amigo 25%

Um mergulho na floresta, nas suas histórias e paisagens sonoras, com a
ajuda da Worten Digitópia, que, recorrendo à tecnologia, nos dará a ouvir
de múltiplas formas os sons de uma floresta mágica. Um concerto-viagem
que é igualmente um despertar da consciência de todos para questões
ambientais e que, num mês em que se celebra a Primavera e a floresta,
faz todo o sentido apresentar ao nosso público.

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.

CORO INFANTIL CASA DA MÚSICA
RAQUEL COUTO direcção musical
DALILA TEIXEIRA piano

€ 6 (< 30 ANOS)

Cartão Amigo 25%

Sendo para nós a planta mais delicada deste jardim, o Coro Infantil pede
um investimento e um carinho continuados para poder crescer artisticamente como todos desejamos. Daí que mesmo durante o confinamento
os pequenos cantores tenham mantido entre si, via Internet, um contacto
semanal envolto na alegria da música. A ideia de Primavera e o nascimento
de Bach uniram-se como raízes deste concerto: se aquela é a estação
onde tudo renasce, o compositor alemão abriu ao mundo novos mundos
harmónicos e melódicos. E é essa a combinação que queremos para o
nosso Coro Infantil: um agrupamento que renasce a cada instante e um
caminho harmónico e melódico a abrir-se-lhe pela frente.
Espectáculos destinados a famílias e público geral (com mais de 6 anos) que cruzam a música com
outras linguagens de palco.

PRIMEIROS CONCERTOS

€ 8

MECENAS MÚSICA CORAL

OS NOSSOS CONCERTOS · CORO INFANTIL CASA DA MÚSICA
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FUNO’S SYMBIOSIS
23.03
terça
19:30
sala 2

€ 6

Cartão Amigo 25%

HUGO CALDEIRA trombone
RUI CATARINO guitarra
RAFAEL SANTOS guitarra e clarinete
GONÇALO RIBEIRO bateria

O ensemble FUNO’s Symbiosis é representado na totalidade pela definição do seu nome. Um trombone, uma bateria, duas guitarras e um clarinete
que aparece ocasionalmente. A esta formação tão atípica junta-se uma
profunda vontade (que se sente e que se ouve) de fazer música — ou poderíamos mesmo chamar-lhe poesia instrumental. Symbiosis apresenta-se
com um repertório original, escrito e pensado para esta formação pouco
usual, dando ênfase à improvisação colectiva e sem formas definidas.

NOVOS VALORES DO JAZZ · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

CONCERTOS
DE PÁSCOA

26+31 março

CONCERTOS
DE PÁSCOA
A Páscoa cristã deu origem a inúmeras obras-primas da música europeia, e este
é o momento de apresentar uma selecção de peças sacras ou de inspiração religiosa que ficaram para a história. Para isso, a Casa da Música conta com solistas
de altíssimo nível internacional: o contratenor Andreas Scholl vem interpretar uma
cantata de Bach e o célebre Stabat Mater de Vivaldi junto da Orquestra Barroca,
a soprano Chen Reiss canta uma ária de Rossini e o Exsultate, Jubilate de Mozart
com a Orquestra Sinfónica, e Filipe Quaresma, membro da Orquestra Barroca, será
solista no Concerto para violoncelo de Vivaldi.

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

CONCERTOS DE PÁSCOA
CHEN REISS
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26.03
sexta
21:30
sala suggia

€ 10

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

sinfónica

A PAIXÃO
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
GIORDANO BELLINCAMPI direcção musical
CHEN REISS soprano
Joseph Haydn Sinfonia n.º 49, “La Passione”
Gioacchino Rossini O salutaris hostia da Petite Messe Solennelle
Ludwig van Beethoven Prelúdio de Cristo no Monte das Oliveiras
Wolfgang Amadeus Mozart Exsultate, Jubilate

A estreia na Casa da Música do prestigiado maestro italiano Giordano Bellincampi
é marcada pelo dramatismo e pela profundidade característicos da Páscoa.
Apresentada originalmente durante a Semana Santa, a Sinfonia n.º 49 de Haydn
remete-nos para o ambiente da Paixão de Cristo, com um cariz melancólico, reflexivo e trágico. Em Cristo no Monte das Oliveiras, Beethoven encaminha-nos até
um dos mais simbólicos episódios da narrativa cristã: a subida de Jesus até ao
Monte das Oliveiras, onde reza e medita já consciente do seu destino, e que culmina com o beijo de Judas. A soprano israelita Chen Reiss é a convidada especial
deste concerto, onde interpreta as melodias com coloraturas virtuosas presentes
em Exsultate, Jubilate de Mozart, e ainda uma ária da monumental Petite Messe
Solennelle de Rossini.

FUNDADOR GOLD

SÉRIE CLÁSSICA

serviço educativo

ARS NOVA
27.03
sábado
21:00
sala 2
28.03
domingo
18:00
sala 2

JORGE QUEIJO e TIM YEALLAND direcção artística
16.º CURSO DE FORMAÇÃO DE ANIMADORES MUSICAIS
e OUTROS interpretação

€ 8
€ 6 (< 30 ANOS)

Cartão Amigo 25%

O movimento musical Ars Nova, assim chamado por oposição à Ars
Antiqua, é aqui usado como metáfora para o intuito de grande parte do
trabalho com comunidades: a criação colectiva de algo novo — no limite,
uma arte nova; neste caso, um novo espectáculo participado por todos
desde a sua génese. Com tão amplo e entusiástico envolvimento, é possível
criar produtos artísticos únicos e irrepetíveis, também eles muitas vezes
uma expressão moderna de uma nova arte de fazer música.
Espectáculos destinados a famílias e público geral (com mais de 6 anos) que cruzam a música com
outras linguagens de palco.

MECENAS SERVIÇO EDUCATIVO

APOIO

OS NOSSOS CONCERTOS · AO ALCANCE DE TODOS
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BANDA SINFÓNICA
PORTUGUESA
28.03
domingo
12:00
sala suggia

FRANCISCO FERREIRA direcção musical
Bernardo Lima Water Drop*
Nelson Jesus Dies Irae*
José Brandão Eclipse da Auto-Degradação*
Sérgio Azevedo O vento sopra onde quer, concerto
para orquestra de sopros
*Obras finalistas do VIII Concurso de Composição BSP (2020)
Todas as obras em estreia mundial

€ 10

Juniores (< 30 anos) 25%
Cartão Amigo 25%
Seniores (> 65 anos) 25%
Sócio BSP 25%
Professores e estudantes
de música 25%

A Banda Sinfónica Portuguesa realiza há oito anos um concurso de composição e
as obras finalistas da edição de 2020 são ouvidas neste concerto. Os finalistas são
três jovens compositores com influências musicais distintas e prémios arrecadados:
Bernardo Lima foi finalista do Prémio de Composição Casa da Música/ESMAE
2015, Nelson Jesus ganhou o Prémio de Composição SPA/Antena 2 em 2018 e José
Brandão foi vencedor do Prémio de Composição para Acordeão 2020. A fechar
o programa, um concerto para orquestra de sopros escrito especialmente para
esta ocasião por Sérgio Azevedo (Compositor em Residência da BSP em 2020).

138

serviço educativo

Banco Santander, distinguido pela Euromoney como

Melhor Banco em Portugal
2020

LEAR
30.03
terça
19:30
sala 2

Este prémio é para os nossos
clientes, acionistas e colaboradores.
Obrigado pela sua conﬁança.
A nossa missão é ajudar
as pessoas, as empresas
e a comunidade a prosperar.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

€ 8
€ 6 (< 30 ANOS)

Cartão Amigo 25%

MARCO PAIVA encenação
CRINABEL TEATRO
e BALLETEATRO ESCOLA PROFISSIONAL interpretação
WORTEN DIGITÓPIA espaço sonoro

K

Melhor Banco de Investimento em Portugal

O Crinabel Teatro, há anos um parceiro da Worten Digitópia nos mais
variados projectos, apresenta em estreia esta recriação do clássico Rei
Lear, constituída por textos inéditos de Cláudia Lucas Chéu a partir de três
obras de Shakespeare. Lear é o último tomo da trilogia Poder, Amor e Fim
e convoca para um final surpreendente os alunos do Balleteatro do Porto.

Melhor Banco da Europa Ocidental para PME
Prémios especiais pela nossa resposta à Covid-19
Excelência em liderança na Europa Ocidental
Estes prémios são da exclusiva responsabilidade
da entidade que os atribuiu.

Espectáculos destinados a famílias e público geral (com mais de 12 anos) que cruzam a música com
outras linguagens de palco.

MECENAS SERVIÇO EDUCATIVO

OS NOSSOS CONCERTOS · AO ALCANCE DE TODOS

Saiba mais em santander.pt
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CONCERTOS DE PÁSCOA

barroca

31.03
quarta
21:00
sala suggia

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

ANDREAS SCHOLL

O REGRESSO DE
ANDREAS SCHOLL
ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
LAURENCE CUMMINGS direcção musical
ANDREAS SCHOLL contratenor
FILIPE QUARESMA violoncelo
Johann Sebastian Bach Sinfonia da Cantata BWV 42
Johann Sebastian Bach Cantata “Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust”,
BWV 170
–
Antonio Vivaldi Concerto para violoncelo e orquestra em Dó menor, RV 401
Antonio Vivaldi Stabat Mater

Considerado um dos contratenores mais brilhantes da música erudita, Andreas
Scholl regressa à Casa da Música para um concerto que certamente irá marcar a
temporada da Orquestra Barroca. Nesta noite, reúnem-se na Sala Suggia dois verdadeiros colossos do Barroco alemão e italiano: Johann Sebastian Bach e Antonio
Vivaldi. Scholl empresta a voz a duas obras das quais se tornou um intérprete de
referência: uma das mais originais cantatas de Bach, especialmente célebre entre
contratenores do mundo inteiro, e o Stabat Mater de Vivaldi, obra naturalmente
associada ao período pascal. No âmbito do ciclo de concertos para violoncelo que
atravessa a programação de 2021, a Orquestra Barroca apresenta como solista
Filipe Quaresma, músico pertencente à formação e também a agrupamentos
internacionais como a Orchestre Révolutionnaire et Romantique.

COMPANHIA AÉREA
CASA DA MÚSICA

CICLO GRANDES CONCERTOS PARA VIOLONCELO

“A Revolução
agora é apenas
um sentimento.”

PIER PAOLO PASOLINI

abril

sinfónica
JEAN SIBELIUS

144

10.04
sábado
18:00
sala suggia

€ 10

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

FINLÂNDIA
EM CONCERTO
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
STEFAN BLUNIER direcção musical
JOSEPH MOOG piano
Magnus Lindberg Concerto para piano e orquestra n.º 1
Jean Sibelius Sinfonia n.º 3

A arte de Sibelius, conhecido como o pai da música finlandesa, e de Magnus Lindberg,
um verdadeiro embaixador da música do país ao mais alto nível internacional, na
interpretação sempre empolgante de Stefan Blunier, maestro titular da Orquestra
Sinfónica do Porto Casa da Música. A Terceira Sinfonia de Sibelius é considerada
um ponto de viragem na carreira do compositor. Após o romantismo de pendor
nacionalista das duas primeiras sinfonias, esta obra assume um carácter mais
clássico e universal, mantendo o estilo épico e triunfal associado ao compositor. O
Concerto para piano e orquestra n.º 1 de Magnus Lindberg foi acolhido pela crítica
da especialidade com um grande entusiasmo e é considerado uma obra-prima
contemporânea, onde a expressão idiomática da escrita pianística é reinventada
à luz da tradição dos grandes virtuosos.

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

INTEGRAL DAS SINFONIAS DE SIBELIUS · SÉRIE DESCOBERTAS

coro
NILS SCHWECKENDIEK
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11.04
domingo
18:00
sala suggia

€ 10

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS MÚSICA CORAL

HUMORES
DA NOITE
CORO CASA DA MÚSICA
NILS SCHWECKENDIEK direcção musical
SOLISTA A DESIGNAR percussão
Johannes Brahms Vigília Nocturna I e II
Helena Tulve Cantos Nocturnos
Gustav Mahler (arr. Clytus Gottwald) À Meia-noite
Beat Furrer Enigmas I-IV e VI
Matthew Whittall ad puram annihilationem meam, para coro e percussão
Max Reger Canção nocturna

Das vozes sussurrantes dos anjos imaginados por Johannes Brahms ao universo
singular de Matthew Whittall — um compositor que concilia influências tão díspares
como o novo mundo e o antigo, o sagrado e o secular, o erudito e o popular —, os seis
compositores em programa apresentam-se com algo em comum. Um momento,
que é também um estado de espírito e uma forma de sentir a música: a noite. De
Mahler, ouve-se um arranjo coral a partir de um número do famoso ciclo de canções
Rückert-Lieder. Entre os contemporâneos, refira-se Beat Furrer e um ciclo de peças
sobre textos retirados das fantásticas Profecias de Leonardo da Vinci. A direcção
é de Nils Schweckendiek, director artístico do Coro de Câmara de Helsínquia e
fervoroso adepto da interpretação de música dos nossos dias.

ciclo piano fundação EDP
GRIGORY SOKOLOV

148

13.04
terça
21:00
sala suggia

€ 18

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

GRIGORY
SOKOLOV
Fryderyk Chopin Quatro Polonaises
Restante programa a anunciar

Entre os grandes pianistas russos da actualidade, Grigory Sokolov alcançou um
estatuto de primeiro entre iguais, fazendo de cada recital a solo uma experiência
única e inesquecível. Estreou-se a solo com apenas 12 anos em Moscovo e sagrou-se
o mais jovem vencedor de sempre do Concurso Tchaikovski, quando tinha 16 anos.
Desde a abertura da Casa da Música é o único pianista que regressa ano após ano
ao Ciclo de Piano, com um programa cuidadosamente escolhido, interpretações
arrebatadoras e longas sessões de encores.

sinfónica
EDWARD ELGAR

150

16.04
sexta
21:00
sala suggia

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

CONCERTO
DE ELGAR
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
MICHAEL SANDERLING direcção musical
MARC COPPEY violoncelo
Malcolm Arnold 4 Danças escocesas, op. 59
Edward Elgar Concerto para violoncelo e orquestra
–
Johannes Brahms Sinfonia n.º 3

Referência incontornável do violoncelo, Marc Coppey está este ano ligado à Casa
da Música através de uma residência artística que inclui várias actuações a não
perder. Nesta noite, divide com a Orquestra Sinfónica a interpretação do Concerto
de Elgar, um marco do repertório para o instrumento que é também um reflexo profundo e introspectivo da Primeira Guerra Mundial. O programa inicia-se de forma
leve com quatro peças de carácter muito diverso inspiradas em canções e danças
folclóricas da Escócia. A segunda parte é inteiramente preenchida pela Terceira
Sinfonia de Brahms, escrita aos 50 anos e reveladora de um compositor no pleno
domínio da sua invenção. O tema do terceiro andamento tornou-se especialmente
célebre e originou as mais variadas adaptações em contexto de música popular.

EMPRESA AMIGA

CICLO GRANDES CONCERTOS PARA VIOLONCELO · SÉRIE CLÁSSICA

152

serviço educativo

PINÓQUIO

A Casa da Música é única, mas pode ser ainda mais sua.
Nenhuma outra casa integra uma Orquestra Sinfónica, uma Orquestra Barroca, um Ensemble
dedicado à música contemporânea, um Coro e um Coro Infantil, o que a torna capaz de apresentar grande parte do repertório de música mais erudita, tendo a par um Serviço Educativo
que convoca todos, sem excepção, para os prazeres e a fruição da música.
Para manter a ambição que a Casa da Música demonstra é necessário manter uma forte
ligação a toda a Sociedade Civil, e que cada vez mais Pessoas sintam a Casa como sua e
participem no projecto.
Convidamos, por isso, a envolver-se ainda mais, integrando o Colégio de Patronos, que
é constituído pelas pessoas com maior apreço pelo projecto artístico e educativo, que
reconhecem o seu contributo para o desenvolvimento da população e que, de uma forma
totalmente altruísta, contribuem para o seu financiamento.

18.04
domingo
10:00
e 16:00
sala 2

€ 10 CRIANÇA
+ ADULTO

APOIE E ENVOLVA-SE
NO PROJECTO

PAULO NETO direcção artística e interpretação
FACTOR E! interpretação

€ 7,5 SEGUNDO
ACOMPANHANTE
MAIOR DE 6 ANOS

Cartão Amigo 25%

APOIO INSTITUCIONAL

Carlo Collodi escreveu uma das mais fascinantes histórias infantis de
sempre, Pinóquio. Num Ano Itália, como este de 2021, revemos a história
do boneco de madeira, a sua mensagem, e transformamo-la num espectáculo musical adaptado aos nossos dias e vocacionado para o público
dos Primeiros Concertos. Será a estreia de mais uma nova produção do
Serviço Educativo.
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.

MECENAS SERVIÇO EDUCATIVO

PRIMEIROS CONCERTOS

Secretariado do Colégio de Patronos
Antonieta Diniz
adiniz@casadamusica.com / 220 120 201
www.casadamusica.com/patronos

sinfónica
JOHANNES BRAHMS
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18.04
domingo
12:00
sala suggia

€ 6

A TERCEIRA
DE BRAHMS
CONCERTO COMENTADO

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
MICHAEL SANDERLING direcção musical
concerto comentado por ANA LIBERAL
Johannes Brahms Sinfonia n.º 3

Diz-nos a história da música que terá sido aos 50 anos que Brahms escreveu a sua
Sinfonia n.º 3. É uma composição de um Verão passado junto ao vale do Reno, na
cidade de Wiesbaden, e que foi estreada com imenso sucesso pouco tempo depois,
já no Inverno de 1883, pela Orquestra Filarmónica de Viena. Das quatro sinfonias
do compositor, é a mais curta e será, porventura, a mais proporcional, com andamentos equilibrados em termos de duração, o que revela o cuidado de Brahms,
um romântico irrequieto. Mas para explicar a importância da obra do compositor
alemão, este concerto conta com a presença da musicóloga Ana Liberal e do alemão
Michael Sanderling, um dos grandes maestros do nosso tempo. Um concerto para
ver, ouvir e ficar a saber mais.

Cartão Continente
oferta de duas entradas
para < 18 anos

PATROCINADOR SINFÓNICA
AO DOMINGO CONTINENTE

SÉRIE FAMÍLIAS · SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

MÚSICA &
REVOLUÇÃO
LUIGI NONO
IMERSÃO TOTAL

23+24 abril

MÚSICA &
REVOLUÇÃO

LUIGI NONO: IMERSÃO TOTAL

Um compositor italiano está no centro do Música & Revolução 2021: Luigi Nono.
Foi um dos nomes centrais no movimento das vanguardas musicais da década de
1950, ao lado de Boulez e Stockhausen, no contexto dos Cursos de Darmstadt.
Mas o envolvimento político de Nono é também frequentemente mencionado e
materializou-se na tentativa de ilustrar o sofrimento humano nas suas várias formas:
guerra, fascismo, exploração do trabalho, sempre com uma nota de esperança mas
sem conformismo. A cidade de Veneza, onde nasceu, é outra marca da sua música:
as cores, o mar, os sinos que aparecem referenciados na peça que escreveu em
homenagem ao arquitecto Carlo Scarpa. Remix Ensemble e Orquestra Sinfónica
dividem os dois concertos dedicados a Luigi Nono e contam com maestros especializados em música do século XX, Emilio Pomàrico e Brad Lubman. Os programas
incluem obras de Schoenberg e Bruno Maderna, compositores que tiveram um
papel importante no percurso de Nono.

MÚSICA & REVOLUÇÃO
LUIGI NONO
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23.04
sexta
21:00
sala suggia

remix & sinfónica

VARIAÇÕES DE
LUIGI NONO
1ª PARTE

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
EMILIO POMÀRICO direcção musical
Bruno Maderna Serenata n.º 2
Arnold Schoenberg Sinfonia de Câmara n.º 1, op. 9
2ª PARTE

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
BRAD LUBMAN direcção musical
Luigi Nono Variazioni canoniche sulla serie dell’op. 41 di Arnold Schoenberg;
No hay caminos, hay que caminar... Andrei Tarkovski
€ 10

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

É certo que um mundo novo se abriu para a música com Arnold Schoenberg,
que estendeu as possibilidades do Romantismo ao extremo e inventou a escrita
baseada em 12 sons de igual importância, o dodecafonismo. A obra mais antiga deste programa pertence-lhe: a 1.ª Sinfonia de Câmara data de 1906 e ficou
para a história ao apontar para sonoridades instáveis cada vez mais assumidas.
Exemplo das explorações posteriores do dodecafonismo são a delicada Serenata
de Maderna e as Variações de Luigi Nono — obras dos anos 50 ligadas à Escola
de Darmstadt. O concerto vai ao encontro do período final da vida de Luigi Nono,
com uma peça construída em torno de uma única nota que se transforma numa
experiência de audição surpreendente. Música revolucionária sob a lente de dois
maestros aclamados pelas suas interpretações de obras contemporâneas: Emilio
Pomàrico e Brad Lubman.

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

FORA DE SÉRIE
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serviço educativo

NAS ENTRE LINHAS
24.04
sábado
16:00
sala 2
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

€ 8
€ 6 (< 30 ANOS)

Cartão Amigo 25%

TÂNIA DINIS, IVO ROMEU BASTOS e PEDRO BASTOS criação
PEDRO BASTOS texto
IVO ROMEU BASTOS interpretação
TÂNIA DINIS visuais
WORTEN DIGITÓPIA música
CIRCUITO — SERVIÇO EDUCATIVO BRAGA MEDIA ARTS co-produção

O que foi a censura? O que foi o 25 de Abril? E se de um momento para o
outro algumas das palavras que poderíamos ler num jornal desaparecessem como que por magia? Pela primeira vez o Serviço Educativo aborda
a revolução de Abril, questionando a censura e a verdade que, ao acabar
ocultada, tem de ser lida nas entrelinhas.
Espectáculos destinados a famílias e público geral (com mais de 6 anos) que cruzam a música com
outras linguagens de palco.

OS NOSSOS CONCERTOS · MÚSICA & REVOLUÇÃO

K
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MÚSICA & REVOLUÇÃO

remix & sinfónica

24.04
sábado
18:00
sala suggia

LUIGI NONO

UM REVOLUCIONÁRIO
ITALIANO
1ª PARTE

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
EMILIO POMÀRICO direcção musical
WORTEN DIGITÓPIA electrónica
NOA FRENKEL contralto
CHRISTINA DALETSKA contralto
Luigi Nono Guai ai gelidi mostri, para dois contraltos, ensemble e electrónica
2ª PARTE

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
BRAD LUBMAN direcção musical

€ 10

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

Luigi Nono A Carlo Scarpa, architetto, ai suoi infiniti possibili;
Der rote Mantel

Luigi Nono transportou o seu inconformismo para a música que escreveu, e a sua
década final (1980) demonstra o amadurecimento da inclinação que sempre teve
para a música enquanto ruptura. Guai ai gelidi mostri é uma obra escrita nesse
período e, embora resulte de experiências fascinantes em termos de composição
e incorpore as palavras de grandes autores, pode ser simplesmente apreciada pelo
seu mérito sonoro. A Carlo Scarpa, architetto, ai suoi infiniti possibili foi escrita um
ano depois e permite sentir o infinito em dez minutos. A terminar o concerto, um
regresso ao início do percurso deste compositor revolucionário italiano, que foi
buscar a Federico García Lorca a inspiração para a sua primeira obra de teatro
musical, um ballet surreal baseado na famosa peça Amor de Don Perlimplín con
Belisa en su jardín.

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

FORA DE SÉRIE

166

serviço educativo

10 ANOS
SOM DA RUA
25.04
domingo
18:00
sala suggia

CLÁUDIO CÉSAR RIBEIRO, DANIEL SOUSA, JORGE PRENDAS,
PAULO COELHO DE CASTRO e TIAGO OLIVEIRA direcção musical
UTENTES DA LIGA PARA A INCLUSÃO SOCIAL, COROS AMADORES
e ORQUESTRA DE ESTUDANTES interpretação

Em Outubro de 2009, o Serviço Educativo da Casa da Música iniciou um projecto
revolucionário: um trabalho continuado com as comunidades mais desfavorecidas
do Porto e arredores, logo a começar por um grupo de sem-abrigo da cidade. Desde
então, dez anos passaram com múltiplas actuações pelo país e uma presença
especial na programação cultural e social dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.
Em Abril de 2020 teríamos comemorado os dez anos do Som da Rua. Um ano
depois, numa data simbólica, continuamos a revolução musical cantando o que os
integrantes do Som da Rua conhecem melhor do que ninguém: a cidade do Porto.

€ 8
€ 6 (< 30 ANOS)

Cartão Amigo 25%
Espectáculos destinados
a famílias e público geral
(com mais de 6 anos) que
cruzam a música com
outras linguagens de palco

APOIO INSTITUCIONAL

MECENAS SERVIÇO EDUCATIVO

OS NOSSOS CONCERTOS

sinfónica
LEOPOLD HAGER

168

30.04
sexta
21:00
sala suggia

€ 10

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

CLASSICISMO
VIENENSE
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
LEOPOLD HAGER direcção musical
Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia n.º 39, em Mi bemol maior, K. 543
Franz Schubert Sinfonia n.º 1, em Ré maior, D. 82

Reconhecido internacionalmente como um dos grandes intérpretes dos compositores vienenses do período Clássico, Leopold Hager regressa à Casa da Música
na sua qualidade de Maestro Emérito da Orquestra Sinfónica para um concerto
dedicado a Mozart e Schubert. Em programa estão duas obras-primas de grande
impacto dramático. Parte da trilogia final da carreira de Mozart, a Sinfonia n.º 39 é
um exemplo do domínio absoluto da escrita orquestral que o compositor alcançou e
que no seu tempo foi insuperável. Um conhecido relato sobre a estreia desta sinfonia
diz que mesmo aqueles que teriam ido ao concerto para conversar tiveram de ficar
calados perante a grandiosidade da música. Se Mozart é sempre apontado como
o exemplo máximo do menino-prodígio, Schubert tem na sua primeira sinfonia
um exemplo raro de precocidade. Escrita aos 16 anos de idade, quando era ainda
aluno do famoso Salieri, a Sinfonia n.º 1 é uma digna herdeira dos grandes mestres
do Classicismo vienense.

FUNDADOR GOLD

SÉRIE CLÁSSICA

“Do que realmente
mais gosto é de
fazer amor, depois
vem a música.”

GIANNI VERSACE

maio

02–16 maio

RITO DA
PRIMAVERA
A Primavera permanece ligada à força da criação, ao desabrochar das ideias e ao
desbravamento de caminhos inexplorados. Inspirada pela energia do que é novo,
a Orquestra Sinfónica dedica um concerto a música recente de compositores
portugueses, contando com o jovem clarinetista Horácio Ferreira e o premiado
pianista Roger Muraro. O ECHO Rising Stars é outra das propostas deste ciclo e
vem revelar aqueles que poderão ser as estrelas dos palcos da música clássica
num futuro próximo. Em duas noites de fim-de-semana, o Spring ON! vai reunir,
pela primeira vez, um conjunto de propostas estimulantes na área do indie rock.
A alusão à Primavera é igualmente o mote para um programa da Banda Sinfónica
Portuguesa onde se destaca a interpretação do Pássaro de Fogo de Stravinski e a
aposta no jovem e premiado pianista Raúl da Costa.

MECENAS RITO DA PRIMAVERA
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RITO DA PRIMAVERA

BANDA SINFÓNICA
PORTUGUESA
02.05
domingo
12:00
sala
suggia

€ 10

Juniores
(< 30 anos) 25%
Cartão Amigo 25%
Seniores
(> 65 anos) 25%
Sócio BSP 25%
Professores
e estudantes
de música 25%

JOSÉ GEADAS
04.05
terça

ALEX SCHILLINGS direcção musical
RAÚL DA COSTA piano

19:30
sala 2

Claude Debussy Marche Ecossaise
Emmanuel Chabrier 3 Pièces Pittoresques
Francis Poulenc Aubade, poema coreográfico/concerto
para piano e 18 instrumentos
Igor Stravinski O Pássaro de Fogo

A Banda Sinfónica visita o universo musical francês do final do século XIX,
primeiras décadas do século XX, dividindo o palco com um jovem mas já
conceituado pianista português: Raúl da Costa. O concerto começa com
o incontornável Debussy e uma obra que foi inicialmente composta para
piano a quatro mãos, e mais tarde arranjada para orquestra pelo próprio
compositor. Depois, tempo para ouvir três das dez Pièces Pittoresques
de Emmanuel Chabrier, obra que impressionou o grande compositor
César Franck: “Acabámos de ouvir algo extraordinário: esta música liga
o nosso tempo ao de Couperin e Rameau”. De Poulenc, outra referência
da música francesa, a obra escolhida é Aubade: estreada em 1929, é uma
declaração de amor matinal que contrasta com a nocturna serenata. O
concerto termina com o célebre Pássaro de Fogo, bailado de Stravinski
estreado na Ópera de Paris, em 1910, que marcou a história da música e
foi um sucesso imediato.

José Geadas tem 23 anos e desde muito novo mostrou grande interesse
pelo fado. Em 2006 foi o vencedor da Grande Noite do Fado de Lisboa,
interpretando um tema inédito que daria mais tarde o nome ao seu primeiro
disco, Assim Sou Feliz, tinha então 9 anos. Em 2010 ficou em 2.º lugar no
concurso da TVI “Uma Canção Para Ti” e tornou-se conhecido do grande
público — durante dois anos percorreu o país de norte a sul. Actuou no
Festival de Fado e Flamengo em Badajoz (BADASOM), fez parte do elenco
do musical Fado — História de Um Povo de Felipe La Féria e participou no
Festival Caixa/Alfama e no Festival Caixa/Ribeira. É também guitarrista de
fado e nessa qualidade já pisou vários palcos da Europa, além de actuar
regularmente em conhecidas casas de fado lisboetas.

€ 6

Cartão Amigo 25%

NOVOS VALORES DO FADO
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RITO DA PRIMAVERA

SPRING ON!

NOVAS TENDÊNCIAS DO INDIE ROCK
07.05
sexta
+
08.05
sábado

Pela primeira vez, o festival Spring ON! abre as portas ao indie rock. Duas
noites que vão reunir um conjunto de propostas estimulantes e desafiantes
do género que começou em meados da década de 80 mas que ainda hoje
continua a dar frutos.

MECENAS RITO DA PRIMAVERA

LUÍS TINOCO

RITO DA PRIMAVERA
PEDRO AMARAL

180

07.05
sexta

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

ESTADO
DA NAÇÃO
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
PABLO RUS BROSETA direcção musical
ROGER MURARO piano
HORÁCIO FERREIRA clarinete

CARLOS LOPES

VASCO MENDONÇA

21:00
sala suggia

€ 10

sinfónica

Pedro Amaral Anamorphoses
(estreia mundial da nova versão; encomenda Casa da Música
e Câmara Municipal de Matosinhos)
Luís Tinoco Concerto para clarinete e orquestra
–
Carlos Lopes nova obra para orquestra
(estreia mundial; encomenda Casa da Música)
Vasco Mendonça Step Right Up, concerto para piano e orquestra

Uma noite preenchida por música recente de compositores portugueses, incluindo
duas obras concertantes escritas para os solistas que as vêm interpretar. Pedro
Amaral dedicou Anamorphoses a Emmanuel Nunes, o seu professor no Conservatório
de Paris, na altura em que terminou o curso, em 1998. A nova versão agora estreada
pela Orquestra Sinfónica reflecte, nas palavras do próprio, um compositor já mais
maduro. Luís Tinoco inspirou-se num livro de Yvette K. Centeno para escrever um
concerto com um carácter silencioso, em que o solista é desafiado a explorar uma
variada paleta de timbres e cores em diálogo com a orquestra. A segunda parte traz
uma estreia mundial do jovem compositor Carlos Lopes e conta com o prestigiado
pianista Roger Muraro para tocar um concerto de Vasco Mendonça que recebeu
a aclamação da crítica quando da sua estreia, em 2018.

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

SÉRIE DESCOBERTAS

182

serviço educativo

PICCOLO MOZART

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.

09.05
domingo
10:00
e 16:00
sala 2

€ 10 CRIANÇA
+ ADULTO
€ 7,5 SEGUNDO

ANTÓNIO MIGUEL TEIXEIRA e SOFIA NEREIDA direcção artística
e interpretação
ESCOLA PROFISSIONAL DE MÚSICA DE ESPINHO interpretação

ACOMPANHANTE
MAIOR DE 6 ANOS

Cartão Amigo 25%

APOIO INSTITUCIONAL

A CASA DA MÚSICA
É MEMBRO DA ECHO

Versão concerto inspirada em duas oficinas de grande sucesso em que
os irmãos Mozart contam as suas histórias e são desveladas viagens e
aventuras musicais do pequeno prodígio de Salzburgo. Em tom lúdico e
festivo, promovendo a interacção com o público, vamos conhecer a arte
precoce de um dos maiores compositores de sempre.
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.

MECENAS SERVIÇO EDUCATIVO

PRIMEIROS CONCERTOS

MEMBROS DA ECHO
Barbican Centre London
BOZAR Brussels
Casa da Música Porto
Cité de la musique – Philharmonie de Paris
Elbphilharmonie Hamburg
Festspielhaus Baden-Baden
Fundação Calouste Gulbenkian Lisboa
Het Concertgebouw Amsterdam
Kölner Philharmonie
Konserthuset Stockholm
Konzerthaus Dortmund
L’Auditori Barcelona
Megaron – The Athens Concert Hall
Müpa Budapest
Musikverein Wien
NOSPR Katowice
Palau de la Música Catalana
Philharmonie Luxembourg
Sage Gateshead
Théâtre des Champs-Elysées Paris
Town Hall & Symphony Hall Birmingham
Wiener Konzerthaus
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coro

CANÇÕES
NÓRDICAS
09.05
domingo
18:00
sala suggia

€ 10

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS MÚSICA CORAL

CORO CASA DA MÚSICA
SOFI JEANNIN direcção musical
Tradicional (arr. Alfvén) O Jungfrun hon går I ringen
Anders Hillborg En midsommarnattsdröm
Jan Sandström Gloria
Jaako Mäntyjärvi 4 Canções de Shakespeare
Jean Sibelius 3 Canções, op. 18; Finlandia, op. 26
Einojuhani Rautavaara Lorca Suite
Lars Johan Werle Canzone 126 di Francesco Petrarca
Tradicional (arr. Gardemar) Slängpolska efter Byss Kalle

Num final de tarde dedicado à música que chega do Norte, um dos destaques é
Finlandia, uma obra de Jean Sibelius que se tornou um autêntico hino à nação
finlandesa e é aqui apresentada numa transcrição para coro. O poema sinfónico,
de forte inspiração tradicional, foi criado para um cortejo patriótico em Helsínquia
no tempo da ocupação russa e tornou-se um símbolo de resistência. Sibelius, uma
das figuras maiores da música escandinava e do final do Romantismo, identificou
características únicas em Einojuhani Rautavaara, um músico com o qual se cruzou
já no fim da vida e que escreveu obras que atingiram o estatuto de culto a nível
internacional. Uma das mais populares, composta em 1973, tem por base textos do
poeta espanhol Federico García Lorca. Entre música coral de inspiração popular ou
religiosa, aqui se ouvirá também composições recentes sobre textos de grandes
autores do passado, como Shakespeare e Petrarca.

186

remix

REALIDADES
PARALELAS
11.05
terça
19:30
sala suggia

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
WORTEN DIGITÓPIA
PETER RUNDEL direcção musical
RUÍDO VERMELHO
FRANCESCO DILLON violoncelo
NUNO AROSO percussão
LUÍS ANTUNES PENA electrónica
ERIC HOUZELOT narrador
Igor C. Silva You should be blind to watch TV
Luís Antunes Pena Discontinued Reality
(estreia em Portugal; encomenda Casa da Música
e Acht Brücken/Köln Musik)

€ 10

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

EMPRESA AMIGA

MECENAS WORTEN DIGITÓPIA

–
Heiner Goebbels La Jalousie
Bernd Richard Deutsch Dr. Futurity

A estreia nacional de uma encomenda ao compositor português Luís Antunes
Pena junta o Remix Ensemble ao trio Ruído Vermelho, formação que tem quebrado
fronteiras no domínio da música contemporânea. Já a partitura de Igor C. Silva
debate-se com o ruído da televisão e a forma como pode afectar a percepção do
real. As interrogações sobre o carácter tecnicista e excessivamente mediatizado
da sociedade em que vivemos é também frequente na obra de Goebbels: inspirada
num romance de Alain Robbe-Grillet, La Jalousie faz uma reconstrução sonora
do ciúme reprimido do protagonista que espia a sua companheira através de uma
persiana — a interpretação conta com narração de Eric Houzelot, figura destacada
do teatro contemporâneo e experimental francês. A partitura do austríaco Bernd
Richard Deutsch encerra o concerto com doses de humor, loucura e virtuosismo, sob
a inspiração das visões e distopias dos livros de ficção científica de Phillip K. Dick.
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RITO DA PRIMAVERA

ECHO RISING STARS
14.05
sexta
–
16.05
domingo
sala 2

VANESSA PORTER
14.05
sexta

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.
São vários solistas e grupos de câmara que se apresentam em recital na
Casa da Música, incluindo nos programas novas obras encomendadas.
Não perca as jovens promessas do circuito internacional, nomes com
provas dadas nos mais prestigiados concursos internacionais e na mira
das grandes editoras discográficas.

19:30
sala 2

FESTSPIELHAUS BADEN-BADEN
e KÖLNER PHILHARMONIE apresentam:
VANESSA PORTER percussão

€ 6

Cartão Amigo 25%

Vanessa Porter Folie, para sons e electrónica
Salvatore Sciarrino Appendice alla perfezione, para 14 sinos
Vinko Globokar Corporel, para percussão corporal
David Lang Anvil Chorus, para set-up
Georges Aperghis The Messenger, para zarb e voz
(encomenda Kölner Phillarmonie no âmbito do
“non bthvn project”, Festpielhaus Baden-Baden e ECHO)
Emil Kuyumcuyan Shapes, para vibrafone
Georges Aperghis Le corps a corps, para zarb e voz
Alexander Sandi Kuhn À Deux, para vibrafone

ECHO RISING STARS

sinfónica
MARC COPPEY
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14.05
sexta
21:00
sala suggia

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

CONCERTO
DE DVOŘÁK
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
VASSILY SINAISKY direcção musical
MARC COPPEY violoncelo
Jean Sibelius Sinfonia n.º 2
–
Antonín Dvořák Concerto para violoncelo e orquestra, op. 104

“O protesto mais sofrido contra toda a injustiça” — as palavras são do maestro Robert
Kajanus e descrevem a Segunda Sinfonia do seu compatriota Jean Sibelius. Tida
como um verdadeiro tesouro da Finlândia, a obra deste compositor tornar-se-ia um
emblema da libertação daquele país e até um gesto de desafio ao czar russo. Com
poucos anos de diferença, a partir dos Estados Unidos da América, a música de
Antonín Dvořák deixava transparecer também um sentimento nacional e a nostalgia
pela terra natal. O seu Concerto para violoncelo tornou-se uma obra de referência
do instrumento e conta, neste concerto, com intérpretes também de referência:
o solista Marc Coppey dirigido por um mestre da escola russa, Vassily Sinaisky.

MECENAS CICLO MDS

CICLO GRANDES CONCERTOS PARA VIOLONCELO · SÉRIE CLÁSSICA

192

CRISTINA
GÓMEZ GODOY,
SARA FERRÁNDEZ
E MARIO HÄRING

ARIS QUARTET

15.05
sábado
16:00
sala 2

15.05
sábado
21:00
sala 2

L’AUDITORI DE BARCELONA
e PALAU DE LA MÚSICA CATALANA apresentam:
CRISTINA GÓMEZ GODOY oboé
SARA FERRÁNDEZ viola
MARIO HÄRING piano

€ 6

Cartão Amigo 25%

Charles Martin Loeffler Duas Rapsódias, para oboé, viola e piano
Charlotte Bray This oder Eden
(encomenda L’Auditori, Palau de la Música Catalana e ECHO)
Johannes Brahms Baladas op. 10, para piano;
Andante em Ré menor
Johann Wenzel Kalliwoda Morceau de Salon, op. 228,
para oboé e piano
Robert Kahn Serenata em Fá menor, op. 73, para oboé,
viola e piano

ELBPHILHARMONIE HAMBURG
e KONZERTHAUS DORTMUND apresentam:
ARIS QUARTET

€ 6

Cartão Amigo 25%

Györg Kurtág Officium breve, op. 28
Misato Mochizuki Inside (encomenda Elbphilharmonie Hamburg,
Konzerthaus Dortmund e ECHO)
Franz Schubert Quarteto de cordas em Sol maior, D. 887

ECHO RISING STARS

ECHO RISING STARS

sinfónica
JEAN SIBELIUS

194

16.05
domingo
12:00
sala suggia

A SEGUNDA
DE SIBELIUS
CONCERTO COMENTADO

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
VASSILY SINAISKY direcção musical
concerto comentado por ANA LIBERAL
Jean Sibelius Sinfonia n.º 2

Pode uma sinfonia ser um acto de resistência política? Se Sibelius escreveu a
partitura da Sinfonia n.º 2 com a intenção de afirmar politicamente uma posição,
não podemos ter a certeza. A verdade é que, após a sua estreia, o público finlandês
tornou-a um verdadeiro símbolo nacional, vista como a representação do desejo
latente da libertação e da independência do país face ao czar russo Nicolau II. Guiados
pelos comentários de Ana Liberal, desvendamos os detalhes desta partitura que
catapultou a fama de Sibelius para um plano internacional.

€ 6

Cartão Continente
oferta de duas entradas
para < 18 anos

PATROCINADOR SINFÓNICA
AO DOMINGO CONTINENTE

SÉRIE FAMÍLIAS · SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE
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JESS GILLAM
E ZEYNEP ÖZSUCA

DIANA TISHCHENKO
E ZOLTÁN FEJÉRVÁRI

16.05
domingo

16.05
domingo

16:00
sala 2

18:00
sala 2

€ 6

Cartão Amigo 25%

SAGE GATESHEAD apresenta:
JESS GILLAM saxofone
ZEYNEP ÖZSUCA piano
Pedro Itturalde Pequena Czarda
Francis Poulenc Sonata para oboé e piano
Graham Fitkin Gate
Allessandro Marcello Concerto para oboé em Ré menor
Edmund Finnis A Spiral Ascending
(encomenda Sage Gateshead e ECHO)
John Harle RANT!
Kurt Weill Je ne t’aime pas
Rudy Weideoft Valse Vanite

CASA DA MÚSICA e PHILHARMONIE DE PARIS apresentam:
DIANA TISHCHENKO violino
ZOLTÁN FEJÉRVÁRI piano

€ 6

Cartão Amigo 25%

Maurice Ravel Tzigane
Vasco Mendonça a box of darkness with a bird in its heart,
para violino solo
(encomenda Casa da Música, Philharmonie de Paris e ECHO)
Sofia Gubaidulina Dancer on a tightrope
Igor Stravinski Divertimento

MECENAS RITO DA PRIMAVERA

ECHO RISING STARS

ECHO RISING STARS

ciclo piano fundação EDP
YEOL EUM SON
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18.05
terça
21:00
sala suggia

€ 10

YEOL EUM SON
Robert Schumann Arabesco, op. 18; Fantasia, op. 17
–
Fryderyk Chopin Prelúdios, op. 28

A pianista sul-coreana Yeol Eum Son é premiada dos prestigiados concursos Van
Cliburn e Tchaikovski e vencedora de várias outras competições internacionais.
Recentemente, foi a solista na última gravação do lendário maestro Sir Neville
Marriner. O seu recital de estreia em Portugal é centrado no piano romântico de
Schumann e Chopin. Schumann foi um grande mestre da pequena forma, das pequenas peças para piano como o Arabesco que abre este recital — ecos das suas
geniais canções. Quanto à Fantasia, teve origem numa peça que procurava expressar
a paixão e a desolação de estar afastado da pessoa que amava. O programa termina
com os Prelúdios op. 28 de Chopin, obra tão perfeita que retirou de Schumann estas
palavras: “Até mesmo nos silêncios o reconhecemos, a sua respiração ardente.
Ele é e permanece o mais audaz, o mais corajoso génio poético do nosso tempo.”

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

TRIBUTO A HELENA SÁ E COSTA

sinfónica
CHRISTIAN ZACHARIAS

200

21.05
sexta
21:00
sala suggia

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

ZACHARIAS
TOCA MOZART
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CHRISTIAN ZACHARIAS direcção musical e piano
Joseph Haydn Sinfonia n.º 46, em Si maior
Wolfgang Amadeus Mozart Concerto para piano e orquestra n.º 12,
em Lá maior, K. 414
–
Igor Stravinski Apollon Musagète

As interpretações dos concertos para piano de Mozart por Christian Zacharias, no
duplo papel de solista e maestro, têm-lhe valido elogios pelo mundo inteiro. O músico
alemão gravou todos os concertos do génio de Salzburgo, sendo detentor de uma
das mais respeitadas integrais da discografia mozartiana. Investigador profundo
da Primeira Escola de Viena, dirige esta noite duas obras de compositores da sua
especialidade, Haydn e Mozart. O programa fica completo com um compositor
também ele aficionado pelas músicas de outras épocas douradas da história da
música, Igor Stravinski, neste caso com um bailado inspirado na estética barroca
francesa. Depois da primeira audição de Apollon Musagète, que narra a visita das
musas Terpsícore, Polímnia e Calíope ao deus Apolo, o célebre coreógrafo Diaghilev
julgou que “não era música deste mundo, mas de outro sítio qualquer”.

FUNDADOR GOLD

TRIBUTO A HELENA SÁ E COSTA · SÉRIE CLÁSSICA
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serviço educativo

MARATONA DE
TECLISTAS 2021
22.05
sábado
+
23.05
domingo
10:00
vários
espaços

ALUNOS DE PIANO, CRAVO e ÓRGÃO DE ESCOLAS
VOCACIONAIS DE MÚSICA interpretação

Várias centenas de teclistas distribuem-se pelos diferentes espaços do edifício e
mostram a um público entusiástico o talento que têm, contribuindo para a criação
de uma atmosfera muito especial. Não é uma novidade, mas todos os anos nos
surpreende. Numa inédita versão online, reunimos em 2020 mais de 400 vídeos
oriundos de escolas de todo o país. Para este ano aguardamos um regresso muito
participado às salas da Casa da Música, mas não deixaremos também de ter apresentações vídeo que poderão ser visualizadas em locais pré-definidos da Casa.

€ 2

APOIO INSTITUCIONAL

MECENAS SERVIÇO EDUCATIVO

TRIBUTO A HELENA SÁ E COSTA

204

serviço educativo

ESCOLA A
CANTAR 2021
24.05
segunda
19:00
sala suggia

ANTÓNIO MIGUEL TEIXEIRA, JOANA CASTRO
e RAQUEL COUTO direcção musical
DALILA TEIXEIRA, DUARTE CARDOSO e IVO BRANDÃO músicos
COROS DA EB1 DA LOMBA, DE QUATRO CAMINHOS
e QUINTA DAS CHÃS interpretação

Este encontro dos três projectos corais escolares que iniciámos em Outubro de
2016 é já um momento alto da nossa programação. Milhares de crianças tiveram,
ao longo destes anos, um contacto progressivo com a prática vocal. Em Maio de
2021, mais uma vez, receberemos cerca de 350 crianças que apresentarão a toda
a comunidade escolar o trabalho desenvolvido durante o ano lectivo e, simultaneamente, terão uma experiência artística na Sala Suggia, auditório principal da Casa
da Música, o que para muitos ficará na memória.

€ 8
€ 6 (< 30 ANOS)

Cartão Amigo 25%
Espectáculos destinados
a famílias e público geral
(com mais de 6 anos) que
cruzam a música com
outras linguagens de palco

MECENAS MÚSICA CORAL

OS NOSSOS CONCERTOS · CORO INFANTIL ESCOLAS

serviço educativo

DIA DE FESTA
29.05
sábado
16:00
sala 2

RUI RODRIGUES direcção artística e interpretação
FACTOR E! interpretação

€ 8

Depois da Páscoa começa o tempo das festas populares. Um pouco por
todo o país as romarias ocupam as praças e os largos das igrejas. Partindo
do espólio de instrumentos populares portugueses que existe na Casa
da Música, e de todo um cancioneiro, recriaremos um verdadeiro arraial
português em celebração da música de raiz mais popular.

Cartão Amigo 25%

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

€ 6 (< 30 ANOS)

sinfónica
PATRICIA KOPATCHINSKAJA

208

29.05
sábado
18:00
sala suggia

€ 10

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

A QUARTA
DE SIBELIUS
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
WORTEN DIGITÓPIA electrónica
STEFAN BLUNIER direcção musical
PATRICIA KOPATCHINSKAJA violino
Jean Sibelius Valsa triste
Luca Francesconi Concerto para violino e orquestra
(estreia em Portugal; encomenda Casa da Música, Bamberger Symphoniker,
Radio France, L’Auditori Barcelona e LA Philharmonic Orchestra)
–
Jean Sibelius Sinfonia n.º 4

Muitas das obras concertantes que ouvimos nas salas de concerto foram escritas
com um solista específico em mente. Esta é uma rara oportunidade de escutar,
em estreia nacional, a obra e a sua intérprete de eleição no mesmo palco, contando por isso com Patricia Kopatchinskaja, a solista para quem foi escrito o mais
recente Concerto para violino do italiano Luca Francesconi. A violinista moldava
tem-se destacado internacionalmente pela abordagem profunda e singular do
vasto repertório escrito para o instrumento, colaborando com os maestros, as
orquestras e os compositores mais reputados da actualidade. Sob a direcção do
seu maestro titular, a Orquestra Sinfónica prossegue a integral dedicada a Sibelius
com a estranha e misteriosa Quarta Sinfonia, na qual forças invisíveis do mundo
parecem fazer-se ouvir.

FUNDADOR GOLD

APOIO

PORTRAIT LUCA FRANCESCONI V
INTEGRAL DAS SINFONIAS DE SIBELIUS · SÉRIE DESCOBERTAS
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15.º ANIVERSÁRIO DA BARROCA

barroco & coro

A PAIXÃO SEGUNDO
SÃO MATEUS
30.05
domingo
18:00
sala suggia

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA
LAURENCE CUMMINGS direcção musical
ANNA DENNIS soprano
IESTYN DAVIES contratenor
NICHOLAS MULROY tenor
JOÃO FERNANDES baixo
Johann Sebastian Bach Paixão segundo São Mateus

€ 18

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

“O que parecia descontextualizado dos nossos dias, e que poderia apenas ser
sonhado, tornou-se agora real: a Paixão foi dada a conhecer ao público e tornou-se propriedade de todos”. As palavras são de Fanny Mendelssohn e referem-se à
apresentação da Paixão segundo São Mateus, em 1829, sob a direcção do seu irmão
Felix Mendelssohn — um devoto de Bach responsável pelo ressurgimento do compositor. O comentário de Fanny traduz na perfeição o poder universal e intemporal
desta obra que, mais de 280 anos volvidos desde a sua composição, continua a
impressionar e comover. Partindo dos últimos dias da vida de Jesus na perspectiva
do apóstolo Mateus, Bach constrói uma obra de proporções monumentais onde
alia angústia, dor e resignação, mas também fé, amor e transcendência. Para uma
interpretação o mais fiel possível ao tempo da sua criação, dois agrupamentos
residentes da Casa da Música juntam-se a um elenco de solistas especializados
em música antiga.

“O luxo é elitista,
a beleza é
democrática.”

GIORGIO ARMANI

junho

sinfónica
BENJAMIN SCHMID

214

04.06
sexta
21:00
sala suggia

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

CONCERTOS
ITALIANOS
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
DONATO RENZETTI direcção musical
BENJAMIN SCHMID violino
Ermanno Wolf-Ferrari Concerto para violino e orquestra
–
Nino Rota Suite de La Strada
Alfredo Casella Concerto para orquestra

A estreia do maestro Donato Renzetti na Casa da Música marca o regresso do
grande violinista Benjamin Schmid ao Porto para interpretar um dos concertos da
sua premiada discografia. Ermanno Wolf-Ferrari compôs sobretudo óperas que não
foram bem recebidas em Itália mas conquistaram a Alemanha. As peças instrumentais correspondem ao início e ao final da sua carreira, fortemente marcada pela
Primeira Guerra Mundial, com o humor refinado das suas óperas a ser substituído
pela melancolia. Depois do intervalo, uma obra que dispensa apresentações, sobretudo entre cinéfilos: a música que Nino Rota escreveu para o clássico La Strada
de Fellini, cineasta com quem criou uma forte relação artística. Rota foi aluno de
Alfredo Casella, o compositor que fecha o programa num universo musical bem
distinto, denunciando a sua forte inclinação para a linguagem romântica.

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

SÉRIE CLÁSSICA

216

ciclo jazz

ORNETTE, WHAT IS THIS?
05.06
sábado
22:00
sala suggia

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

PATROCINADOR
SUPER BOCK UNLOCK

APOIO INSTITUCIONAL

ORNETTE COLEMAN

ORQUESTRA JAZZ DE MATOSINHOS
ORQUESTRA JAZZ DE MATOSINHOS
PEDRO GUEDES direcção musical
PERICO SAMBEAT e RICARDO TOSCANO saxofone alto
CARLOS AZEVEDO, PEDRO GUEDES, OHAD TALMOR
e GUILLERMO KLEIN arranjos

Sem a música de Ornette Coleman o jazz tinha sido outra história. A partir do momento em que lançou os seus álbuns revolucionários The Shape of Jazz to Come e
Free Jazz, em 1959 e 60, um mundo novo de possibilidades se abriu. A extraordinária
imaginação melódica e rítmica deste saxofonista pedia uma liberdade que precisava
de explorar outros caminhos, e a verdade é que a sua musicalidade assume toda a
negritude que o jazz transporta desde as raízes. A Orquestra Jazz de Matosinhos
encontra-se com a música deste grande mestre do jazz e propõe um conjunto de
novos arranjos para temas que são uma porta aberta para a intensa expressão
musical dos solistas. Como convidados conta com dois saxofonistas de excepção.

218

serviço educativo

A FONTE
DE FONTAINE

TIAGO BAPTISTA
QUINTETO

13.06
domingo

15.06
terça

10:00
e 16:00
sala 2

19:30
sala 2

€ 10 CRIANÇA
+ ADULTO

JOANA ARAÚJO e TIAGO OLIVEIRA direcção artística e interpretação
FACTOR E! interpretação

€ 7,5 SEGUNDO
ACOMPANHANTE
MAIOR DE 6 ANOS

Cartão Amigo 25%

APOIO INSTITUCIONAL

Em 2021 comemoram-se os 400 anos do nascimento de Jean de la
Fontaine. Apontado por muitos como um dos pioneiros da escrita infanto-juvenil, escreveu dezenas de fábulas ainda hoje contadas de geração
em geração. Na sua fonte inspiramo-nos para criar um concerto em que
a música se cruza com o imaginário animal, apelando a todos os sentidos
do nosso público.
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.

MECENAS SERVIÇO EDUCATIVO

PRIMEIROS CONCERTOS

É no vibrafone que Tiago Baptista procura percorrer os caminhos do jazz,
tendo para isso estudado no Conservatório de Coimbra e na ESMAE, onde
há três anos terminou a licenciatura com a nota máxima na cadeira de
instrumento. Tem tocado em vários festivais (Agitazz emLousada, ESMAE
Rampa Jazz, Festival Porta-Jazz, Guimarães Jazz, Foncasjazz em Espanha,
Csiperó na Hungria). Fez parte dos combos premiados na Festa do Jazz
(2014 e 2018) e no Prémio Jovens Músicos (2019), e tem trabalhado com
figuras como Jean-Sébastien Béreau, Miquel Bernat, Nuno Aroso, Bogdan
Bacanu, Chin Cheng Lin, Pedro Carneiro, Abe Rábade, Demian Cabaud,
Marcos Cavaleiro, André Fernandes, João Mortágua, Perico Sambeat e
muitos outros.

€ 6

Cartão Amigo 25%

MECENAS PRÉMIO NOVOS
TALENTOS AGEAS

NOVOS VALORES DO JAZZ · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

sinfónica
VIVIANE HAGNER

220

18.06
sexta
21:00
sala suggia

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

O CANTO
DOS CISNES
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
ARVO VOLMER direcção musical
VIVIANE HAGNER violino
Jean Sibelius Concerto para violino e orquestra
–
Jean Sibelius Sinfonia n.º 5

Não são muitos aqueles que vêem o seu dia de aniversário declarado feriado
nacional. Foi dessa forma que a Finlândia homenageou Sibelius, ainda em vida,
tendo-lhe encomendado a Quinta Sinfonia para as celebrações do 50.º aniversário
do próprio compositor. A obra inclui, no seu finale, um dos temas mais célebres
compostos por Sibelius: um movimento oscilante que se assemelha ao badalar
dos sinos e que o compositor disse ter sido inspirado no canto de cisnes. Única
obra concertante no catálogo do compositor, o Concerto para violino e orquestra
exige ao solista um virtuosismo extremo associado a uma sobriedade expressiva.
Para o interpretar, a convidada é uma prestigiadíssima violinista já conhecida do
público da Casa da Música, Viviane Hagner, que saberá como poucos fazer brilhar
o génio do compositor finlandês.

FUNDADOR GOLD

INTEGRAL DAS SINFONIAS DE SIBELIUS · SÉRIE CLÁSSICA

BILHETE CONJUNTO
JANTAR + CONCERTO

sinfónica

A QUINTA DE SIBELIUS
CONCERTO COMENTADO

20.06
domingo
12:00
sala
suggia

O bilhete conjunto Jantar + Concerto
permite-lhe, de forma cómoda e
acessível, jantar no Restaurante Casa
da Música e assistir a um concerto.

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
ARVO VOLMER direcção musical
concerto comentado por DANIEL MOREIRA
Jean Sibelius Sinfonia n.º 5

€ 6

Cartão Continente
oferta de duas
entradas para
< 18 anos

“Hoje às 10:50 vi 16 cisnes. Uma das melhores experiências da minha vida.
Oh Deus, que beleza!” Escritas no seu diário a 21 de Abril de 1915, as palavras
de Sibelius revelam uma das imagens da natureza que o impressionaram
enquanto escrevia a Quinta Sinfonia. Sob a direcção do estoniano Arvo
Volmer, um maestro especialmente notado pelas suas interpretações do
compositor finlandês, aqui se desvendam os detalhes de uma das partituras mais amadas de Sibelius, através dos comentários de Daniel Moreira.
PATROCINADOR SINFÓNICA
AO DOMINGO CONTINENTE

Para mais informações consulte:
www.casadamusica.com/restaurante
Reservas 220 107 160
restaurante@casadamusica.com

SÉRIE FAMÍLIAS · SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

VERÃO
NA CASA

23 junho–14 setembro

VERÃO NA CASA
A noite mais festiva da cidade assinala o arranque do Verão na Casa, num concerto
especial da Banda Sinfónica Portuguesa com a alegria típica de uma noite de São
João. Depois abre-se o palco da Esplanada a uma multiplicidade de estilos musicais,
oportunidade para conhecer alguns dos artistas mais promissores do momento. Do
lado de dentro do edifício, depois de uma viagem sinfónica pelas Américas, faz-se
ressoar a memória de Guilhermina Suggia com a sempre concorrida maratona de
violoncelistas. O colorido insuperável do espectáculo Sonópolis celebra o prazer de
fazer música com as comunidades, numa altura em que se espera receber também
os projectos de final de ano das escolas vocacionais de música, tal como os novos
talentos do acordeão no concerto de laureados do Folefest. A restante programação
será anunciada oportunamente.

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

228

VERÃO NA CASA

BANDA SINFÓNICA
PORTUGUESA
23.06
quarta
22:00
sala suggia

ENTRADA LIVRE

CONCERTO DE SÃO JOÃO

FRANCISCO FERREIRA direcção musical
Antón Alcalde Picadilly Circus
Clifton Williams Dança Sinfónica n.º 3, “Fiesta”
Frank Perkins Fandango
Bill Whelan (arr. Johan de Meij) Highlights from Riverdance
Antón Alcalde Jazz Suite

Em noite de São João, a Banda Sinfónica Portuguesa apresenta um programa em
que o convite à dança é mais do que assumido. A música de circo anuncia o divertimento que dominará todo o concerto, dando lugar de seguida aos ritmos ibéricos
— curiosamente explorados por compositores norte-americanos. O famoso número
Riverdance, que conquistou o mundo com passos de dança impressionantes sobre
formas tradicionais da música irlandesa, chega-nos num arranjo do conhecido
compositor holandês Johan de Meij. A terminar esta troca de identidades nacionais, é um compositor espanhol que se apropria dos ritmos americanos do swing
e do jazz latino, apresentando-os como mote para uma festa popular que, lá fora,
se espera durar até ao amanhecer.

“Se quiseres agradar
aos críticos, não toques
demasiado forte,
demasiado piano,
demasiado rápido,
demasiado lento.”
ARTURO TOSCANINI

julho

VERÃO NA CASA
CARLOS IZCARAY

232

02.07
sexta
21:00
sala suggia

€ 10

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

sinfónica

RITMOS
AMERICANOS
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CARLOS IZCARAY direcção musical
Silvestre Revueltas Ocho por radio; Homenaje a Federico García Lorca
Igor Stravinski Concerto em Mi bemol, “Dumbarton Oaks”
–
Alberto Ginastera Variações concertantes, op. 23

O maestro venezuelano Carlos Izcaray dirige um programa inteiramente dedicado
ao continente americano. Se o argentino Alberto Ginastera nos traz a nostalgia das
grandes melodias enriquecidas pelo virtuosismo orquestral, já o mexicano Silvestre
Revueltas volta-se para os ritmos de dança do caribe, com uma linguagem atractiva e
bem-humorada que suscitou comparações com Stravinski. O compositor russo, por
sua vez, viveu três décadas nos Estados Unidos e escreveu o concerto Dumbarton
Oaks para o 30.º aniversário de casamento dos Bliss, um dos mais famosos casais
de filantropos da história do país. Um concerto pleno de grandes solos para os mais
diversos instrumentos da orquestra e onde a componente rítmica tem um efeito
verdadeiramente contagiante.

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

SUGGIA · FORA DE SÉRIE
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VERÃO NA CASA

serviço educativo

MARATONA DE
VIOLONCELISTAS 2021
03.07
sábado
10:00
vários
espaços

ALUNOS DE VIOLONCELO DE ESCOLAS VOCACIONAIS
DE MÚSICA interpretação

É mais uma celebração e é mais um momento em que alunos do ensino vocacional
de música se apresentam em vários espaços da Casa da Música. Ao longo dos anos
temos tido grande participação de violoncelistas, quer a solo quer em pequenos
agrupamentos, quer mesmo em grandes ensembles com dezenas de instrumentistas.
Para 2021 aguardamos igualmente uma participação escolar forte e apaixonada.

€ 2

Cartão Amigo 25%

APOIO INSTITUCIONAL

MECENAS SERVIÇO EDUCATIVO

OS NOSSOS CONCERTOS · SUGGIA
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VERÃO NA CASA

serviço educativo

SONÓPOLIS
04.07
domingo
18:00
sala suggia

ENTRADA LIVRE

PAUL GRIFFITHS e PETE LETANKA direcção musical
16.º CURSO DE FORMAÇÃO DE ANIMADORES MUSICAIS
e OUTROS interpretação

O Curso de Formação de Animadores Musicais culmina com o espectáculo Sonópolis,
que em 2021 celebra o seu 16.º aniversário. É um encontro entre comunidades diferentes, tendo-se tornado ao longo do tempo uma referência internacional na arte
participativa que integra de forma homogénea artistas profissionais e não-profissionais. Todos os anos a festa é diferente, como são diferentes os músicos, vindos
de vários pontos do país, os formandos e, naturalmente, a música. Sonópolis é bem
um espelho do trabalho do Serviço Educativo. Por isso, e apesar de o nome se repetir
já por mais de uma década, todos os anos temos um espectáculo completamente
distinto, com diferentes intervenientes em palco e um resultado artístico nunca
comparável ao de anos anteriores. Com cerca de duas centenas de pessoas no
palco da Sala Suggia, Sonópolis afirma-se há vários anos no panorama nacional
como a grande festa da música feita com comunidades.

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

MECENAS SERVIÇO EDUCATIVO

APOIO

OS NOSSOS CONCERTOS
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VERÃO NA CASA

BANDA SINFÓNICA
PORTUGUESA
18.07
domingo
18:00
sala suggia

€ 10

Juniores (< 30 anos) 25%
Cartão Amigo 25%
Seniores (> 65 anos) 25%
Sócio BSP 25%
Professores e estudantes
de música 25%

FRANCISCO FERREIRA direcção musical
FINALISTAS DO CONCURSO DE DIRECÇÃO
António Victorino d’Almeida nova obra
Obras finalistas do IX Concurso de Composição BSP 2021

Há vários anos que a Banda Sinfónica Portuguesa promove um concurso de composição que tem dado palco a jovens criadores, mostrando as suas obras para sopros
e percussão. Desta vez, à nova música somam-se os novos valores da direcção: um
concurso de maestros que culmina com esta apresentação final e o apuramento
do vencedor. A destacar, a presença de um dos mais consagrados compositores
portugueses do último meio século, o maestro António Victorino d’Almeida, com
uma nova obra encomendada especialmente para esta ocasião.
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VERÃO NA CASA

FOLEFEST

CONCERTO DE LAUREADOS

SUPER BOCK
MUSIC UNLOCK

20.07
terça
19:30
sala 2

€ 6

Cartão Amigo 25%

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. Sob a coordenação artística de uma
referência do instrumento, Paulo Jorge Ferreira, a edição mais recente
do concurso desenrolou-se em Fevereiro passado e traz agora à Sala 2
da Casa da Música os seus premiados, dando mostra da diversidade de
formações em que o acordeão participa com um fascinante repertório.

MECENAS PRÉMIO NOVOS
TALENTOS AGEAS

MÚSICA DE CÂMARA · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

Dar a conhecer projectos que se apresentam, a cada momento,
como os mais inovadores ou os que explorem novas sonoridades
e composições faz parte da missão da Casa da Música.
A comunidade artística, em particular a emergente, encontra na
Casa da Música o palco que a privilegia, onde pode encontrar-se
com o público que a acompanhará ao longo da carreira.
Super Bock Music Unlock é exactamente isto. Ter a possibilidade
de apreciar as primeiras obras dos músicos cuja carreira futura
consagrará. Da música experimental à popular, da mais instintiva
à erudita, todos os géneros cabem no Super Bock Music Unlock.

“Dêem-me a conta
da lavandaria
e até isso eu ponho
em música.”

GIOACHINO ROSSINI

agosto

LOJA DA CASA

VERÃO NA CASA

NOITES DE VERÃO
01.08
–31.08
esplanada

Artigos exclusivos inspirados
na arquitectura do edifício
ou simplesmente na música.
Prolongue a memória da
sua visita à Casa da Música.

Ao longo do mês de Agosto, o Café torna-se um ponto de encontro apelativo preenchido por concertos de entrada livre que privilegiam artistas
emergentes. Pop-rock, world, hip hop, fado, soul, jazz e outros géneros.

ENTRADA LIVRE

PATROCINADOR
SUPER BOCK UNLOCK

Segunda a Sábado 10:00/19:00
Domingos e Feriados 10:00/18:00
Dias de Espectáculo meia hora após o início

“Vinho! Vinho, rosas,
música e a tua
indiferença pela
minha tristeza,
minha amada!”
OMAR KHAYYÁM

setembro

248

VERÃO NA CASA

remix

CONCERTO FINAL DA
ACADEMIA DE VERÃO
14.09
terça
19:30
sala suggia

€ 10

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
PETER RUNDEL direcção musical

A Academia de Verão Remix Ensemble regressa para mais uma edição que reúne
instrumentistas e alunos de direcção numa semana de trabalho conjunto com os
membros do nosso prestigiado agrupamento de música contemporânea. De forma
a aperfeiçoarem as suas competências técnicas e artísticas, os participantes têm
a oportunidade de frequentar workshops individuais e de naipe e masterclasses
de direcção, orientadas pelo maestro Peter Rundel. A semana de trabalho culmina
com o concerto final partilhado com os músicos do Remix Ensemble.

MÚSICA E
VINHO

17–25 setembro

MÚSICA E VINHO
Bebida que tem sido fiel companheira das fortunas e dos desgostos da humanidade
desde há séculos, o vinho é agora o mote de um ciclo de concertos na Casa da
Música. A abertura é uma oportunidade para experimentar os aromas e sabores
desta bebida com composições que com ela dialogam, especialmente escolhidas
pelo premiado ensemble Zefiro Torna. Depois, três prestigiados solistas internacionais juntam-se à Orquestra Sinfónica e ao seu maestro titular para um programa
dedicado a compositores austríacos, destacando-se uma das mais originais e
fascinantes criações de Mahler: A Canção da Terra. Sob o signo do vinho e da música, o Coro traz pela primeira vez à Sala Suggia Le Vin Herbé, de Franck Martin,
partitura inspirada na célebre lenda de Tristão e Isolda, onde a poção mágica do
amor se transforma numa maldição. Por fim, a Orquestra Barroca e dois premiados
solistas portugueses entregam-se às composições que celebram o vinho nas mais
variadas formas, da boémia ao seu significado religioso.

MECENAS MÚSICA E VINHO

MÚSICA E VINHO
ALESSANDRO TURCHI — BACO E ARIADNE

254

17.09
sexta
21:00
sala 2

ZEFIRO TORNA
CÉCILE KEMPENAERS soprano
STEVE DUGARDIN contratenor
JAN VAN ELSACKER tenor
TIEMO WANG/FLORIAN GÖTZ baixo
AN VAN LAETHEM violino renascentista
DIMOS DE BEUN flauta de bisel
PHILIPPE MALFEYT alaúde e colascione
JURGEN DE BRUYN alaúde, guitarra renascentista e direcção artística
obras de Orlando di Lasso, Didier Lupi Second, Giovanni Bassano,
Anon Margot, Giovanni Battista Fontana, Vicenzo Fontana, Giovanni
Domenico del Giovane da Nola, Vincenzo Galilei, Giovan Tomaso
di Maio, Antonio Valente, Giovanni Casteliono e Emanuel Adriaenssen

€ 18

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

No seu motete Si bene perpendi, o compositor renascentista Orlando di Lasso diz
qualquer coisa como: “Se não me enganei nas contas, há cinco razões para beber:
a chegada de um convidado, a sede actual, a sede que está por chegar, a excelência
do vinho, a preservação dos direitos individuais e a consciência da reprodução das
pulgas.” Lassus Grand Cru é um concerto com vinhos adequados à música que irá
ser tocada. Ou talvez... uma prova de vinhos com música pensada para os seus
aromas e sabores. As composições vêm do Renascimento e são assinadas por
Orlando di Lasso e outros artistas seus contemporâneos. No palco está o premiado
ensemble Zefiro Torna, conhecido por dar vida à herança cultural medieval, renascentista e barroca de modo absolutamente original, privilegiando os cruzamentos
de diferentes tradições musicais com outras artes, ciência e filosofia.
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MÚSICA E VINHO

sinfónica

A CANÇÃO
DA TERRA
18.09
sábado
18:00
sala suggia

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
STEFAN BLUNIER direcção musical
CHRISTINE RICE meio-soprano
TOBY SPENCE tenor
EDUARDA MELO soprano
Johann Strauss Vinho, Mulheres e Canções
Alban Berg Der Wine, para soprano e orquestra
–
Gustav Mahler A Canção da Terra

O vinho tem sido desfrutado e celebrado a par desse outro grande prazer, a música.
No programa deste concerto, obras de três grandes compositores austríacos evocam
essa ligação de diversas formas. Partindo de uma abertura festiva, com uma famosa
valsa de Johann Strauss II, o ponto de chegada é A Canção da Terra, uma das mais
originais e fascinantes criações de Mahler. Escrita nos seus últimos anos de vida e
inédita por altura da sua morte, a obra situa-se entre os géneros da sinfonia e da
canção orquestral e tem como ponto de partida textos derivados de poesia chinesa,
que Mahler serve com uma orquestração especialmente imaginativa e refinada. A
Orquestra Sinfónica interpreta ainda a rara e originalíssima Der Wein, em que Alban
Berg conjuga as heranças de Mahler, o dodecafonismo e uma variedade expressiva
profundamente ecléctica.

MECENAS MÚSICA E VINHO

SÉRIE DESCOBERTAS

MÚSICA E VINHO
TRISTÃO E ISOLDA
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19.09
domingo

coro

O VINHO DO AMOR
CORO CASA DA MÚSICA
LEO WARINSKI direcção musical
Frank Martin Le vin herbé

18:00
sala suggia

€ 10

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS MÚSICA CORAL

É quase impossível falar de Tristão e Isolda sem lembrar a ópera de Wagner. Mas
Frank Martin provou que esta lenda medieval celta pode ser levada para o palco de
forma bem diferente. À opulência daquela ópera influente contrapõe-se uma obra
escrita para apenas 8 instrumentos e 12 vozes, entre 1938 e 1941. O compositor suíço
classificou Le vin herbé (A Poção Mágica) como uma “oratória secular”, inspirando-se
no tratamento que Bach deu às suas oratórias. A dramaturgia coloca o público no
centro da teatralidade da obra, a par da narrativa dos dois amantes enfeitiçados
e também de um outro plano, em que estão aqueles que contam a história a partir
do palco. Le vin herbé tornou-se presença regular em teatros e salas de concerto
de todo o mundo e é pela primeira vez apresentada na Casa da Música.

sinfónica
EDVARD GRIEG

260

24.09
sexta
21:00
sala suggia

€ 10

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

CANTOS
DO NORTE
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
JOSEPH SWENSEN direcção musical
Edvard Grieg Peer Gynt, Suite n.º 2
Jean Sibelius Sinfonia n.º 6
–
Jean Sibelius En Saga
Edvard Grieg Peer Gynt, Suite n.º 1

Quem não reconhece o delicado ondular de flauta que faz despontar a “Manhã” de
Peer Gynt? Ou a “Caverna do Rei da Montanha”, que evoca os trolls do imaginário
popular nórdico e que tem figurado tantas vezes no cinema e na televisão? Ambas
fazem parte da música incidental que o norueguês Edvard Grieg escreveu para a
peça de teatro de Ibsen, cujos momentos mais marcantes compõem as duas suites que figuram neste programa. Pelo meio deste roteiro apresenta-se a obra de
Sibelius. A serena Sinfonia n.º 6, em que se vislumbra o apreço pela depuração do
estilo de Palestrina, foi capaz de lembrar ao seu autor “o aroma da primeira neve”.
A arte orquestral do compositor finlandês é ainda ilustrada por um dos seus mais
notórios poemas sinfónicos, completando da melhor maneira esta visita a monumentos da música sinfónica nórdica.

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

INTEGRAL DAS SINFONIAS DE SIBELIUS · SÉRIE CLÁSSICA

MÚSICA E VINHO
DIEGO VELÁZQUEZ — O TRIUNFO DE BACO

262

25.09
sábado
18:00
sala suggia

€ 10

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

barroca

FESTIM NA
BABILÓNIA
ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
LAURENCE CUMMINGS direcção musical
MARINA PACHECO soprano
TIAGO MATOS tenor
Henry Purcell Cena do Poeta Bêbado de Fairy Queen
Georg Philipp Telemann Concerto “Les Rainettes”
Johann Sebastian Bach Sinfonia e “Erfreue dich, Seele, erfreue dich, Herze”,
da Cantata BWV 21
Marin Marais Suite de Ariane e Baco
–
Georg Friedrich Händel Excertos de Belshazzar

A Orquestra Barroca entrega-se ao vinho... Melhor será dizer: entrega-se a música
com as mais variadas referências a esta bebida com milhares de anos de história.
Seja uma cena de Purcell protagonizada por um poeta bêbado, seja uma suite de
Marais centrada nos amores de Baco, o deus do vinho, ou ainda uma ária sacra de
Bach que celebra as alegrias da fé e a transformação das lágrimas em vinho. A segunda parte do concerto é dedicada à oratória Belshazzar de Händel, baseada no
relato bíblico da queda da Babilónia e da libertação dos Judeus. Entre os excertos
apresentados inclui-se um festim regado a grandes quantidades de vinho promovido
por Baltasar, o rei da Babilónia.

26.09
domingo
12:00
sala suggia

€ 6

sinfónica
THEODOR KITTELSEN — PEER GYNT NA GRUTA DO REI DA MONTANHA
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PEER GYNT

CONCERTO COMENTADO
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
JOSEPH SWENSEN direcção musical
concerto comentado por MÁRIO AZEVEDO
Edvard Grieg Peer Gynt, Suites n.º 1 e n.º 2

A obra mais célebre de Grieg é a música de cena que escreveu para Peer Gynt,
do dramaturgo Henrik Ibsen. A história mistura o folclore norueguês — incluindo o
imaginário fantástico dos trolls —, a exuberância dos contos de fadas e uma dimensão moral e filosófica. Conta a saga de um camponês que é enviado para o exílio
e viaja por países exóticos, regressando muito tempo depois para se reconciliar
com o sentido da vida e encontrar paz de espírito. Quase tão tortuoso quanto o
percurso de Peer terá sido o do compositor em busca da solução musicalmente
adequada, numa odisseia criativa que durou quase dois anos. Apesar de tudo, Peer
Gynt resultou num enorme sucesso desde a sua estreia, em 1876, sucesso esse
que perdura até hoje.

Cartão Continente
oferta de duas entradas
para < 18 anos

PATROCINADOR SINFÓNICA
AO DOMINGO CONTINENTE

SÉRIE FAMÍLIAS · SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

266

BEATRIZ FELÍCIO
28.09
terça
19:30
sala 2

€ 6

Cartão Amigo 25%

Beatriz Felício apaixonou-se pelo fado quando ouviu Amália Rodrigues
na televisão, tinha 7 anos. Recebeu ensinamentos dos mais velhos, nas
casas de fado, e escolheu as suas grandes referências: Amália, Fernanda
Maria, Teresa Tarouca, Lucília do Carmo, Ana Moura e Carminho. Hoje
canta em casas como Mesa de Frades, Parreirinha de Alfama, Casa de
Linhares — Bacalhau de Molho, Fado Menor, etc. Participou em programas
de televisão como Uma Canção Para Ti, Grande Prémio do Fado e The
Voice Portugal, e também no Festival da Canção RTP em 2017. Com 22
anos, canta com a frescura de uma voz jovem com um pé na tradição.

NOVOS VALORES DO FADO · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

“Se tiveres de
perguntar
o que é o jazz,
nunca saberás.”

LOUIS ARMSTRONG

outubro

270

sinfónica

01.10
sexta
21:00
sala suggia

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

CHRISTIAN ZACHARIAS

AS SETE ÚLTIMAS
PALAVRAS DE CRISTO
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CHRISTIAN ZACHARIAS piano e direcção musical
Joseph Haydn As sete últimas palavras de Cristo (1 a 4)
Carl Philipp Emanuel Bach Concerto para piano em Ré menor, Wq. 23
–
Joseph Haydn As sete últimas palavras de Cristo (5 a 7)

Em 1786, Haydn recebe uma encomenda especial de Cádis, Espanha: música instrumental destinada à cerimónia das Três Horas, evocativa da Paixão de Cristo. A
cerimónia durava entre o meio‑dia e as três horas da tarde da Sexta‑Feira Santa e
promovia a meditação sobre sete frases proferidas por Jesus na Cruz, segundo os
evangelhos. Este projecto deu a Haydn a oportunidade de explorar um universo de
misticismo para o qual não tinha espaço na Áustria, e a versão original da obra para
orquestra foi um grande sucesso por toda a Europa. Foi tocada originalmente numa
gruta sob a Igreja do Rosário, com todas as entradas de luz tapadas e apenas um
grande candeeiro no centro quebrando a escuridão. Esta noite, a obra é intercalada
por música de C. P. E. Bach, compositor que mereceu a admiração de Haydn. O seu
mais célebre concerto para teclas é aqui interpretado por Christian Zacharias, no
duplo papel de solista e maestro.

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

SÉRIE CLÁSSICA · DIA MUNDIAL DA MÚSICA

OUTONO
EM

Z

OUTONO EM JAZZ
As propostas mais vibrantes da actualidade são a promessa do Outono em Jazz.
Mais uma edição que se abre a todas as tendências do jazz, revelando a melhor
música que se faz sob a capa de um género marcado pela improvisação e pela
inovação. A programação do Outono em Jazz será anunciada oportunamente.
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ciclo jazz

03.10
domingo
12:00
sala suggia

€ 10

Juniores (< 30 anos) 25%
Cartão Amigo 25%
Seniores (> 65 anos) 25%
Sócio BSP 25%
Professores e estudantes
de música 25%

MÁRIO LAGINHA

BANDA SINFÓNICA PORTUGUESA
& MÁRIO LAGINHA
BALDUR BRÖNNIMANN direcção musical
MÁRIO LAGINHA piano
Frank Ticheli Blue Shades
Mário Laginha Concerto para piano e orquestra
(estreia mundial da versão para piano e orquestra de sopros e percussão)
Paul Fauchet Symphonie pour Musique d’Harmonie

Convidado especial neste concerto da Banda Sinfónica, Mário Laginha é amplamente
conhecido pela sua actividade artística na área do jazz, mas nunca abandonou as
outras linguagens musicais. O seu Concerto para piano e orquestra é um importante
exemplo dessa vocação para juntar o que parecem ser mundos diferentes, sejam
eles a música clássica, o jazz ou as expressões étnicas. A obra é agora apresentada
com novos arranjos para orquestra de sopros e percussão, e o próprio Laginha ao
piano. O programa abre com Blue Shades — uma obra de Frank Ticheli influenciada
pelo blues e que importa, em jeito de tributo, alguns dos clichés do tempo das big
bands. A terminar, uma sinfonia marcante do repertório para banda, escrita pelo
francês Paul Fauchet em 1926.

278

DIOGO ALEXANDRE
ENSEMBLE

LEGADOS E DOAÇÕES

05.10
terça
19:30
sala 2

€ 6

Cartão Amigo 25%

Segundo a JazzLogical, Diogo Alexandre “realizou o melhor concerto da
Festa do Jazz”, em 2019, e destacou-se como baterista singular e como
compositor. Nesse ano venceu o Prémio Jovens Músicos RTP/Antena 2,
e em 2020 conquistou o Prémio Músico Revelação RTP/Festa do Jazz. A
sua forma ousada de tocar o instrumento não passa despercebida independentemente do contexto musical. No seu grupo procura extrapolar as
suas próprias composições e subverter os parâmetros da música escrita
e improvisada, com um pé dentro e outro fora, entre o vazio e a forma.

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, está nas suas mãos transformar a sua vontade em
experiências de vida enriquecedoras. Considere a Casa da Música quando tomar
decisões sobre o seu património, deixando o seu nome ligado à Casa da Música
para sempre. Cada doação ajuda a inspirar mais pessoas e a contribuir para o
dinamismo do programa artístico e educativo, razão de ser da Casa da Música.
Faça do seu legado uma parte da Casa da Música. O seu apoio faz a diferença.

MECENAS PRÉMIO NOVOS
TALENTOS AGEAS

NOVOS VALORES DO JAZZ · PRÉMIOS NOVOS TALENTOS AGEAS

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

sinfónica
WU WEI

280

08.10
sexta
21:00
sala suggia

€ 10

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

VENTOS DO
ORIENTE
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
BALDUR BRÖNNIMANN direcção musical
WU WEI sheng
Claude Debussy Prélude à l’après-midi d’un faune
Bernd Richard Deutsch Phaenomena, concerto para sheng e orquestra
(estreia em Portugal)
–
Toru Takemitsu How Slow the Wind
Igor Stravinski Suite de O Pássaro de Fogo

Quando o Ocidente e o Oriente se juntam na música, o resultado pode ser surpreendente. Wu Wei é um músico consagrado que reinventou a forma como se toca sheng,
um milenar instrumento de sopro chinês. Começou a vida musical na tradicional
orquestra chinesa mas a viagem para estudar em Berlim permitiu-lhe levar o sheng
para a música contemporânea, criar novas técnicas e integrar o instrumento em
espaços que ainda não tinham sido conquistados. A obra Phaenomena, do austríaco Bernd Richard Deutsch, é agora ouvida pela primeira vez em Portugal e alia o
sheng à orquestra. O concerto inicia-se com uma peça emblemática de Debussy,
alguém que se inspirou fortemente nas sonoridades vindas do Oriente, e inclui uma
obra do japonês Toru Takemitsu construída em ciclos que se vão transformando
lentamente, como ondas do mar ou o vento.

FUNDADOR GOLD

FORA DE SÉRIE

We will be there

INSURANCE BROKERAGE

RISK CONSULTING

There is
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that
connects
us all

ALTERNATIVE RISK TRANSFER

REINSURANCE

& CAPTIVE SOLUTIONS

PEDRO EMANUEL
PEREIRA
12.10
terça
19:30
sala 2

PEDRO EMANUEL PEREIRA piano

€ 6

Pedro Emanuel Pereira Sons da Minha Terra, 10 canções para
piano; Pequenos Sons de Abril; Fado Maray; Canções da Aurora,
5 canções para piano; Suite Folclórica

Cartão Amigo 25%

Considerado um dos mais proeminentes pianistas da sua geração, Pedro
Emanuel Pereira apresenta-se com a sua própria arte e visão do mundo,
moldada pela jornada de sucesso que tem acompanhado a sua carreira
na música erudita. A partir da sua abordagem num instrumento orquestral
que venera, é através das teclas de um piano que personifica vivências,
histórias e a cultura musical portuguesa, que se ouve a partir da brilhante
poesia e dos diferentes estilos que explora.

mdsgroup.com
Portugal | Brazil | Spain | Angola | Mozambique | Malta | Switzerland
Global Footprint through Brokerslink

MÚSICA DE CÂMARA

sinfónica & coro
LUCIANO BERIO

284

16.10
sábado
18:00
sala suggia

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

CORO DE BERIO
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA
TITO CECCHERINI direcção musical
MAURIZIO BAGLINI piano
Francesco Filidei Tre quadri, concerto para piano e orquestra
(estreia em Portugal; encomenda Casa da Música, Milano Musica
e Warsaw Autumn)
–
Luciano Berio Coro, para quarenta vozes e orquestra

Francesco Filidei volta a estrear uma obra no Porto, desta vez um concerto para
piano e orquestra, num fim de tarde inteiramente dedicado ao País Tema. Tanto o
maestro como o solista são estreias na Casa da Música: Tito Ceccherini é fundador do
prestigiado ensemble Risognanze e é um impulsionador da música contemporânea;
Maurizio Baglini é premiado do Concurso Chopin e, com apenas 24 anos, ganhou
o World Music Piano Master em Montecarlo. O programa completa-se com uma
obra emblemática da música italiana do século XX. Concebido enquanto transposição musical das Festas de l’Unità, o Coro para quarenta vozes e orquestra é uma
espécie de antologia que reúne diferentes técnicas e estilos musicais. Apesar de
ter sido um pioneiro da música electrónica e um experimentalista, Luciano Berio
demonstrou sempre uma grande ligação às tradições populares, e esta obra sublinha-o na perfeição.

FUNDADOR GOLD

FORA DE SÉRIE

ciclo piano fundação EDP
CLAIRE HUANGCI

286

17.10
domingo
18:00
sala suggia

€ 10

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

CLAIRE HUANGCI
Johann Sebastian Bach Toccata em Dó menor
Wolfgang Amadeus Mozart Sonata em Si bemol maior, K. 333
Fryderyk Chopin Balada n.º 4 em Fá menor, op. 52
–
Franz Schubert Sonata em Dó menor, D. 958

Pianista americana de ascendência chinesa, Claire Huangci tem construído uma
carreira de grande nível. Ganhou o Primeiro Prémio e o Prémio Mozart no Concurso
Géza Anda, em 2018, galardões que se somam a inúmeras outras conquistas. As suas
interpretações combinam virtuosismo com uma apurada sensibilidade e têm-lhe
valido os mais rasgados elogios da crítica. Dois anos depois de tocar em concerto
com a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, estreia-se agora em recital na
mesma sala com um programa marcado por obras favoritas do repertório pianístico.

sinfónica
MARC COPPEY

288

22.10
sexta
21:00
sala suggia

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

VIOLONCELO
RUSSO
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
STEFAN BLUNIER direcção musical
MARC COPPEY violoncelo
Sergei Prokofieff Sinfonia n.º 1, “Clássica”
Dmitri Chostakovitch Concerto n.º 1 para violoncelo e orquestra
–
Joseph Haydn Sinfonia n.º 86, em Ré maior, “Paris”

Quando Mstislav Rostropovitch quis abordar Chostakovitch para lhe escrever um
concerto, responderam-lhe sem hesitar: “Se queres que Dmitri escreva alguma
coisa para ti, só há uma maneira de o conseguir: nunca lhe fales nisso!” A estratégia
resultou e o célebre violoncelista encarregou-se de espalhar este desejo escondido
em circuitos informais. Chostakovitch ganharia especial fôlego para escrever o concerto depois de ouvir o músico como solista na Sinfonia concertante de Prokofieff.
Contando com a presença de um incontornável violoncelista da actualidade, Marc
Coppey, a Orquestra Sinfónica prossegue o Ciclo Grandes Concertos para Violoncelo
revelando mais uma das obras fundamentais do repertório deste instrumento. O
programa completa-se com a revisitação ao passado de Prokofieff presente na
sua Primeira Sinfonia e com uma das composições que Haydn apresentou à corte
francesa numa das suas viagens a Paris.

FUNDADOR GOLD

CICLO GRANDES CONCERTOS PARA VIOLONCELO · SÉRIE CLÁSSICA

sinfónica
STEFAN BLUNIER

290

24.10
domingo
12:00
sala suggia

€ 6

SINFONIAS
CLÁSSICAS
CONCERTO COMENTADO

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
STEFAN BLUNIER direcção musical
concerto comentado por HELENA MARINHO
Sergei Prokofieff Sinfonia n.º 1, “Clássica”
Joseph Haydn Sinfonia n.º 86, em Ré maior, “Paris”

Expoente máximo da música russa e um dos maiores sinfonistas do seu tempo,
Prokofieff tinha um temperamento algo rebelde, que ora surpreendia ora irritava
colegas e professores. A sua Primeira Sinfonia representa um gesto audaz: um
mergulho no Classicismo, aliando de forma bem-humorada a linguagem consolidada por Haydn e Mozart e elementos musicais do século XX. Os comentários de
Helena Marinho permitirão descobrir esta primeira aventura sinfónica de Prokofieff
e encontrar os pontos de contacto com aquele que foi inevitavelmente uma das
referências na sua composição: Joseph Haydn.

Cartão Continente
oferta de duas entradas
para < 18 anos

PATROCINADOR SINFÓNICA
AO DOMINGO CONTINENTE

SÉRIE FAMÍLIAS · SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

292

sinfónica

MÚSICA PARA
A CIDADE ETERNA
30.10
sábado
18:00
sala suggia

€ 10

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
STEFAN BLUNIER direcção musical
Giacinto Scelsi Quattro pezzi n.º 1
Ottorino Respighi Fontane di Roma
Giacinto Scelsi Quattro pezzi n.º 2
Ottorino Respighi Pini di Roma
–
Giacinto Scelsi Quattro pezzi n.º 3
Ottorino Respighi Feste Romane
Giacinto Scelsi Quattro pezzi n.º 4

Um diálogo entre duas abordagens muito diferentes da composição italiana do
século XX. De um lado, a música baseada numa única nota do universo enigmático
de Giacinto Scelsi — nota essa que se movimenta com oscilações microtonais e
mudanças no timbre e na dinâmica. Quattro Pezzi su una nota sola, de 1959, é um
trabalho revolucionário que, neste final de tarde, vai ser ouvido de forma intercalada
com a música de Ottorino Respighi, um amante da polifonia de outros tempos. O
autor de Feste Romane, um poema sinfónico dedicado à Cidade Eterna, elegeu um
conjunto de celebrações e descreveu-as musicalmente numa obra que, segundo
explicou, representa o “seu máximo em termos de som e colorido orquestral”. É a
obra final de uma trilogia que vai ser ouvida neste concerto e que inclui Fontane di
Roma e Pini di Roma, formas musicais de contar a cidade italiana.

MECENAS VISITAS GUIADAS

SÉRIE DESCOBERTAS

coro
JOHANN SEBASTIAN BACH

294

31.10
domingo
18:00
sala suggia

€ 10

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS MÚSICA CORAL

BACH IMORTAL
CORO CASA DA MÚSICA
SOFI JEANNIN direcção musical
SILVIA MÁRQUEZ órgão
Jehan Alain Chanson à bouche fermée
Johann Sebastian Bach Singet dem Herrn, BWV 225
Gabriel Jackson O Sacrum Convivium
Johann Sebastian Bach Der Geist hilft, BWV 226
Knut Nystedt Immortal Bach
Johann Sebastian Bach Jesu meine Freude, BWV 227
Toru Takemitsu Chiisana Sora/Small Sky
Johann Sebastian Bach Jesu bleibet meine Freude

A imortalidade de Bach foi conquistada através de páginas e páginas de música
sublime, que para sempre serão uma referência da nossa cultura. O Coro Casa da
Música presta-lhe homenagem interpretando obras que transmitem a profundidade incomparável da sua música sacra coral. O motete mais conhecido de Bach
é Jesu, meine Freude, uma magnífica e profunda exploração criativa baseada na
simplicidade de um hino religioso. Singet dem Herrn é um motete que surpreende
pela sua leveza, apesar de ter sido escrito para um funeral. O sentido de eternidade
que nos traz a música de Bach é quase tangível na obra que Knut Nystedt criou a
partir de uma canção fúnebre do próprio génio alemão, conseguindo colocar-nos
num lugar sem tempo. O programa inclui duas peças breves de Jehan Alain e Toru
Takemitsu e termina com um coral famoso que enche de luz a fé inquebrantável
expressa no texto.

“Voltem ao passado
e será já um progresso.”

GIUSEPPE VERDI

novembro

À VOLTA
DO BARROCO

05–21 novembro

À VOLTA DO
BARROCO
O festival À Volta do Barroco é o pretexto para encontros da Orquestra Barroca
com a Orquestra Sinfónica e o Remix Ensemble, cruzando assim as partituras de
grandes mestres do Barroco com compositores que não escaparam à sua influência.
Pela primeira vez, poderemos ouvir um solista a tocar o mesmo concerto junto da
Orquestra Barroca e também da Orquestra Sinfónica. O convidado é o violoncelista
premiado Pieter Wispelwey. Em Ano Itália, o Remix Ensemble não se esquece de
homenagear um dos criadores italianos mais importantes do nosso tempo, Salvatore
Sciarrino, e apresenta também uma obra de Wolfgang Rihm em que é solista o
grande violoncelista Marc Coppey. Ainda sob o signo da música italiana, o Ensemble
Allettamento apresenta um concerto inteiramente dedicado ao repertório escrito
para violino e violoncelo. Há ainda lugar para visitar o Classicismo, num fim de tarde
que junta a Orquestra Sinfónica, o Coro e um elenco de prestigiados cantores para
interpretar o célebre Requiem de Mozart. A encerrar o festival, o Coro parte dos
madrigais italianos para nos levar até algumas das mais belas páginas surgidas no
último século sob a inspiração desta forma musical renascentista.

À VOLTA DO BARROCO
PIETER WISPELWEY

302

05.11
sexta
21:30
sala suggia

barroca & sinfónica

DELÍRIO
CONCERTANTE
1ª PARTE

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
LAURENCE CUMMINGS cravo e direcção musical
Antonio Vivaldi Sinfonia da ópera La Fida Ninfa
Charles Avison Concerto grosso n.º 5, segundo Domenico Scarlatti
Arcangelo Corelli Concerto grosso n.º 4
Francesco Geminiani Concerto grosso “La Folia”
2ª PARTE

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CHRISTIAN ZACHARIAS direcção musical
PIETER WISPELWEY violoncelo
€ 14

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

Georg Friedrich Händel Concerto grosso em Lá menor, op. 6 n.º 4
Joseph Haydn Concerto n.º 1 para violoncelo e orquestra

A Orquestra Barroca e a Sinfónica dedicam-se a um dos géneros instrumentais mais
importantes do período Barroco: o concerto grosso. De Itália chega-nos a música
de Arcangelo Corelli, responsável por elevar esta forma à sua máxima perfeição,
bem como de outros que se encarregaram de divulgar o modelo coreliano por toda
a Europa, juntando-se assim ao programa as partituras de um dos seus discípulos,
Francesco Geminiani, e ainda do seu admirador britânico Charles Avison. O concerto
conta com a presença de um premiado violoncelista, Pieter Wispelwey, que junto
da Orquestra Sinfónica interpreta uma das obras mais importantes do repertório
do instrumento: um concerto de Haydn redescoberto em meados dos anos 60.

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

CICLO GRANDES CONCERTOS PARA VIOLONCELO · SÉRIE CLÁSSICA

À VOLTA DO BARROCO
MARC COPPEY

304

06.11
sábado
18:00
sala suggia

remix & sinfónica

PINTURA
CONCERTANTE
1ª PARTE

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
PETER RUNDEL direcção musical
MARC COPPEY violoncelo
Salvatore Sciarrino Sonata da Camera
Wolfgang Rihm Versuchung, Homenagem a Max Beckmann,
para violoncelo e orquestra
2ª PARTE

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CHRISTIAN ZACHARIAS direcção musical
Anton Bruckner Quinteto para cordas em Fá maior
€ 14

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

Salvatore Sciarrino é um dos nomes fundamentais da composição contemporânea italiana. É sua a obra que inicia este concerto, escrita em 1971 e um exemplo
de como as formas barrocas servem ainda a inspiração dos criadores do nosso
tempo. De seguida, o Remix Ensemble retoma uma obra do seu repertório que
exige um grande solista, e conta com o Artista em Residência Marc Coppey para
esse papel. Trata-se de uma homenagem ao pintor Max Beckmann fazendo uma
referência ao seu tríptico A Tentação de Santo Antão. Aqui, a ligação ao passado
está na própria pintura, que sendo datada de 1937 se baseia num formato e numa
temática muito associada à Idade Média. Uma preocupação do compositor foi
transpor para a música a fragilidade das linhas e da perspectiva. A noite termina
com uma versão orquestral da obra mais importante que Bruckner escreveu para
uma formação camerística.

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

CICLO GRANDES CONCERTOS PARA VIOLONCELO · FORA DE SÉRIE

À VOLTA DO BARROCO
SALVATORE SCIARRINO

306

07.11
domingo
18:00
sala suggia

remix & barroca

TRADIÇÃO
ITALIANA
1ª PARTE

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
PETER RUNDEL direcção musical
Carlos Lopes nova obra para ensemble
(estreia mundial; encomenda Casa da Música)
Salvatore Sciarrino Le stagioni artificiali
2ª PARTE

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
LAURENCE CUMMINGS cravo e direcção musical
PIETER WISPELWEY violoncelo

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

Georg Philipp Telemann Abertura em Fá menor, TWV 55:F3
Joseph Haydn Concerto n.º 1 para violoncelo e orquestra
Antonio Salieri Sinfonia Veneziana em Ré menor

Descoberto praticamente 200 anos após a sua composição, o Concerto n.º 1
para violoncelo de Haydn estabeleceu-se rapidamente como um dos mais importantes da literatura do instrumento. Para o interpretar, a Orquestra Barroca
faz-se acompanhar por Pieter Wispelwey, violoncelista holandês com uma sólida
carreira internacional, premiado e requisitado tanto no domínio da música antiga
como no da contemporânea. O Remix Ensemble continua a sua homenagem a
um dos criadores italianos mais importantes do nosso tempo, Salvatore Sciarrino,
com uma obra onde o compositor explora o elemento primordial da sua música: o
som. O programa inclui ainda a estreia de uma encomenda ao Jovem Compositor
em Residência, Carlos Lopes, escrita especificamente para o Remix Ensemble.

CICLO GRANDES CONCERTOS PARA VIOLONCELO

308

À VOLTA DO BARROCO

ENSEMBLE
ALLETTAMENTO
09.11
terça
19:30
sala 2

€ 6

Cartão Amigo 25%

CAFÉ CASA DA MÚSICA

MARIO BRAÑA violino
ELSA PIDRE violoncelo
Giovanni Battista Cirri Duo em Sol maior, op. 1 n.º 3
Giovani Maria Bononcini Arie, correnti..., op. 4
Arcangelo Corelli Sonata, op. 5 n.º 9
Giuseppe Valentini Allettamento per camera, op. 8 n.º 4
Carlo Tessarini Allettamento da camera em Sol maior, op. 3 n.º 2
Giovanni Benedetto Platti Ricercare n.º 1
Giovanni Battista Cirri Duo em Sol maior, op. 12 n.º 4

O Ensemble Allettamento estreia-se na Casa da Música com um programa
que percorre a evolução do repertório para violino e violoncelo ao longo
dos séculos XVII e XVIII. Inteiramente dedicado a compositores italianos,
o recital inclui obras que demonstram os diferentes discursos e dinâmicas
que surgiram entre os dois instrumentos no período Barroco. Formado
por Mario Braña e Elsa Pidre, o projecto retira o nome dos Allettamenti
da camera de Valentini e Tessarini, que estão entre as primeiras obras
escritas especificamente para esta formação. A ligação com o público é
um dos objectivos do ensemble, que é assim marcado pela procura de
“allettare” — agradar, seduzir e mover os afectos do ouvinte. O Ensemble
Allettamento foi premiado no Concurso Internacional de Música Antigua
de Gijón e tem recebido os aplausos da crítica e do público.

MÚSICA DE CÂMARA · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

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 refeição ao longo do dia.

Para mais informações consulte:
www.casadamusica.com/cafe

À VOLTA DO BARROCO
WOLFGANG AMADEUS MOZART

310

13.11
sábado
18:00
sala suggia

sinfónica & coro

REQUIEM
DE MOZART
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA
MICHAEL SANDERLING direcção musical
KATHARINA KONRADI soprano
CATRIONA MORISON meio-soprano
MARTIN MITTERRUTZNER tenor
KREŠIMIR STRAŽANAC barítono
Wolfgang Amadeus Mozart Requiem

€ 18

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

Obra derradeira de Mozart, o Requiem foi interrompido no mesmo momento em
que a vida do compositor, também ela, se desvaneceu. Sendo a obra de tal modo
genial, qualquer esforço de a concluir resulta sempre distante do sublime que Mozart
logrou. Escrita no leito da morte, nada na partitura autógrafa denuncia qualquer laivo
de fragilidade: a escrita é segura, sem rasuras, como qualquer outra do compositor.
Um elenco internacional de solistas prestigiados divide o palco com a Orquestra
Sinfónica e o Coro Casa da Música, num concerto imperdível dirigido pelo alemão
Michael Sanderling, o novo maestro titular da Sinfónica de Lucerna.

FUNDADOR GOLD

FORA DE SÉRIE

ciclo piano fundação EDP
VADYM KHOLODENKO

312

14.11
domingo
18:00
sala suggia

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

VADYM
KHOLODENKO
Sergei Prokofieff Quatro peças, op. 32; Things in Themselves, op. 45
Franz Schubert Sonata em Mi bemol maior, D. 568
–
Franz Schubert Três peças para piano, D. 946
Sergei Prokofieff Things in Themselves, op. 45; Sonata para piano n.º 7

O vencedor da Medalha de Ouro do Concurso Van Cliburn regressa à Casa da
Música com um programa centrado no seu compositor predilecto, Sergei Prokofieff.
Vadym Kholodenko já gravou todos os concertos do mestre russo e o seu álbum
mais recente, para a Harmonia Mundi, é a ele inteiramente dedicado. Entre as
obras escolhidas para este recital destaca-se a portentosa Sonata n.º 7, uma das
mais populares e difíceis do século XX. O programa divide-se entre Prokofieff e
Schubert, e deste podemos ouvir uma sonata raramente tocada ou gravada — ao
contrário das célebres Três peças para piano D. 946, exemplo magnífico do talento
do compositor austríaco para escrever melodias inesquecíveis.

sinfónica
ILYA GRINGOLTS

314

20.11
sábado
18:00
sala suggia

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

VIVA PAGANINI
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
OLARI ELTS direcção musical
ILYA GRINGOLTS violino
Niccolò Paganini Concerto n.º 1 para violino e orquestra
–
Luca Francesconi Duende. The Dark Notes, para violino e orquestra
(estreia em Portugal)

Juntando virtuosismo e versatilidade, Ilya Gringolts tem uma carreira de grande
sucesso que o leva a tocar com as grandes orquestras mundiais e também com o
quarteto de cordas a que dá o nome. Discípulo de Itzhak Perlman, foi o mais jovem
vencedor de sempre do Prémio Paganini, em 1998, contava então 16 anos de idade.
Tão facilmente o ouvimos a estrear obras contemporâneas como a interpretar o
grande repertório concertístico ou ainda música antiga com ensembles especializados. O programa deste fim de tarde é disso um bom exemplo, já que inclui uma
obra concertante do lendário Paganini mas também uma nova composição de
Luca Francesconi — que valeu ao compositor italiano o Prémio de Música da Royal
Philharmonic Society. O termo espanhol duende traduz um estado quase hipnótico
de entrega total do artista à emoção e representa a intenção do compositor de
regressar a uma matéria primitiva, a terrenos interiores desconhecidos.

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

APOIO

PORTRAIT LUCA FRANCESCONI VI · SÉRIE DESCOBERTAS

À VOLTA DO BARROCO
CARAVAGGIO — OS MÚSICOS
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21.11
domingo
18:00
sala suggia

€ 10

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS MÚSICA CORAL

coro

MADRIGAIS
CORO CASA DA MÚSICA
NILS SCHWECKENDIEK direcção musical
Adrian Willaert Amor mi fa morire
Philippe Verdelot Italia mia
Orlando di Lasso Cantai, or piango
Luca Marenzio Gia torna a rallegrar
Andrea Gabrieli Tirsi morir volea
Claudio Monteverdi Hor che’l ciel e la terra
–
Carlo Gesualdo Resta di darmi noia
Gideon Klein Madrigal n.º 2, de 2 madrigais
Paul Hindemith Trink aus e An eine Tote, de 12 madrigais
György Ligeti Alphabet e The Lobster Quadrille, de Nonsense madrigals
Salvatore Sciarrino Quante isole, de 12 madrigais
Elliott Carter Mad regales
Claudio Monteverdi Altri canti di Marte

Itália, século XVI: o madrigal é uma nova forma de música coral sobre poesia profana
que inspira os compositores ávidos de novas possibilidades expressivas. Partindo da
música de pioneiros deste género — o flamengo Adrian Willaert e o francês Philippe
Verdelot, que cedo se fixaram em Veneza e Florença —, percorremos vários autores
do Renascimento italiano até chegarmos à música de um mestre mais tardio mas
não menos revolucionário: Monteverdi. Mas isto não é tudo o que o Coro Casa da
Música tem para revelar neste concerto. Tendo por mote a música arrojada de
Gesualdo, absolutamente singular naquele período, partimos à descoberta dos
madrigais do nosso tempo que desafiam as capacidades técnicas e expressivas
de qualquer coro e nos levam para outros universos, ora contemplativos ora humorísticos, e todos eles fascinantes.
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DANIEL FREIRE

VISITA GUIADA
+ CONCERTO
Venha conhecer a
Casa e termine a sua
visita num concerto.

23.11
terça
19:30
sala 2

€ 6

Cartão Amigo 25%

Aos 16 anos, Daniel Freire é um dos indiscutíveis novos valores da guitarra
portuguesa, revelando uma sensibilidade madura e a reverência pelas suas
grandes referências: José Nunes, Alcino Frazão, ou José Manuel Neto e
Ângelo Freire (seu tio). Daniel Freire estuda no Conservatório Nacional
de Música com Ricardo Gordo, enquanto compartilha de intensas noites
nas inúmeras casas de fado da cidade de Lisboa, ao lado de nomes como
Miguel Ramos, Ada de Castro, Maria da Nazaré, Linda Leonardo, Maria
Amélia Proença, José Manuel Neto, Carlos Manuel Proença e Ângelo Freire.

NOVOS VALORES DA GUITARRA PORTUGUESA · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

Marcações 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com

26.11
sexta
21:00
sala suggia

€ 10

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

sinfónica
ARTHUR RACKHAM — HÄNSEL UND GRETEL
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NATUREZA
ENCANTADA
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
TAKUO YUASA direcção musical
Antonín Dvořák No Reino da Natureza
Bedřich Smetana O Moldau
Johann Strauss II Contos dos Bosques de Viena
–
Engelbert Humperdinck Excertos de Hänsel und Gretel
Piotr Ilitch Tchaikovski Suite de O Lago dos Cisnes

Uma viagem sinfónica com uma das musas mais importantes dos artistas: a natureza.
A abertura de Dvořák transporta-nos para paisagens ricas de cores e impressões
e é uma provável referência nostálgica a Vysoká, na Boémia, onde o compositor
conseguia escrever em paz e apenas na companhia dos sons da natureza. Se as
águas do Moldava, o rio mais importante da Chéquia, são o elemento fundamental
do poema sinfónico homónimo de Smetana, a obra de Strauss leva-nos até ao ambiente florestal dos arredores de Viena. O mundo sobrenatural e mágico é reservado
para a segunda parte do concerto, onde nos deparamos com a história de dois
irmãos que se perdem numa floresta densa e repleta de mistérios, e encontramos
um lago encantado onde vive Odete, uma jovem enfeitiçada que se transforma em
cisne durante o dia.

EMPRESA AMIGA

SÉRIE CLÁSSICA
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ciclo jazz

27.11
sábado
22:00
sala suggia

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

PATROCINADOR
SUPER BOCK UNLOCK

RUI REININHO

ORQUESTRA JAZZ DE MATOSINHOS
& RUI REININHO

ANIMAIS ERRANTES

ORQUESTRA JAZZ DE MATOSINHOS
RUI REININHO
PEDRO GUEDES direcção musical

Os vislumbres do futuro parecem ressoar sempre de paisagens ancestrais.
Nada é bem deste mundo tirando, talvez, todas as coisas mágicas; as percussões,
as vozes, o Himalaia lá ao fundo, Tantan pós Tibet. Um olho é uma nau imaginária
que avista 20.000 éguas submarinas. Nela, a Orquestra Jazz de Matosinhos junta-se a Rui Reininho na reinvenção de um disco que só sairá em 2021. A orquestra
entra neste corpo de composições nascidas dos improvisos de Reininho com Paulo
Borges, onde a electricidade de Alexandre Soares se funde nos ventos que sopram:
“há que sobrevoar o mar e navegar o ar”.
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sinfónica

LENDAS
DA BOÉMIA
28.11
domingo
12:00
sala suggia

€ 6

CONCERTO COMENTADO

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
TAKUO YUASA direcção musical
concerto comentado por RUI PEREIRA
Antonín Dvořák No Reino da Natureza
Bedřich Smetana O Moldau
Johann Strauss II Contos dos Bosques de Viena

O fascínio pela natureza marca este concerto recheado de paisagens sedutoras. Tudo
começa com uma ode às belíssimas paisagens checas evocadas como ninguém
por Antonín Dvořák. Por ali, nas montanhas da Boémia, nasce o rio Moldava, que
percorremos com Smetana numa jornada desde a nascente, passando por Praga e
ao encontro das águas do Elba. No final somos levados a perder-nos pelas florestas
em torno da cidade natal de Johann Strauss II: Contos dos Bosques de Viena é uma
grande valsa em forma de poema sinfónico, com tamanha força comunicativa que
a tornou uma das mais célebres de sempre.

Cartão Continente
oferta de duas entradas
para < 18 anos

PATROCINADOR SINFÓNICA
AO DOMINGO CONTINENTE

SÉRIE FAMÍLIAS · SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

“Aquele que começa
bem está já a metade
do caminho.”

CARLO GOLDONI

dezembro

ciclo piano fundação EDP
BENJAMIN GROSVENOR
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01.12
quarta
18:00
sala suggia

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

BENJAMIN
GROSVENOR
Johannes Brahms 3 Intermezzi, op. 117
Robert Schumann Fantasia, op. 17
–
Franz Liszt Sonetos de Petrarca 104 e 123
Fryderyk Chopin Sonata para piano n.º 3

Desde que venceu a categoria de piano no Concurso da BBC de Jovem Músico do
Ano como o mais novo de sempre na competição, Benjamin Grosvenor tornou-se
na coqueluche do pianismo britânico. Hoje em dia é presença regular nas mais
prestigiadas salas de concerto do mundo, a sua discografia recolhe os maiores
elogios da crítica especializada e as grandes orquestras mundiais disputam a sua
presença. Conhecido pelas escolhas criteriosas e imaginativas dos seus programas,
Benjamin Grosvenor fez a sua estreia portuguesa na Casa da Música com enorme
sucesso. Em 2021 encerra o Ciclo de Piano com obras-primas dos mais importantes
compositores do Romantismo, incluindo a derradeira Sonata de Chopin.

sinfónica
FUNERAL DE JEAN SIBELIUS — 1957
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04.12
sábado
18:00
sala suggia

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

DESPEDIDA
DE SIBELIUS
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
JOHN STORGÅRDS direcção musical
MARC COPPEY violoncelo
Jean Sibelius Valse Triste
Henry Dutilleux Toute un Monde Lointain, para violoncelo e orquestra
–
Henry Dutilleux Métaboles
Jean Sibelius Sinfonia n.º 7

É uma despedida em grande, como grande é o solista deste final de tarde: Marc
Coppey, que se lançou numa carreira brilhante após a conquista das duas principais
distinções no Prémio Johann Sebastian Bach, em 1988 — tinha apenas 18 anos.
No último concerto da sua residência na Casa da Música, o violoncelista francês
toca Toute un Monde Lointain de Henri Dutilleux, peça que se tornou uma das mais
importantes adições do século XX ao repertório concertante para o instrumento.
Quem se despede também neste fim de tarde é Sibelius, com o último capítulo da
integral das suas sinfonias que percorreu o ano de 2021. A Sinfonia n.º 7 foi a última
grande obra de Sibelius, e é aqui acompanhada pela célebre Valsa Triste, composta
em 1903 como parte da música de cena para uma peça teatral. A beleza desta
famosa valsa tornou-a uma obra predilecta das salas de concerto.

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

INTEGRAL DAS SINFONIAS DE SIBELIUS
CICLO GRANDES CONCERTOS PARA VIOLONCELO · SÉRIE DESCOBERTAS

ESMAE BIG BAND
07.12
terça
19:30
sala 2

PAULO PERFEITO direcção musical

€ 6

Na lógica de uma formação abrangente e diversificada, os alunos do
curso de Jazz da ESMAE são estimulados a desenvolver competências
nas áreas de performance, improvisação, teoria, composição e arranjos.
Assim, a ESMAE Big Band é uma orquestra composta por estudantes que
frequentam o curso de Jazz e, numa tradição que remonta aos grandes
líderes do passado — Duke Ellington, Thad Jones ou Bob Brookmeyer —,
também aqui o músico e o compositor se combinam num universo onde a
improvisação é um elemento fundamental da obra musical. Neste concerto
a orquestra interpretará algumas composições originais dos seus alunos.

Cartão Amigo 25%

MECENAS PRÉMIO NOVOS
TALENTOS AGEAS

www.strongcharon.pt

NOVOS VALORES DO JAZZ · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS
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sinfónica

BELA ITÁLIA
10.12
sexta
21:00
sala suggia

€ 10

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CARLO RIZZI direcção musical
Hector Berlioz Abertura Carnaval Romano
Ottorino Respighi Vetrate di Chiesa
–
Richard Strauss Aus Italien

Na Primavera de 1886, um Richard Strauss ainda jovem fez uma viagem pela Itália
que representou um ponto de viragem no seu percurso criativo. Deu origem à fantasia sinfónica Aus Italien (De Itália), a primeira peça programática daquele que se
revelaria um mestre fundamental deste género. Trata-se de uma descrição musical
de alguns locais que despertaram especialmente as emoções de Strauss, desde
os campos e as ruínas de Roma à praia de Sorrento e à região de Nápoles. A obra
do italiano Respighi em programa parte também de uma sugestão externa: quatro
episódios religiosos representados no vitral de uma igreja. Este concerto que dá
por terminado o Ano Itália inicia-se com a famosa abertura Carnaval Romano de
Berlioz, em que a alusão a festividades populares se faz com o ritmo contagiante
do saltarello, uma dança popular com raízes na Idade Média.

EMPRESA AMIGA

SÉRIE CLÁSSICA

MÚSICA PARA
O NATAL

12–23 dezembro

MÚSICA PARA
O NATAL
Todos os anos, a Casa da Música celebra a quadra natalícia com programas alusivos
a esta época. Escrita especialmente para assinalar os 13 dias de Natal do calendário
luterano, em 1734/35, a Oratória de Natal de Johann Sebastian Bach mantém-se
como uma das mais importantes criações do repertório coral-sinfónico da história
da música ocidental. As seis cantatas são apresentadas em duas noites pelo Coro
Casa da Música, alternadamente acompanhado pela Orquestra Barroca e pela
Orquestra Sinfónica, sob a direcção de Laurence Cummings e Stefan Blunier. O
Natal é também o tempo de escutar as jovens promessas do Conservatório de
Música do Porto, que disputam entre si o Prémio Casa da Música, e um programa
especial da Banda Sinfónica Portuguesa.

MECENAS MÚSICA PARA O NATAL
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MÚSICA PARA O NATAL

BANDA SINFÓNICA
PORTUGUESA
12.12
domingo
12:00
sala suggia

€ 12

Juniores (< 30 anos) 25%
Cartão Amigo 25%
Seniores (> 65 anos) 25%
Sócio BSP 25%

DIOGO COSTA direcção musical
Coro a designar
Florent Schmitt Dionysiaques
Daniel Pinkham Christmas Cantata
Frank Ticheli Angels in the Architecture
Carlos Pellicer Remembrance, 1.ª Sinfonia

O concerto especial de Natal da Banda Sinfónica Portuguesa começa com uma
das obras mais fascinantes do repertório para sopros e percussão. Dionysiaques,
de Florent Schmitt, sugere uma orgia dionisíaca através dos contrastes intensos
que percorrem a partitura. Daniel Pinkham recupera o cantochão medieval e outras influências para dar forma a uma obra arrebatadora, aqui interpretada com a
colaboração de um coro convidado. Angels in the Architecture de Frank Ticheli,
uma composição já do século XXI, é um conflito dramático entre dois extremos da
existência humana: o divino e o maldito. O compositor valenciano Carlos Pellicer
dedica à escritora Carmelina Sánchez-Cutillas a sua primeira sinfonia, Remembrance,
uma homenagem às mulheres e um apelo à igualdade de género.

remix
CATHY MILLIKEN
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14.12
terça
19:30
sala suggia

€ 10

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

NIGHT SHIFT
REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
COROS AMADORES
JONATHAN STOCKHAMMER direcção musical
HELENA RASKER meio-soprano
MICHAEL SCHIEFEL barítono
Cathy Milliken Night Shift, para ensemble, solistas e comunidade amadora

O público é chamado a participar neste concerto especial ajudando os artistas em
palco a interpretar uma nova composição. A obra a estrear é uma encomenda a
Cathy Milliken, compositora, oboísta e membro fundador do prestigiado Ensemble
Modern, e tem por título Night Shift — “turno da noite”. Baseia-se na peça Sonho de
Uma Noite de Verão de Shakespeare e tem por tema o conflito e a resolução. As
Fadas são as influencers, e os Artesãos são aqueles que vivem a vida de um modo
pragmático. A apresentação na Casa da Música inclui textos em português criados
especialmente para esta ocasião e promete tornar-se uma experiência inesquecível. Iniciativa promovida pela Art Mentor Foundation Lucerne, o projecto Connect
desafia as convenções e tem dimensão europeia, contando com as colaborações
de prestigiados ensembles de música contemporânea — além do Remix Ensemble,
a London Sinfonietta, o Asko·Schönberg e o Ensemble Modern.

APOIO

CONNECT — NOVA MÚSICA PARA NOVOS PÚBLICOS
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MÚSICA PARA O NATAL

PRÉMIO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA
DO PORTO/CASA DA MÚSICA
14.12
terça
19:30
sala 2

O Concurso Interno do Conservatório de Música do Porto marca todos os anos
lectivos desta escola centenária de ensino especializado de música, abrangendo
alunos das mais variadas faixas etárias. Os mais velhos preparam-se para prosseguir
os estudos de nível superior e, após a conquista do prémio nas suas categorias de
instrumentos, encontram-se para um recital de laureados em que disputam entre
si o Prémio Casa da Música. Os vencedores da edição 2021 são anunciados no final
do ano lectivo de 2020/2021 e sobem depois ao palco da Sala 2 da Casa da Música,
num recital que comprova a grande qualidade musical destes jovens intérpretes.

€ 6

Cartão Amigo 25%

MÚSICA DE CÂMARA

MÚSICA PARA O NATAL
JOHANN SEBASTIAN BACH
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17.12
sexta
21:00
sala suggia
18.12
sábado
18:00
sala suggia
€ 18

sinfónica & coro

ORATÓRIA
DE NATAL I
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA
STEFAN BLUNIER direcção musical
ANNA-LENA ELBERT soprano
HELEN CHARLSTON meio-soprano
JOSHUA ELLICOTT tenor
RAFAEL FINGERLOS barítono
Johann Sebastian Bach Oratória de Natal (Cantatas 1, 2 e 3)

Quando compôs a Oratória de Natal, em 1734, Bach pretendeu aliar a estrutura
tradicional das cantatas sacras, com árias, recitativos e coros, a uma inovadora
concepção narrativa centrada na figura do Evangelista, interpretado pelo tenor.
A obra é constituída por seis cantatas com diferentes dispositivos vocais e instrumentais, cada uma destinada a ser executada num dia específico da quadra
natalícia. Neste concerto especial dirigido por Stefan Blunier, a Orquestra Sinfónica
e o Coro juntam-se a quatro prestigiados solistas internacionais para interpretar
as primeiras três cantatas, que descrevem o nascimento de Jesus, a anunciação
e a adoração dos pastores.

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS MÚSICA PARA O NATAL

FORA DE SÉRIE

MÚSICA PARA O NATAL
JOHANN SEBASTIAN BACH
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22.12
quarta
+
23.12
quinta
21:00
sala suggia

€ 18

Juniores (< 30 anos) 50%
Professores e estudantes
de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS MÚSICA PARA O NATAL

barroca & coro

ORATÓRIA
DE NATAL II
ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA
LAURENCE CUMMINGS direcção musical
Johann Sebastian Bach Oratória de Natal (Cantatas 4, 5 e 6)

A cidade de Leipzig teve a quadra natalícia de 1734/35 enriquecida por aquela que
se tornaria uma das obras sacras mais relevantes da história. Ao longo de seis dias,
nas Igrejas de São Tomé e São Nicolau, seis cantatas marcaram as festividades
religiosas daquela cidade alemã. O segundo concerto que a Casa da Música dedica
à Oratória de Natal de Bach é protagonizado pela Orquestra Barroca e pelo Coro,
numa interpretação que poderá aproximar-se das sonoridades ouvidas na época.
Inclui as três últimas cantatas deste ciclo, originalmente apresentadas a partir do
Ano Novo, dedicadas à circuncisão de Jesus, à viagem dos Reis Magos e à adoração
destes pelo Menino.
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OBRAS ENCOMENDADAS
COM ESTREIA EM 2021

OBRAS COM ESTREIA
NACIONAL EM 2021
janeiro

junho

LUCA FRANCESCONI Sea Shell,
para coro a cappella
LUCA FRANCESCONI Islands,
para piano e orquestra
LUIGI DALLAPICCOLA An Mathilde,
cantata para voz feminina e ensemble
OSCAR BIANCHI Exordium
FRANCESCO FILIDEI Love Story,
para sete músicos e papel higiénico

ERMANNO WOLF-FERRARI Concerto
para violino e orquestra

fevereiro
A Queda da Casa de Usher
JEAN EPSTEIN filme
IVAN FEDELE música

março
maio
PEDRO AMARAL Anamorphoses
(estreia mundial da nova versão;
encomenda Casa da Música
e Câmara Municipal de Matosinhos)
CARLOS LOPES nova obra para
orquestra (estreia mundial; encomenda
Casa da Música)
LUÍS ANTUNES PENA Discontinued Reality
(estreia em Portugal; encomenda Casa
da Música e Acht Brücken/Köln Musik)
VASCO MENDONÇA a box of darkness
with a bird in its heart, para violino solo
(encomenda Casa da Música, Philharmonie
de Paris e ECHO)

HANS WERNER HENZE Requiem
LUCA FRANCESCONI Daedalus
LUCA FRANCESCONI Concerto para
violino e orquestra (estreia em Portugal;
encomenda Casa da Música, Bamberger
Symphoniker, Radio France, L’Auditori
Barcelona e LA Philharmonic Orchestra)

outubro
FRANCESCO FILIDEI Tre quadri, concerto
para piano e orquestra (estreia em Portugal;
encomenda Casa da Música, Milano Musica
e Warsaw Autumn)

novembro
CARLOS LOPES nova obra para
ensemble (estreia mundial; encomenda
Casa da Música)

abril
LUIGI NONO Der rote Mantel

maio
BERND RICHARD DEUTSCH Dr. Futurity
GEORGES APERGHIS The Messenger,
para zarb e voz (encomenda Kölner
Philharmonie no âmbito do “non bthvn
project”, Festspielhaus Baden-Baden
e ECHO)
MISATO MOCHIZUKI Inside (encomenda
Elbphilharmonie Hamburg, Konzerthaus
Dortmund e ECHO)
EDMUND FINNIS A Spiral Ascending
(encomenda Sage Gateshead e ECHO)

outubro
BERND RICHARD DEUTSCH Phaenomena,
concerto para sheng e orquestra

novembro
LUCA FRANCESCONI Duende.
The Dark Notes, para violino e orquestra

dezembro
CATHY MILLIKEN Night Shift,
para ensemble, solistas e comunidade
amadora (encomenda Art Mentor
Foundation Lucern)

SERVIÇO EDUCATIVO
OFICINAS E FORMAÇÃO

APOIO INSTITUCIONAL

MECENAS SERVIÇO EDUCATIVO

354

oficinas

PRIMEIRAS
OFICINAS
domingos
10:30
+
15:00*
sala de
ensaio 2

€ 10 CRIANÇA
+ ADULTO
€ 7,5 SEGUNDO
ACOMPANHANTE
> 12 ANOS

Pensadas para um público dos zero aos seis anos, estas oficinas enquadram de forma sedutora as primeiras experiências de proximidade entre
as crianças e a música. São quatro propostas que se vão intercalando
mensalmente ao longo do ano e onde se promove a interacção musical
das crianças com os seus acompanhantes, sob orientação de músicos que
os apresentam a timbres, melodias e outros amigos para a vida. Perante
a nova realidade, teremos duas sessões por domingo, sendo cada um
desses dias dedicado a uma faixa etária (0-18 meses, 18-3 anos, 3-6 anos).
Recomendamos a consulta das plataformas digitais da Casa da Música
para actualização sobre eventuais alterações que se tornem necessárias
durante o ano, nomeadamente no número de sessões.

10.01 (0–18 meses) · 07.02 (0–18 meses)
14.03 (18 meses–3 anos) · 02.05 (3–6 anos)
20.06 (0–18 meses)

GRILIS EM PARIS
BRUNO ESTIMA e PAULO NETO formadores

03.01 (3–6 anos) · 28.02 (3–6 anos) · 11.04 (0–18 meses)
30.05 (18 meses–3 anos) · 04.07 (3–6 anos)

BRINCAR COM MOZART
ANTÓNIO MIGUEL TEIXEIRA e SOFIA NEREIDA formadores

17.01 (18 meses–3 anos) · 21.02 (18 meses–3 anos)
07.03 (0–18 meses) · 16.05 (0–18 meses)
27.06 (18 meses–3 anos)

SELVA SINFÓNICA
JOANA ARAÚJO e TIAGO OLIVEIRA formadores

31.01 (3–6 anos) · 28.03 (3–6 anos)
25.04 (18 meses–3 anos) · 06.06 (3–6 anos)
11.07 (0–18 meses)

MUSA
ANA BENTO e BRUNO PINTO formadores
*horário não disponível durante o mês de Janeiro
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oficinas

OFICINAS DO DIA
30 janeiro
sábados
10:30
+
14:30*
sala de
ensaio 2

São 90 minutos, como num jogo de futebol, mas aqui não há adversários.
Cada oficina é um estímulo à união entre participantes por um propósito
comum: fazer música. A partir dos seis anos, todos têm lugar nas propostas que apresentamos, orientadas para trabalhar diferentes recursos do
processo criativo, da voz ao gamelão, do ritmo à reutilização. E é da alegria
e do entusiasmo colectivos que a música nasce, trazida ao mundo por uma
nova família feita de muitas pessoas, de muitos lugares.
Famílias e público geral (com mais de 6 anos) .

VIVA O CARNAVAL!
JOAQUIM ALVES e LUÍS OLIVEIRA formadores

27 março

CANTAR A PRIMAVERA
ANTÓNIO MIGUEL TEIXEIRA e DUARTE CARDOSO formadores

29 maio

GAMELÃO
FACTOR E! formadores
€ 5
€ 15 GRUPO
DE 4 PESSOAS

19 junho

PERCUSSÃO TRADICIONAL
PORTUGUESA
AFONSO PASSOS e RUI RODRIGUES formadores
*horário não disponível durante o mês de Janeiro
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FORMAR NA CASA
16 janeiro (em regime webinar)
sábados
14:30
—18:30
sala de
ensaio 2

Abertas a um vasto leque de potenciais interessados, estas acções formativas propõem novas e diferentes respostas para necessidades práticas
do trabalho com a música. Visam ajudar a capacitação de pessoas que,
estando no terreno, desejam produzir mais e melhor — daí os seus muitos
destinatários: professores dos ensinos pré-escolar, básico e secundário,
músicos, formadores, programadores, artistas digitais, auxiliares de acção educativa. Com os projectos do Formar na Casa mostra-se a música
enquanto elemento activo no processo de educação, indutor da lógica e
da criatividade, mas também auxiliador na gestão das emoções.

ARTES NA SALA DE AULA
ÓSCAR RODRIGUES formador
WORTEN DIGITÓPIA concepção e desenvolvimento
Músicos, professores e outros interessados em estratégias de ensino

23 janeiro (em regime webinar)

CANTAR COM BEBÉS
ISABEL GONÇALVES e JOANA ARAÚJO formadoras
Professores do ensino pré-escolar e auxiliares de acção educativa

20 fevereiro
€ 15

CANTAR NA SALA DE AULA
DUARTE CARDOSO e RAQUEL COUTO formadores
Professores do ensino básico, das actividades de enriquecimento
curricular e auxiliares de acção educativa

SABER OUVIR:
12.º CURSO LIVRE DE
HISTÓRIA DA MÚSICA

360

janeiro
—
novembro
2021
segundas
17:30
—19:15

€ 30 MÓDULOS
€ 100 CURSO
NA TOTALIDADE

Cartão Amigo 25%

formação
1.º módulo — 18 e 25 janeiro, 01 fevereiro

A ARTE DA ORQUESTRA
PEDRO ALMEIDA

2.º módulo — 22 fevereiro, 01 e 08 março
O Curso Livre de História da Música procura renovar-se a cada ano, com
temas originais adequados a qualquer melómano e uma intenção de enriquecer a experiência única da audição de boa música. Começamos o
ano a percorrer os meandros da orquestra, a entender como funcionam
as inúmeras combinações de instrumentos e como, ao longo da história,
cresceram as suas possibilidades sonoras, sem esquecer os artistas
que mais fizeram por esta evolução. Vamos falar de ópera, mas com um
foco no período Barroco e no primeiro século e meio desta arte rainha da
expressão das emoções sobre um palco. E porque o século XX já passou
à história, é lá que vamos encontrar as linguagens revolucionárias da
electrónica e também a música que se fez em Portugal, em dois módulos
orientados por formadores estreantes neste curso mas que acumulam
experiência e conhecimento. Vamos ainda fugir ao universo da clássica
num módulo dedicado ao samba, apresentado pelo historiador brasileiro
que está a realizar o estudo mais moderno e aprofundado sobre este
género popular centenário.

UMA HISTÓRIA DO SAMBA
LIRA NETO

3.º módulo — 12, 19 e 26 abril

MÚSICA ATRAVÉS DO FIOS
A revolução dos
meios electroacústicos
RUI PENHA

4.º módulo — 10, 17 e 24 maio

MÚSICA PORTUGUESA
DO SÉCULO XX
FERNANDO LAPA

5.º módulo — 08, 15 e 22 novembro

APOIO

ÓPERA BARROCA — IL TEATRO
ALLA MODA
FERNANDO MIGUEL JALÔTO

ASSINATURAS
2021
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assinaturas

SINFÓNICA
SÉRIE CLÁSSICA
A Série Clássica apresenta algumas das criações mais perfeitas
e intemporais da história da música. Em noites de sexta-feira que
prometem ficar na memória, a Orquestra Sinfónica percorre obras de
mestres imortais: os clássicos de Viena (Mozart, Haydn e Beethoven),
os grandes sinfonistas russos (Prokofieff e Chostakovitch) ou o nome
mais sonante da música nórdica, Jean Sibelius.
Aqui se incluem excertos orquestrais de famosas obras
cénicas como O Lago dos Cisnes de Tchaikovski, Peer Gynt de
Grieg ou ainda o célebre ciclo Ruckert-Lieder de Mahler na voz de
Hanna-Elisabeth Müller.
Nesta série destacam-se solistas virtuosos como Marc
Coppey, Pieter Wispelwey, Viviane Hagner, Benjamin Schmid e o
maestro-pianista Christian Zacharias interpretando, respectivamente, peças de referência do repertório: os Concertos para violoncelo
de Dvořák, Elgar e Haydn, os Concertos para violino de Sibelius e
Wolf-Ferrari e ainda os Concertos para piano de Mozart e C. P. E.
Bach. De Schoenberg, a Orquestra apresenta uma das obras mais
apreciadas pelo público: Noite Transfigurada. O Ano Itália não podia
deixar de ser assinalado e dá origem a dois concertos especiais
inteiramente dedicados a este país, sob a direcção de maestros
estreantes na Casa da Música: Donato Renzetti e Carlo Rizzi. No
pódio estarão ainda outros maestros de prestígio internacional que
garantem interpretações de grande nível artístico.
Noites de música clássica emocionante a marcar na agenda
com a compra da sua assinatura.

SÉRIE COMPLETA

SÉRIE 8 CONCERTOS

SÉRIE 9 CONCERTOS

29.01 MOZART CONCERTANTE

26.02 O AROMA DO AMOR

29.01 MOZART CONCERTANTE

26.02 O AROMA DO AMOR

12.03 PROMETEU

19.03 MITOS DE AMOR

12.03 PROMETEU

16.04 CONCERTO DE ELGAR

26.03 A PAIXÃO

19.03 MITOS DE AMOR

14.05 CONCERTO DE DVOŘÁK

30.04 CLASSICISMO VIENENSE

26.03 A PAIXÃO

04.06 CONCERTOS ITALIANOS

21.05 ZACHARIAS TOCA MOZART

16.04 CONCERTO DE ELGAR

01.10 AS SETE ÚLTIMAS

18.06 O CANTO DOS CISNES

30.04 CLASSICISMO VIENENSE

PALAVRAS DE CRISTO

24.09 CANTOS DO NORTE

14.05 CONCERTO DE DVOŘÁK

05.11 DELÍRIO CONCERTANTE

22.10 VIOLONCELO RUSSO

21.05 ZACHARIAS TOCA MOZART

10.12 BELA ITÁLIA

26.11 NATUREZA ENCANTADA

08 CONCERTOS

09 CONCERTOS

€ 65,00

€ 66,30

Desconto 35%

Desconto 35%

22.10 VIOLONCELO RUSSO

—

—

05.11 DELÍRIO CONCERTANTE

CARTÃO AMIGO

CARTÃO AMIGO

26.11 NATUREZA ENCANTADA

€ 48,75

€ 49,72

10.12 BELA ITÁLIA

Desconto +25%
sobre o preço de assinatura

Desconto +25%
sobre o preço de assinatura

04.06 CONCERTOS ITALIANOS
18.06 O CANTO DOS CISNES
24.09 CANTOS DO NORTE
01.10 AS SETE ÚLTIMAS
PALAVRAS DE CRISTO

17 CONCERTOS
€ 111, 10

Desconto 45%

—
CARTÃO AMIGO
€ 83,32

Desconto +25%
sobre o preço de assinatura
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SINFÓNICA
SÉRIE DESCOBERTAS
Nas tardes de sábado, a Orquestra Sinfónica mergulha na música
dos nossos dias e em obras raramente incluídas no repertório habitual das orquestras, várias das quais nunca antes apresentadas
em Portugal. Sinfonias de Jean Sibelius fazem parte do programa
e permitem-lhe viajar pelas sonoridades magníficas que o grande
compositor finlandês desenhou no dealbar do século passado em
confronto com obras mais recentes, ora herdeiras dessa linhagem
ora contrastantes e inesperadas.
Entre os convidados especiais para dividir o palco com a
orquestra encontram-se solistas de renome internacional. Leticia
Moreno dá o mote com a interpretação de um concerto de Prokofieff.
O versátil violinista Ilya Gringolts celebra o Ano Itália colocando
lado a lado um concerto histórico de Paganini e outro bem mais
recente de Luca Francesconi. Deste compositor italiano, que em
2021 é o nosso Compositor em Residência, ouve-se ainda um novo
concerto para violino encomendado pela Casa da Música e por
outras prestigiadas instituições, com interpretação da dedicatária,
Patricia Kopatchinskaja, uma estrela das salas de concerto. Obras
concertantes de Magnus Lindberg e Francesco Filidei contam com
a mestria dos pianistas Joseph Moog e Maurizio Baglini. A estreia
em Portugal do Requiem sem vozes de Hans Werner Henze destaca o piano de Jonathan Ayerst e o trompete de Marco Blaauw. E
porque o ano é também dedicado às obras centrais do repertório
concertante do violoncelo, contamos com o virtuoso Marc Coppey
a interpretar Dutilleux.
A música portuguesa é um dos focos da Série Descobertas,
com uma tarde de mais um Estado da Nação, dedicada a compositores nacionais, que inclui estreias mundiais e obras concertantes
pelo pianista Roger Muraro e pelo clarinetista Horácio Ferreira.
Desvendamos ainda a música revolucionária de Luciano Berio e
Giacinto Scelsi, e revisitamos A Canção da Terra de Mahler.

CONCERTOS EM ASSINATURA
06.02 VIOLINO OLÉ!
06.03 REQUIEM
10.04 FINLÂNDIA EM CONCERTO
07.05 ESTADO DA NAÇÃO
29.05 A QUARTA DE SIBELIUS
18.09 A CANÇÃO DA TERRA
30.10 MÚSICA PARA A CIDADE ETERNA
20.11 VIVA PAGANINI
04.12 DESPEDIDA DE SIBELIUS

09 CONCERTOS
€ 68,90

Desconto 35%

—
CARTÃO AMIGO
€ 51,67

Desconto +25%
sobre o preço de assinatura

SINFÓNICA
FORA DE SÉRIE
Há concertos que nascem de um propósito especial: uma celebração, uma data festiva, uma apresentação diferente do habitual e
particularmente atractiva. São estes programas que reunimos na
Sinfónica Fora de Série e começam com o Concerto de Ano Novo.
O País Tema de 2021, Itália, dá origem a algumas das propostas,
desde logo com uma gala de árias famosas de Verdi e Puccini, nas
vozes da soprano Daniela Schillaci e do tenor Rafael Rojas.
O cine-concerto apresentado em Fevereiro é um regresso
ao génio de Chaplin, com a exibição de uma das suas comédias
clássicas acompanhada ao vivo pela orquestra e prometendo uma
experiência inesquecível.
Sendo Nono um dos nomes fundamentais da música italiana
do século XX, deixe-se levar pelos sons surpreendentes da sua
música revelados nos dois concertos Música & Revolução, ambos
partilhados com o Remix Ensemble. Outros sons revolucionários
de Itália são dados a ouvir pela orquestra e motivam as visitas de
artistas especializados na interpretação de música contemporânea: a
pianista Tamara Stefanovich interpreta Islands de Luca Francesconi
e a meio-soprano Christina Daletska canta Luigi Dallapiccola. Outros
programas igualmente imperdíveis colocam a Sinfónica e o Coro no
mesmo palco, desde um fim de tarde de Outono com o arrebatador
Requiem de Mozart às celebrações natalícias com a Oratória de Natal
de Bach. Fora de Série é também a viagem ao Oriente ao som do
sheng, instrumento milenar chinês, mais um apontamento de uma
assinatura multifacetada que vai enriquecer a sua experiência na
sala de concertos.

CONCERTOS EM ASSINATURA
08.01 CONCERTO DE ANO NOVO
15.01 GALA DA ÓPERA ITALIANA
23.01 ITÁLIA EM CONCERTO
20.02 O CIRCO DE CHAPLIN
23.04 VARIAÇÕES DE LUIGI NONO
24.04 UM REVOLUCIONÁRIO ITALIANO
02.07 RITMOS AMERICANOS
08.10 VENTOS DO ORIENTE
16.10 CORO DE BERIO
06.11 PINTURA CONCERTANTE
13.11 REQUIEM DE MOZART
17.12 ORATÓRIA DE NATAL I

12 CONCERTOS
€ 98,40

Desconto 40%

—
CARTÃO AMIGO
€ 73,80

Desconto +25%
sobre o preço de assinatura
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SINFÓNICA
SÉRIE FAMÍLIAS
Os segredos da partitura da orquestra e as histórias por detrás da
criação das mais apelativas obras sinfónicas são o mote para os
concertos comentados de domingo ao meio-dia. São programas de
eleição para as famílias e para aqueles que gostam de saber os detalhes da composição e da orquestração. Com a duração de uma hora
sem intervalo e a orientação de comentadores que conhecem bem
as cores da música, a audição torna-se uma experiência mais rica.
Aqui se poderá conhecer algo mais sobre a vida dos compositores e as histórias que quiseram contar em notas de música. São
obras que reflectem as viagens de Mozart e Haydn, o fascínio pela
natureza nórdica de Sibelius, ou pelas paisagens entre a Boémia e
a Áustria através da música de Dvořák, Smetana e Strauss. É ainda
a música nascida de narrativas literárias recheadas de fantasia
como Peer Gynt de Grieg ou Prometheus de Beethoven, além de
cânones da música sinfónica que nos deixaram Brahms e Prokofieff.
Música intemporal na superior interpretação de grandes maestros
internacionais, numa assinatura que se completa com o animado e
tradicional Concerto de Carnaval.

REMIX ENSEMBLE
CONCERTOS EM ASSINATURA
31.01 HISTÓRIAS DE MOZART
14.02 CONCERTO DE CARNAVAL
14.03 O TITÃ REBELDE
18.04 A TERCEIRA DE BRAHMS
16.05 A SEGUNDA DE SIBELIUS
20.06 A QUINTA DE SIBELIUS
26.09 PEER GYNT
24.10 SINFONIAS CLÁSSICAS
28.11 LENDAS DA BOÉMIA

09 CONCERTOS
€ 37,70

Desconto 35%

—
CARTÃO AMIGO
€ 28,27

Desconto +25%
sobre o preço de assinatura

Entre as suas principais propostas para esta temporada, o Remix
Ensemble apresenta nomes incontornáveis da música italiana, da
que se faz hoje e daquela que marcou o século XX — ou não fosse 2021 o ano em que se celebra Itália com todo o seu esplendor
musical. País cheio de música e de músicos, com um presente
artístico que honra um passado rico, foi e é casa de nomes como
Luciano Berio, Luca Francesconi, Luigi Nono e Salvatore Sciarrino,
alguns dos compositores que integram o repertório do ensemble.
Na Itália do século passado, música é também sinónimo de guerra,
de sombras, de revolução. Procura-se desvendar a enigmática obra
de Giacinto Scelsi e revelar o espírito livre de Franco Donatoni. Com
Luigi Nono, propõe-se uma viagem ao inconformismo que a música
pode significar.
Mas há mais para este ano: uma partitura para cinema por Ivan
Fedele e várias estreias que resultam de parcerias e de encomendas
da Casa da Música. Música com laivos teatrais de Heiner Goebbels,
o violoncelo de Marc Coppey a interpretar Wolfgang Rihm, uma
obra de Luís Antunes Pena nunca antes tocada em solo português,
uma composição de Carlos Lopes que se ouve pela primeira vez no
mundo, o apelativo trabalho de Cathy Milliken que tem no público
o seu principal aliado. Sob a direcção do seu prestigiado maestro
titular, Peter Rundel, mas também dos não menos conceituados
Emilio Pomàrico, Brad Lubman e Jonathan Stockhammer, o Remix
Ensemble entra na sua terceira década de vida com os pés bem
assentes no presente e no futuro da música.

CONCERTOS EM ASSINATURA
24.01 ITALIANO VERO…
16.02 A QUEDA DA CASA DE USHER
16.03 MITOS GREGOS
23.04 VARIAÇÕES DE LUIGI NONO
24.04 UM REVOLUCIONÁRIO ITALIANO
11.05 REALIDADES PARALELAS
14.09 CONCERTO FINAL DA ACADEMIA
DE VERÃO
06.11 PINTURA CONCERTANTE
07.11 TRADIÇÃO ITALIANA
14.12 NIGHT SHIFT

10 CONCERTOS
€ 67,20

Desconto 40%

—
CARTÃO AMIGO
€ 50,40

Desconto +25%
sobre o preço de assinatura
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ORQUESTRA
BARROCA
No ano em que completa o seu 15.º aniversário, a Orquestra Barroca
Casa da Música começa a temporada com uma viagem a Milão guiada pelo consagrado violinista e maestro Fabio Bondi, promovendo
um encontro entre Mozart e compositores milaneses do século XVIII.
Outro solista de enorme relevo a destacar é o contratenor Andreas
Scholl, que vem assinalar a Páscoa com uma cantata de Bach e o
Stabat Mater de Vivaldi. Um elenco de solistas especializados em
música antiga alia-se à Orquestra Barroca e ao Coro Casa da Música
para levar ao palco da Sala Suggia a monumental Paixão segundo São Mateus, de Johann Sebastian Bach, naquele que será um
momento alto da temporada e do percurso destes agrupamentos.
Já depois do Verão, a Orquestra Barroca deambula por obras de
Marais, Händel, Bach e Purcell que trazem consigo as dores e os
prazeres de uma antiquíssima bebida: o vinho.
A temporada encerra em celebração, juntando Orquestra
Barroca e Coro Casa da Música na apresentação da inesquecível
Oratória de Natal de Bach.

CORO
CASA DA MÚSICA
CONCERTOS EM ASSINATURA
17.01 MOZART EM MILÃO
31.03 O REGRESSO DE ANDREAS SCHOLL
30.05 A PAIXÃO SEGUNDO SÃO MATEUS
25.09 FESTIM NA BABILÓNIA
05.11 DELÍRIO CONCERTANTE
07.11 TRADIÇÃO ITALIANA
22.12 ORATÓRIA DE NATAL II

07 CONCERTOS
€ 66,30

Da felicidade à dor, das festas às despedidas, a música coral atravessa
o tempo e deixa marcas nas mais diferentes culturas — e Itália, o país
que a Casa da Música celebra este ano, demonstra-o com excelência.
A música de Monteverdi, o mais famoso de todos os madrigalistas,
continua a ser fonte de inspiração para compositores do nosso
tempo: em dois concertos diferentes, o Coro Casa da Música recua
ao século XVII e regressa à contemporaneidade, realizando numa
dessas ocasiões a estreia nacional de uma obra de Luca Francesconi,
Sea Shell. As vozes do Coro viajam ainda à pátria de Jean Sibelius de
onde trazem uma inesperada versão de Finlandia, obra orquestral que
se transformou num hino do país, percorrendo ainda outros autores
do Norte da Europa. E não esquecem o legado de Bach, centrando
um concerto na sua sublime música coral.

CONCERTOS EM ASSINATURA
16.01 CORO À ITALIANA
11.04 HUMORES DA NOITE
09.05 CANÇÕES NÓRDICAS
19.09 O VINHO DO AMOR
31.10 BACH IMORTAL
21.11 MADRIGAIS

06 CONCERTOS
€ 39,00

Desconto 35%

Desconto 35%

—

—

CARTÃO AMIGO

CARTÃO AMIGO

€ 29,25

€ 49,72

Desconto +25%
sobre o preço de assinatura

Desconto +25%
sobre o preço de assinatura
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CICLO PIANO
FUNDAÇÃO EDP
Cada recital do Ciclo de Piano apresenta-nos a arte lapidada como
um diamante por alguns dos pianistas mais conceituados do nosso
tempo. A temporada começa, como habitualmente, com a aposta
num jovem valor do instrumento, desta vez David Craveiro. Seguem-se sete nomes de referência mundial, vários dos quais já presentearam o público portuense com actuações entusiasticamente
aplaudidas. Surge assim a oportunidade para voltar a ouvir grandes
nomes da escola russa, desde logo os impressionantes Grigory
Sokolov e Arcadi Volodos, com programas que visitam o piano
romântico de Chopin e Schubert, mas também uma outra geração
da qual se destacam os conceituadíssimos Alexander Romanovsky
e Vadym Kholodenko, em recitais que prestam tributo à música
arrebatadora de Rachmaninoff e Prokofieff. Os compositores românticos que marcaram a história do piano são também escolhas
de duas pianistas que pela primeira vez se fazem ouvir em recital na
Casa da Música: a sul-coreana Yeol Eum Son e a americana Claire
Huangci. A temporada encerra com uma estrela britânica do piano,
Benjamin Grosvenor, que aos 29 anos de idade já soma quase duas
décadas na ribalta e uma multipremiada discografia.

CONCERTOS EM ASSINATURA
12.01 DAVID CRAVEIRO
23.02 ARCADI VOLODOS
07.03 ALEXANDER ROMANOVSKY
13.04 GRIGORY SOKOLOV
18.05 YEOL EUM SON
17.10 CLAIRE HUANGCI
14.11 VADYM KHOLODENKO
01.12 BENJAMIN GROSVENOR

08 CONCERTOS
€ 67,60

Desconto 35%

—
€ 50,70

Desconto +25%
sobre o preço de assinatura

INTEGRAL DAS
SINFONIAS DE SIBELIUS
Jean Sibelius referia-se às suas sinfonias como “confissões de fé”
de diferentes fases da sua vida, justificando por isso o facto de elas
serem tão distintas entre si. Ao longo do ano de 2021, a Orquestra
Sinfónica percorre o catálogo completo das sinfonias do compositor finlandês, mergulhando nas múltiplas paisagens daquele que é
considerado um dos maiores da música nórdica. Responsável pela
criação de uma identidade nacional finlandesa através da música,
Sibelius escreveu uma extensa obra que inclui sete sinfonias, um
concerto para violino, música de cena e poemas sinfónicos onde
se destacam as temáticas nacionalistas e existenciais.
Além da direcção do maestro titular da Orquestra, Stefan
Blunier, esta viagem conta com reputados maestros internacionais:
o finlandês John Storgårds, o mestre russo Vassily Sinaisky, o norte-americano de origem nórdica Joseph Swensen e os estonianos
Olari Elts e Arvo Volmer.
Ao adquirir esta assinatura terá a possibilidade de escutar
também peças concertantes para violino, piano e violoncelo, contando com a presença de estrelas da música erudita como Leticia
Moreno, Joseph Moog, Patricia Kopatchinskaja, Viviane Hagner e
Marc Coopey.

CONCERTOS EM ASSINATURA
06.02 VIOLINO OLÉ!
10.04 FINLÂNDIA EM CONCERTO
14.05 CONCERTO DE DVOŘÁK
29.05 A QUARTA DE SIBELIUS
18.06 O CANTO DOS CISNES
24.09 CANTOS DO NORTE
04.12 DESPEDIDA DE SIBELIUS

07 CONCERTOS
€ 55,90

Desconto 35%

—
CARTÃO AMIGO
€ 41,92

Desconto +25%
sobre o preço de assinatura

GRANDES
CONCERTOS PARA
VIOLONCELO
374

Desde um registo próximo da voz humana, passando pelo abraço
que envolve o instrumento quando tocado, muitas são as razões
que levam artistas e ouvintes de todos os tempos a fascinarem-se pelo violoncelo. Esta assinatura percorre os grandes marcos
do repertório concertante para o instrumento num período que
abrange cerca de 300 anos. A viagem arranca com as cores do
Barroco italiano representadas numa partitura de Vivaldi e entra
pelo Classicismo vienense, resgatando uma obra do catálogo de
Haydn descoberta 200 anos após a sua composição. As correntes
nacionalistas do século XIX revelam-se na partitura nostálgica do
compositor boémio Antonín Dvořák. De fora não poderiam ficar as
obras-primas de Elgar e de Chostakovitch, mas também a música
escrita em períodos mais recentes, por Dutilleux e Wolfgang Rihm.
Ao longo do ano, três solistas partilham o palco com a
Orquestra Sinfónica, a Orquestra Barroca e o Remix Ensemble
neste ciclo de música concertante. O violoncelista francês Marc
Coppey empresta a sua genialidade a cinco dos oito concertos
contemplados na assinatura, percorrendo a música de Dvořák, Elgar,
Chostakovitch, Dutilleux e Rihm. Para demonstrar as diferentes
possibilidades sonoras e estilísticas de cada agrupamento, o holandês Pieter Wispelwey junta-se à Orquestra Barroca e à Orquestra
Sinfónica para interpretar exactamente o mesmo concerto, neste
caso o primeiro de Haydn. A Orquestra Barroca apresenta um dos
concertos de Vivaldi na companhia de Filipe Quaresma.
Uma assinatura que leva a emoção do violoncelo mais longe
e promete seduzir qualquer melómano.

CONCERTOS EM ASSINATURA
31.03 O REGRESSO DE ANDREAS SCHOLL
16.04 CONCERTO DE ELGAR
14.05 CONCERTO DE DVOŘÁK
22.10 VIOLONCELO RUSSO
05.11 DELÍRIO CONCERTANTE
06.11 PINTURA CONCERTANTE
07.11 TRADIÇÃO ITALIANA
04.12 DESPEDIDA DE SIBELIUS

08 CONCERTOS
€ 72,80

Desconto 35%

—
CARTÃO AMIGO
€ 54,60

Desconto +25%
sobre o preço de assinatura

assinaturas

ASSINATURA BACH
Johann Sebastian Bach permanece um dos maiores compositores
de todos os tempos e também um dos mais gravados e interpretados.
Mais de mil composições suas são catalogadas com a abreviatura
BWV (Bach-Werke-Verzeichnis). Mas hoje sabemos que este extenso
corpus criativo é apenas uma parte da sua obra: aquela que não se
perdeu para sempre nos labirintos da história. Qualquer ciclo dedicado a Bach será sempre incompleto, da mesma forma que qualquer
temporada da Casa da Música não estaria completa sem Bach.
São cinco os concertos incluídos nesta assinatura. Em Março
juntamos Bach ao mestre do Barroco italiano, Vivaldi, para os ouvirmos na voz de um dos mais reconhecidos contratenores da
actualidade. Em Outubro colocamos em diálogo peças corais de
Bach e música contemporânea para a mesma formação. Os restantes concertos são dedicados a duas das obras mais sublimes
desenhadas pela pena do grande mestre alemão: a Paixão segundo
São Mateus, que será tocada pela primeira vez na Casa da Música,
e a majestosa Oratória de Natal, dividida em duas noites.
Estes cinco momentos especiais da temporada envolvem
o Coro, a Orquestra Barroca e a Orquestra Sinfónica, os maestros
Laurence Cummings, Stefan Blunier e Sofi Jeannin e um conjunto verdadeiramente notável de solistas — Anna Dennis, Anna-Lena Elbert,
Andreas Scholl, Helen Charlston, Iestyn Davies, João Fernandes,
Joshua Ellicott, Nicholas Mulroy e Rafael Fingerlos.

CONCERTOS EM ASSINATURA
31.03 O REGRESSO DE ANDREAS SCHOLL
30.05 A PAIXÃO SEGUNDO SÃO MATEUS
31.10 BACH IMORTAL
17.12 ORATÓRIA DE NATAL I
22.12 ORATÓRIA DE NATAL II

05 CONCERTOS
€ 50,70

Desconto 35%

—
CARTÃO AMIGO
€ 38,02

Desconto +25%
sobre o preço de assinatura
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BANDA SINFÓNICA
PORTUGUESA
A divulgação e o incentivo à nova música portuguesa continuam a
ser apostas da Banda Sinfónica Portuguesa, numa temporada que
inclui estreias de encomendas a dois compositores consagrados:
Sérgio Azevedo e António Victorino d’Almeida. Obras importantes
das primeiras décadas do século passado — Stravinski, Schmitt,
Debussy e Poulenc — contrapõem-se a êxitos de Hollywood e
a uma peça recente escrita para acompanhar uma comédia de
Chaplin, a exibir na Sala Suggia.
Além do seu titular Francisco Ferreira, a Banda Sinfónica
Portuguesa apresenta-se com os maestros convidados Baldur
Brönnimann, Alex Schillings, José Pascual Vilaplana e Diogo Costa.
Destaque para a estreia mundial de uma nova versão do Concerto
para piano de Mário Laginha, com o próprio como solista, e um
programa dedicado à música francesa ao lado do jovem pianista
Raúl da Costa.

CONCERTOS EM ASSINATURA
07.02 / 28.03 / 02.05 / 18.07 / 03.10 / 12.12

COMO ADQUIRIR AS ASSINATURAS
TEMPORADA 2021 DA CASA DA MÚSICA?
Bilheteiras Casa da Música
www.casadamusica.com

A VENDA DE ASSINATURAS NA
BILHETEIRA CASA DA MÚSICA
SERÁ SUSPENSA 30 MINUTOS ANTES
DE CADA CONCERTO.

O QUE FAZER QUANDO DUAS OU MAIS
ASSINATURAS CONTÊM O MESMO
CONCERTO?
Os concertos duplicados serão retirados
da assinatura que apresente menor
desconto com dedução do correspondente
valor monetário.

CALL CENTER/ LINHA ASSINATURAS
220 120 220

06 CONCERTOS
€ 40,30

Desconto 35%

—
CARTÃO AMIGO
€ 30,23

Desconto +25%
sobre o preço de assinatura

Para mais informações enviar email para info@casadamusica.com
Os preços anunciados nesta brochura são válidos salvo erro tipográfico.
—
FUNDAÇÃO CASA DA MÚSICA
Av. da Boavista, 604 – 610
4149-071 Porto
Portugal
www.casadamusica.com

SUBSCREVA A
NOSSA NEWSLETTER
Ao subscrever a nossa newsletter,
terá acesso prioritário à actualização
da nossa agenda e acesso
a campanhas especiais.

VISITAS GUIADAS
11:00/12:00/16:00/17:00
Venha conhecer a Casa
e termine a sua visita num
concerto. Descubra a vasta
e ousada arquitectura da
Casa da Música, através
das nossas visitas guiadas.
Lideradas por uma equipa
de guias especializada, as
visitas levá-lo-ão a explorar
os recantos da Casa,
aventurando-o pelo edifício
projectado pelo arquitecto
holandês Rem Koolhaas.
Poderá ainda conhecer as suas
várias funcionalidades, bem
como o seu projecto artístico,
cultural e social. Um passeio
que permitirá um novo olhar
e uma nova perspectiva sobre
a Casa. No final, se adquirir
um bilhete para qualquer
concerto dos Agrupamentos
Residentes beneficiará
de um desconto igual ao valor
da visita.

MECENAS VISITAS GUIADAS

info.casadamusica.com/newsletter-casa-da-musica

SEM MARCAÇÃO € 10
Diariamente (11:00, 12:00, 16:00, 17:00)
disponíveis em: português, inglês,
francês e espanhol.
COM MARCAÇÃO € 10
Grupos (+15 pessoas) disponíveis em:
inglês, francês, alemão, espanhol,
italiano e português.
ESCOLAS € 3,5
Visitas adequadas a diferentes faixas
etárias (< 3 anos) onde são desenvolvidos
jogos musicais.
TURÍSTICA € 2,5
(inclui brochura e copo de vinho do Porto)
Com uma duração um pouco mais longa,
poderá conhecer o edifício, num registo
descontraído e envolvente.

VISITA + ALMOÇO € 21*
Horário 11:00 (PT/EN)
O bilhete conjunto permite visitar o
edifício e almoçar no Restaurante Casa
da Música.

ANIVERSÁRIO
NA CASA A PARTIR DE € 20
Dos 4 aos 12 anos
Queres uma festa diferente? Surpreende
os teus amigos e escolhe tu o tipo
de festa que gostarias de partilhar
com eles. A Casa da Música está à tua
espera para te oferecer um percurso
cheio de surpresas, música e boa
disposição. Traz os teus amigos e vem
viver connosco a melhor aventura do teu
aniversário. Parabéns!

BACKSTAGE € 12*
Visitas que permitem um acesso directo
aos bastidores, incluindo o visitante nas
dinâmicas quotidianas de preparação de
concertos.

MARCAÇÕES
+351 220 120 233
visitasguiadas@casadamusica.com
*Não acumula com outros descontos;
a aquisição do bilhete está sujeita à
disponibilidade da sala

RESTAURANTE
CASA DA MÚSICA
No ponto mais alto do edifício surge o Restaurante Casa da Música, com
a sua icónica varanda sobre a cidade do Porto. O espaço, desenhado pelo
arquitecto Rem Koolhaas, oferece um 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 disponibiliza diariamente menus de almoço e uma carta
onde poderá encontrar pratos que exploram os melhores sabores da
gastronomia nacional e internacional.
MENUS DO DIA
€ 16 Almoço
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.
—
Sessões programadas:
Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho,
Julho, Setembro, Outubro e Novembro

Para mais informações consulte:
www.casadamusica.com/restaurante
Reservas 220 107 160
restaurante@casadamusica.com

JANTAR+CONCERTO
O bilhete conjunto Jantar+Concerto é a
forma mais cómoda e acessível de jantar e
assistir a um concerto na Casa da Música.
Sempre que desejar assistir a um concerto
consulte as condições especiais que lhe
oferecemos para jantar.
FADO À MESA
Em 2021 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.

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
Domingo encerrado excepto em véspera de feriado
Feriados encerrado excepto Sextas e Sábados

ficha técnica
CONSELHO FUNDADORES
Presidente
Luís Valente de Oliveira
Estado Português
Município do Porto
Grande Área Metropolitana do Porto
Município de Matosinhos
Alberto Couto Alves, SGPS, SA
Amorim Investimentos e Participações,
SGPS, SA
APDL – Administração dos Portos do Douro,
Leixões e Viana do Castelo, SA
Arsopi – Indústrias Metalúrgicas Arlindo S.
Pinho, SA NORS, SA
Ageas Portugal – Companhia de Seguros, SA
BA GLASS Portugal, SA
Banco BPI, SA
Banco L. J. Carregosa, SA
Banco Comercial Português, SA
Banco Santander Totta, SA
Bial Holding, SA
Caixa Geral de Depósitos, SA
Caixa Económica Montepio Geral
Cerealis, SGPS, SA
CIN – Corporação Industrial do Norte, SA
CMPEA – Empresa de Águas do Município
do Porto, EM
Companhia de Seguros Allianz Portugal, SA
Companhia de Seguros Tranquilidade, SA
Continental Mabor - Indústria de Pneus, SA
CPCIS – Companhia Portuguesa de
Computadores, Informática e Sistemas, SA
El Corte Inglês, Grandes Armazéns, SA
Família Oliveira
Fundação EDP
Galp Energia, SGPS, SA
Grupo Media Capital, SGPS, SA
Grupo Visabeira, SA
HVF – Holding Violas Ferreira, SGPS, SA
Lactogal – Produtos Alimentares, SA
Lameirinho – Indústria Têxtil, SA
Metro do Porto, SA
Microsoft, MSFT – Software para
microcomputadores, Lda
Mota-Engil, SGPS, SA
Nors, SA
Novo Banco, SA
Pescanova Portugal, Lda
Porto Editora, SA
Pharol, SGPS, SA
Pricewaterhousecoopers &
Associados – Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, Lda

RAR – Sociedade de Controle (Holding), SA
Revigrés – Indústria de Revestimentos
de Grés, SA
SDC Investimentos, SGPS, SA
Sogrape Vinhos, SA
Solverde – Sociedade de Investimentos
Turísticos da Costa Verde, SA
Somague Engenharia, SA
Sonae SGPS, SA
Super Bock Group SGPS, SA
Tertir, Terminais de Portugal, SA
Têxtil Manuel Gonçalves, SA
Toyota Caetano Portugal, SA

Relações Institucionais,
Desenvolvimento e Fundraising
Coordenadora
Luísa Bessa
Desenvolvimento e Fundraising
Mariana Fernandes
Mário Guedes
Relações Institucionais
Antonieta Diniz

CONSELHO FISCAL
Presidente
Rui Vaz Macedo Ribeiro
António Magalhães & Carlos Santos, SROC,
representada pelo António Magalhães, ROC
Odete Patrício

Sistemas de Informação
Tecnologias Operacionais
Coordenador
Nuno Guedes
Luís Maia

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente
José Alberto Pena do Amaral
Vice-Presidente
Rita Domingues
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
Sistema de Gestão integrado
Pedro Rocha
Gestão Financeira, Administrativa
e Controlo de gestão
Coordenador
Filipe Oliveira
Fernanda Ribeiro
Rita Albuquerque
Tesouraria
Emília Martins
Serviços Administrativos
José Bárcia
Maria Cândida Lopes
Sílvia Salvado

Recursos Humanos
Elsa Novais
Paula Moreira

Infraestruturas de Informação
e Comunicação
Nuno Pereira
Gestão do edifício
Gilberto Gomes
Gonçalo Garcez
Assessoria jurídica
Sandra Carvalho e Silva

Ivan Costa
Maria de Fátima Santos
Maria João Barroso
Maria Madalena Silva
Yuriy Biloshapka
Tânia Machado – chefe de sala
Aníbal Pereira – sub-chefe de sala
Bianca Amante
Cátia Rebelo
Eliana Pereira
Filipa Bilreiro
Gonçalo Ferreira
Natércia Ferreira
Rodrigo Dutra
Apoio Administrativo Compras
Susana Castro

Coro Casa da Música
Coordenador
André Quelhas
Gestão Executiva
Cristina Guimarães

DIRECÇÃO ARTÍSTICA
E DE EDUCAÇÃO
Director Artístico e de Educação
António Jorge Pacheco
Adjunto
Rui Pedro Pereira
Assistente
Paula Matos

Arquivo musical/Mediateca
Pedro Marques
Cristina Barbosa
Mário Santos

Assessoria de Imprensa
Cândida Colaço Monteiro
PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA

Área Comercial
Simone Almeida
Eventos
Verónica Moreira
Visitas guiadas
Isabel Ferreira
José Paulo Ferreira
Alice Clanet
António Amorim
Diana Gonçalves
Liliana Castro
Maria Inês Lopes
Miguel Cruz
Ricardo Gomes
Ricardo Vasconcelos
Teresa Aguiar
Loja Casa da Música
Ana Guedes
Tiago Ferreira

Programação Música Erudita
André Quelhas

Restauração e Bares
Coordenador
Luís Rocha
Artur Gomes – chefe de cozinha
Adriana Torres
Beatriz Rodrigues
Catarina Nogueira

Remix Ensemble Casa da Música
Coordenador
António Jorge Pacheco
Gestão Executiva
Ricardo Torres

Ciclo de Piano
Rui Pedro Pereira
Programação Jazz, World, Pop/Rock
Fernando Sousa
Filipa Leite
Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Coordenador
Rui Pedro Pereira
Gestão Executiva
Cristina Guimarães
João Ribeiro
Sara Cruz
Sónia Melo

Orquestra Barroca
Casa da Música
Coordenador
André Quelhas
Gestão executiva
Ricardo Torres
Edições e Gravações
Fernando Pires de Lima
Liliana Marinho

SERVIÇO EDUCATIVO
Coordenador
Jorge Prendas
Projectos Educativos
Ana Rebelo
Anabela Leite
Inês Leão
Paula Oliveira
Teresa Coelho
OPERAÇÕES
Coordenador
Júlio Moreira
Produção Executiva
Arthur Vasques
José Orlando Rodrigues
Mónica Ferreira
Paula Matos
Susana Lamarão
Frente de Casa
Álvaro Campo
Carla Santos
Maria Augusta Fernandes
PRODUÇÃO TÉCNICA
Coordenador
Ernesto Costa
Gestores Técnicos
João Rupio
Olinda Botelho
Serafim Ribeiro
Técnicos de som
Carlos Lopes
Daniel Santos
Ricardo Gandra
Sérgio Luís

Técnicos de luz
Emanuel Pereira
Rui Pinto Leite
Virgínia Esteves
Técnicos de Palco
Alfredo Braga
Carlos Almeida
Ernesto Pinto da Costa
Fernando Gonçalves
José Torres
Rui Brito
Vítor Resende
Técnico de vídeo
Margarida Garcia
Ricardo Sacramento
Assistente de Cena
Bruno Lopes
João Paulo Cardoso
José Amaro Castro
Lourenço Ricca
COMUNICAÇÃO,
MARKETING E PÚBLICOS
Coordenadora
Gilda Veloso
Gestão de Meios
Walter Salgado
Comunicação Web
André Alves
Joana Almeida
Tiago Brandão
Conteúdos de Comunicação
Marcos Cruz
Design Gráfico
Diogo Matos
Inês Gonçalves
Tiago Carneiro
Desenvolvimento de Públicos
Rita Moreira
Bilheteira
José Ribeiro
Assistentes de Bilheteira
Armanda Peixoto
Nuno Matos
Ricardo Loureiro
Ricardo Pinto
Rita Lage
Sara Gonçalves
Sérgio Leite

agrupamentos residentes
ORQUESTRA SINFÓNICA DO
PORTO CASA DA MÚSICA
MAESTRO TITULAR
Stefan Blunier
MAESTRO CONVIDADO
PRINCIPAL
Christian Zacharias
MAESTRO EMÉRITO
Leopold Hager

MÚSICOS
Violino I
Martyn Jackson – concertino
interino
James Dahlgren – concertino
honorário
Álvaro Pereira – segundo
concertino
Radu Ungureanu – concertino
assistente
nn – solista A
Alan Guimarães
Andras Burai
Emília Vanguelova
Evandra Gonçalves
Ianina Khmelik
José Despujols
Maria Kagan
Roumiana Badeva
Tünde Hadadi
Vadim Feldblioum
Vladimir Grinman
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
Karolina Andrzejczak
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
Nikolai Gimaletdinov – chefe
de naipe
Vicente Chuaqui – solista A
Feodor Kolpachnikov – solista B
Aaron Choi
Bruno Cardoso
Hrant Yeranosyan
Irene Alvar Rozas
João Cunha
Michal Kiska
Sharon Kinder

Trompete
Sérgio Pacheco – chefe
de naipe
Ivan Crespo – solista A
Luís Granjo – solista B
Rui Brito – solista B

Contrabaixo
Rui Rodrigues – chefe de naipe
Florian Pertzborn – solista A
Jorge Villar Paredes – solista B
Altino Carvalho
Joel Azevedo
Nadia Choi
Slawomir Marzec
Tiago Pinto Ribeiro

Tuba
Sérgio Carolino – solista A

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
Vasily Suprunov – solista B
nn – solista B
Trompa
Nuno Vaz – chefe de naipe
interino
Bohdan Sebestik – solista A
Eddy Tauber – solista A
José Bernardo Silva – solista
A interino
Hugo Carneiro – solista B

Trombone
Severo Martinez – chefe
de naipe
Dawid Seidenberg – solista A
Nuno Martins – solista B

Tímpanos
Jean-François Lézé
– timpaneiro solista
Percussão
Bruno Costa – solista A
Nuno Simões – solista B
Paulo Oliveira – solista B
Harpa
Ilaria Vivan – solista A

CORO CASA DA MÚSICA
MAESTRO EMÉRITO
Paul Hillier
Sopranos
Ângela Alves
Eva Braga Simões
Joana Pereira
Leonor Barbosa de Melo
Rita Venda
Contraltos
Ana Calheiros
Brígida Silva
Joana Valente
nn
Tenores
Almeno Gonçalves
André Lacerda
Luís Toscano
Vitor Sousa
Baixos
Francisco Reis
Luis Rendas Pereira
Nuno Mendes
Pedro Guedes Marques
Ricardo Torres

ORQUESTRA BARROCA
CASA DA MÚSICA

REMIX ENSEMBLE
CASA DA MÚSICA

CORO INFANTIL
CASA DA MÚSICA

MAESTRO TITULAR
Laurence Cummings

MAESTRO TITULAR
Peter Rundel

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

MÚSICOS
Angel Gimeno – violino
nn – violino
Trevor McTait – viola
Oliver Parr – violoncelo
António A. Aguiar – contrabaixo
Stephanie Wagner – flauta
nn – oboé
Victor J. Pereira – clarinete
Roberto Erculiani – fagote
Nuno Vaz – trompa
Ales Klancar – trompete
Ricardo Pereira – trombone
Mário Teixeira – percussão
Manuel Campos – percussão
Jonathan Ayerst – piano

MAESTRINA TITULAR
Raquel Couto
Formação musical
Jonas Pinho
Técnica vocal
Joana Castro
Pianistas acompanhadores
Dalila Teixeira
Duarte Cardoso

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

Coralistas
Adriana Moreno
Afonso Guimarães
Alexandra Tulha
Ana Isabel Alves
Anna Júlia Lima
Anne Camilly Linhares
António Fontelonga
Beatriz Carvalho
Beatriz Nogueira
Carolina Oliveira
Catarina Brito
David Ferreira
David Santos
Diana Cruz
Dinis Moreira
Diogo Silva
Erica Azevedo
Filipa Silva
Gabriel Silva
Gonçalo Lucena
Joana Freitas
Joana Sousa
Leonor Morais
Leonor Oliveira
Lorenzo Conceição
Luna Leite
Mafalda Martins
Margarida Carvalho
Margarida Teixeira
Maria Clara Silva
Maria Eduarda Pimentel
Maria Inês Ribeiro
Maria Rita Andrade
Mariana Dias Costa
Mariana Sousa
Matilde Pinheiro
Matilde Teixeira
Nazariy Kondratskiy
Rafaela Filipe
Rafaela Sousa
Ricardo Ribeiro
Rodrigo Rocha
Rosana Mendes
Sarah Pressler
Suéli Fernandes

informações gerais
VENDA DE BILHETES
Bilheteiras da Casa da Música
Bilheteira on-line
www.casadamusica.com
Lojas Worten
ESPECTÁCULOS DE ENTRADA LIVRE
Sujeitos a levantamento de bilhete no
próprio dia até ao limite de 4 por pessoa.
BILHETE JANTAR+CONCERTO
Venda limitada à lotação do Restaurante.
RESERVAS
Válidas durante 7 dias. No caso de serem
efectuadas nos 7 dias que antecedem
o evento, manter-se-ão até 48 horas antes
do mesmo.
DESCONTOS 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 e são
aplicáveis a todos os concertos promovidos
pela Casa da Música, exceptuando-se
os de promotores externos.
Sinfónica, Remix, Coro, Ciclo Piano,
Ciclo Jazz e Terças Fim de Tarde
20%		Cliente BPI
50%		Jovem = < 30 Anos
50%		Professores e estudantes de música
15%			Sénior > = 65 anos
Cartão Continente: na compra de 1 bilhete
para adulto, oferta de 2 entradas para
menores de 18 anos (válido apenas para
Sinfónica ao Domingo)
CARTÃO AMIGO
Desconto de 25% em concertos
promovidos pela Casa da Música.
Os descontos acima mencionados
são aplicados em concertos com
preço igual ou superior a € 10.

VISITAS GUIADAS
Diariamente
Português		11:00 e 16:00
Inglês					11:00, 12:00 e 16:00
Francês				
15:00
Espanhol			17:00
€ 10 por pessoa* (Entrada livre para
crianças até aos 12 anos desde que
acompanhadas por um adulto com bilhete)
Visitas com marcação (grupos)
Grupos a partir de 15 pessoas com horário
a fixar previamente.
Reservas			+351 220 120 233
visitasguiadas@casadamusica.com
*valor a descontar na compra de um
bilhete para qualquer concerto dos
Agrupamentos Residentes.
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
www.casadamusica.com/restaurante
Reservas 220 107 160
CAFÉ CASA DA MÚSICA
Todos os dias 09:00–24:00
PARQUE DE ESTACIONAMENTO SABA
CPE — COMPANHIA DE PARQUES
DE ESTACIONAMENTO, SA.
Bilhete de Evento Sala Suggia
€ 2,5 válido para um período máximo de
estacionamento de 3,5 horas consecutivas
entre as 19:00 e a 01:00
Desconto Restaurante Almoço
€ 0,6 válido para o período de
estacionamento entre as 12:30 e as 15:30
Desconto Restaurante Jantar
€ 1,5 válido para o período de
estacionamento, entre as 19:00 e a 01:00
Aberto 24 horas
226 095 407 / 917 649 836
pcm-porto@sabagroup.com

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
Casa da Música na internet
Website www.casadamusica.com
Facebook @casadamusica
Twitter @casadamusica
Instagram @casadamusicaporto
Youtube /casadamusicaporto
Vimeo /casadamusica
Call center		+351 220 120 220
Os preços anunciados nesta brochura
são válidos salvo erro tipográfico.
A PROGRAMAÇÃO E OS PREÇOS
APRESENTADOS NESTA AGENDA
PODERÃO ESTAR SUJEITOS
A ALTERAÇÕES.

APOIO INSTITUCIONAL

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA

MECENAS CICLO PIANO
FUNDAÇÃO EDP

MECENAS PRÉMIO
NOVOS TALENTOS AGEAS

PATROCINADOR SINFÓNICA
AO DOMINGO CONTINENTE

MECENAS VISITAS GUIADAS

COMPANHIA AÉREA
DA CASA DA MÚSICA

MECENAS MÚSICA CORAL

MECENAS CICLO
RITO DA PRIMAVERA

MECENAS CICLO MDS

PATROCINADOR
SUPER BOCK UNLOCK

MECENAS WORTEN DIGITÓPIA

MECENAS CICLO SOGRAPE

MECENAS SERVIÇO EDUCATIVO

MECENAS

MECENAS
BOLSAS SANTANDER

