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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE



Béla Bartók
Canções camponesas húngaras, BB 107 (1933; c.9min)

— Balada — Danças camponesas húngaras

Antonín Dvořák
Abertura Otelo, op. 93 (1891; c.15min)

Samuel Barber
Segundo Ensaio para orquestra, op. 17 (1942; c.10min)

György Ligeti
Concert Românesc (1951; c.12min)

1. Andantino —
2. Allegro vivace —
3. Adagio ma non troppo —
4. Molto vivace
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Béla Bartók
NAGYSZENTMIKLÓS, 25 DE MARÇO DE 1881

NOVA IORQUE, 26 DE SETEMBRO DE 1945

Canções camponesas húngaras, BB 107

A análise da música de Béla Bartók tem frequen-
temente oscilado entre dois pólos: o folclórico 
e o erudito. O primeiro enfatiza a influência da 
música folclórica da Europa de Leste (não ape-
nas húngara) nas suas composições; o segundo, 
o modo como a sua música continua e transfor-
ma elementos da tradição erudita ocidental, em 
interacção com outras correntes contemporâ-
neas (predominantemente austro-germânicas) 
como o atonalismo de Schoenberg. Esta duali-
dade tem, por vezes, levado a uma espécie de 
cisão entre dois “Bartóks” distintos. Nos anos a 
seguir ao fim da Segunda Guerra Mundial, por 
exemplo, Bartók era louvado nos países de Leste 
— dominados pelo chamado realismo socialis-
ta — pelo seu trabalho folclórico, enquanto que 
no Ocidente — dominado pelas estéticas de 
vanguarda — elogiava-se-lhe a emancipação 
da dissonância e a (suposta) tendência da sua 
música para o atonalismo.

Não restam dúvidas de que Bartók per-
tence a ambas as tradições. Curiosamente, 
o contacto com a tradição folclórica húngara 
(e dos outros países do Leste) deu-se apenas, 
de forma significativa, a partir de 1904, quan-
do tinha já 23 anos de idade. Antes disso, fora 
influenciado sobretudo por modelos austro-
-germânicos: Bach e Brahms, antes ainda da 
sua entrada para o Conservatório de Buda-
peste; e, depois, Wagner e Richard Strauss. A 
ligação à música folclórica emergiu durante 
uma sua estadia, em 1904, numa área rural da 
Hungria. Aí ouviu cantar Lili Dósa, a criada de 
uma família que estava alojada no mesmo edi-
fício. Intrigado, pediu-lhe que cantasse outras 

canções rústicas que conhecesse, aprendidas 
da sua avó. O evento viria a ser crucial, não 
tanto pelos frutos mais directos (o compositor 
logo fez um arranjo de uma das canções), mas 
pela semente que lançou. Em 1906, conheceu 
Zoltán Kodály, um outro jovem compositor que 
estava a começar a investigar o canto folclórico 
húngaro, fazendo gravações com um fonógrafo. 
Bartók logo se lhe juntou no Verão desse ano, 
percorrendo as áreas rurais húngaras para 
recolher música folclórica. Daí resultou uma pri-
meira publicação, intitulada Magyar Népdalok 
(Canções folclóricas húngaras). Ao longo dos 
anos, Bartók prosseguiu as suas investigações 
de campo e outras publicações sucederam-se.

As Canções camponesas húngaras — a obra 
que hoje ouvimos — vêm directamente nesta 
sequência. Baseiam-se em canções folclóricas 
autênticas, recolhidas por Bartók nos seus estu-
dos de campo. Estão, por isso, mais ligadas ao 
pólo folclórico da sua actividade composicional. 
Mas não exclusivamente: se a melodia popular 
aparece essencialmente inalterada, ela é sub-
metida a múltiplas variações, cada uma com 
um arranjo harmónico e instrumental diferente. 
Não se trata, portanto, de música folclórica no 
sentido estrito, mas de uma recriação. E do mes-
mo modo que técnicas eruditas — por exemplo 
de harmonia e orquestração — se manifestam 
nessa recriação, também as obras mais dis-
sonantes e abstractas de Bartók — como os 
quartetos de cordas ou a Música para cordas, 
percussão e celesta — preservam uma marca 
folclórica. É certo que nesses casos o composi-
tor não cita directamente melodias populares; 
a conexão folclórica, porém, manifesta-se tan-
to a nível técnico (no uso do pentatonismo, por 
exemplo) como a nível mais poético (no captar 
de um certo “espírito” da música popular hún-
gara). Em suma, os dois pólos de Bartók não 
são assim tão separados.



3

Voltando às Canções camponesas húnga-
ras, note-se que esta obra para orquestra é já, 
ela própria, um arranjo de uma peça anterior 
de Bartók, intitulada 15 Canções camponesas 
húngaras. A versão original, composta entre 
1914 e 1918, era para piano; em 1933, o com-
positor fez este arranjo orquestral, escolhendo 
apenas 9 das 15 canções originais para o efei-
to. A primeira dessas 9 intitula-se “Balada” e é 
a mais longa e dramática do ciclo, narrando a 
história trágica de dois amantes. As restantes, 
mais curtas, apresentam caracteres contras-
tantes — do arrastado ao ligeiro, do inocente 
ao efusivo.

Antonín Dvořák
NELAHOZEVES (BOÉMIA), 8 DE SETEMBRO DE 1841

PRAGA, 1 DE MAIO DE 1904

Abertura Otelo, op. 93

Dvořák é frequentemente alinhado com Brahms 
como representante, na segunda metade do 
século XIX, da estética da música absoluta, 
em oposição à ideia da música programática 
de Liszt e à concepção da música como arte 
dramática por Wagner. Segundo a concepção 
“absoluta”, a música basta-se a si própria, como 
objecto abstracto e autónomo, sem referentes 
externos; na noção “programática”, a música 
(mesmo instrumental) conta histórias e des-
creve realidades extramusicais. A sinfonia é 
o género por excelência da música absoluta; 
o poema sinfónico, da música programática. 
Dvořák é sobretudo conhecido como composi-
tor de sinfonias. Mas, como nota David Hurwitz, 
“poucas pessoas se apercebem de que Dvořák 
escreveu exactamente tantos poemas sinfóni-
cos como sinfonias, nove de cada” — ao con-
trário de Brahms, que não escreveu nenhum 

poema sinfónico. Curiosamente, quase todas as 
obras deste tipo de Dvořák foram compostas na 
década de 1890, sendo que até 1889 havia com-
pletado já oito sinfonias. Esta sua inflexão para 
o campo programático foi notada por Eduard 
Hanslick, o crítico musical que ficou mais asso-
ciado à defesa da ideia da música absoluta. 
Num artigo de 1899, Hanslick comentou um 
conjunto de poemas sinfónicos compostos por 
Dvořák em 1896: O Duende das Águas, A Bruxa 
do Meio-Dia, A Roca de Ouro e A Pomba dos 
Bosques. Entre outras coisas, Hanslick dizia que 
“Dvořák é demasiado músico real para ser ten-
tado por experiências estéticas”; que o compo-
sitor havia sido “seduzido para fora do domínio 
da música absoluta, que é o primeiro a dominar 
desde a morte de Brahms”; e que “Dvořák não 
precisa de mendigar às artes poéticas para a 
sua música. A sua rica inventividade musical 
não precisa de qualquer empréstimo, muleta 
ou manual de instruções”.

Nem todos, claro, concordavam com tal 
perspectiva. Em resposta à estreia de Otelo 
— o poema sinfónico que hoje ouvimos —, um 
crítico da revista checa Dalibor salientava justa-
mente a capacidade de Dvořák para represen-
tar musicalmente as ideias contidas na tragédia 
homónima de Shakespeare. A história é bem 
conhecida: Iago semeia em Otelo a falsa sus-
peita de que a sua mulher, Desdémona, lhe é 
infiel; tal provoca a fúria ciumenta de Otelo, 
que, no desfecho trágico da narrativa, acaba 
por matar a mulher. O tal crítico checo nota-
va, por exemplo, o modo como o poema sin-
fónico de Dvořák “começa com um ambiente 
apreensivo que parece trazer uma premoni-
ção de terror iminente”. E referindo-se a uma 
“melodia encantadoramente bela”, que mais 
tarde aparece num episódio de carácter mais 
lírico, dizia que “reconhecemos aí, numa natural 
progressão de ideias, a figura de Desdémona”; 
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e “no tema correspondente de tom sombrio e 
com ritmos golpeados, o Otelo enraivecido”. 

Otelo foi inicialmente concebido como par-
te de um tríptico de aberturas (em formato 
de poema sinfónico) sobre aspectos centrais 
da experiência humana. O título colectivo era 
Natureza, Vida e Amor. Mais tarde, Dvořák 
acabou por separar a obra em três, cada uma 
com um número de opus distinto e um título 
mais específico: Na Natureza (op. 91), Carnaval 
(op. 92) e Otelo (op. 93). A primeira abertura 
explora a relação solitária do homem com a 
natureza; a segunda, o remoinho da vida social; 
a terceira, o lado mais destrutivo da natureza 
humana. Apesar da separação em três obras 
autónomas, existe um tema musical comum, 
o que é um vestígio ainda da concepção uni-
tária original. Contudo, esse tema aparece de 
modo muito diferente em Otelo: o que era uma 
melodia plácida e pastoral em Na Natureza, 
aparece aqui com carácter sinistro, em timbres 
escuros e harmonias dissonantes. O tríptico, 
no seu todo, foi composto entre 1891 e 1892 e 
estreado em Praga a 28 de Abril de 1892, sob 
a direcção do próprio compositor.

Samuel Barber
WEST CHESTER (PENSILVÂNIA), 9 DE MARÇO DE 1910

NOVA IORQUE, 23 DE JANEIRO DE 1981

Segundo Ensaio para orquestra, op. 17

O Segundo Ensaio para orquestra (1942) come-
ça com uma melodia doce e expressiva no 
registo mais profundo da flauta, suavemente 
acompanhada por uma nota grave e ligeira-
mente dissonante na tuba. O efeito global é 
algo misterioso e expectante, mas também 
poético e nostálgico. A melodia passa então 
para outros solistas (clarinete e corne inglês), 

antes de alastrar a outros grupos orquestrais. 
Apesar da textura crescentemente densa e 
animada, o carácter lírico mantém-se sempre. 

Esse lirismo algo melancólico é típico da 
música de Barber. Lembre-se as suas obras 
mais conhecidas: o Concerto para violino (1939) 
e o Adagio para cordas (1936). Ambas se carac-
terizam por melodias longas e intensamente 
expressivas, assim como por uma tendência 
para um ambiente nostálgico ou elegíaco. Como 
notado pela sua biógrafa Barbara Heyman, “ao 
contrário de muitos dos seus contemporâneos, 
cujas carreiras atingiram a maturidade no perío-
do entre as duas guerras mundiais, Barber rara-
mente respondeu às tendências experimentais 
que infiltraram a música na década de 1920 e, de 
novo, depois da Segunda Guerra. Em vez disso, 
continuou a escrever música lírica e expressi-
va, usando modelos formais convencionais e a 
linguagem tonal do século XIX”.

Talvez seja injusto sugerir que a música de 
Barber poderia ter sido escrita no século XIX: 
o seu tonalismo — como o de Prokofieff — tem 
traços específicos do século XX. Mas é verda-
de que o ambiente geral da sua música remete 
para uma espécie de continuação do Roman-
tismo europeu, tanto mais que, ao contrário 
dos seus compatriotas Copland ou Bernstein, 
Barber raramente incorporou na sua música 
referências directas ao vernáculo musical ame-
ricano (popular, folclórico ou jazzís tico). A afini-
dade com a cultura europeia foi reforçada por 
viagens e estadias prolongadas, desde jovem, 
no velho continente (em especial em Itália). E a 
partir de 1966, nos seus últimos anos de vida, 
Barber dividiu o tempo entre Nova Iorque e 
Santa Cristina, em Itália.

O lirismo de Barber evoca frequentemente 
um carácter vocal. É certamente esse o caso do 
início do Segundo Ensaio, em que a flauta parece 
realmente cantar. Barber, na verdade, estudou 
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canto e chegou até, depois da sua graduação no 
Curtis Institute, em Filadélfia, a prosseguir uma 
breve carreira como barítono. Essa inclinação 
para a voz traduz-se na grande quantidade de 
canções que compôs, para além de duas ópe-
ras e várias obras corais. Aí se manifestou, tam-
bém, a sua profunda afinidade com a literatura, 
tendo musicado textos de poetas como Joyce, 
Stephens, Rilke e Dickinson. 

No caso do Segundo Ensaio, a ligação à pala-
vra e à literatura manifesta-se também de for-
ma mais abstracta. É o próprio título da obra 
— ensaio — que revela uma afinidade com um 
género literário. Barber compôs três Ensaios 
para orquestra: além deste, de 1942, um primei-
ro em 1937, e um terceiro em 1978. Todos eles se 
caracterizam — tal como um ensaio literário — 
pelo desenvolvimento de um pequeno número 
de ideias. No caso do Segundo Ensaio, após a 
ideia inicial da flauta, ouvimos uma outra ideia 
musical nas violas. Este novo tema é também 
muito lírico, mas algo agitado e inquieto. Tam-
bém este segundo tema se desenvolve gradual-
mente, expandindo-se ao resto da orquestra. 
Mais à frente, ouvimos uma combinação de 
variantes destes dois temas, numa secção mais 
agitada — uma espécie de scherzo.

Embora Barber só tenha concluído a peça 
em 1942, as primeiras versões dos temas aqui 
apresentados surgem num caderno de esbo-
ços do final da década de 1930, sugerindo que 
a composição se estendeu pelo menos por 
três ou quatro anos. A obra foi estreada no 
Carnegie Hall, em Abril de 1942, num conjun-
to de celebrações do centenário da Orquestra 
Filarmónica de Nova Iorque. Foi dirigida pelo 
célebre maestro Bruno Walter, que pedira a 
Barber uma obra para a ocasião. O prestígio 
desta estreia é bom indicador do amplo suces-
so e reconhecimento que Barber, então com 
32 anos de idade, já granjeara.

György Ligeti
DICSŐSZENTMÁRTON, 28 DE MAIO DE 1923

VIENA, 12 DE JUNHO DE 2006

Concert Românesc

Ligeti emergiu relativamente tarde como uma 
das vozes centrais da composição erudita con-
temporânea. Tal passo foi dado a partir do final 
da década de 1950, aos 30 e muitos anos de 
idade. Encontrava-se já, então, no Ocidente, 
depois da sua fuga da Hungria natal em 1956. 
Ora, a obra que hoje ouvimos — o Concert 
Românesc — é ainda do período inicial da sua 
carreira, quando se encontrava na Hungria. 
Foi terminada em Junho de 1951, num período 
particularmente difícil para ele e para a maior 
parte dos artistas húngaros. Nesse momento 
de máxima censura e repressão estalinistas, 
toda a arte era estritamente controlada, tendo 
várias das obras de Ligeti sido condenadas ou 
mesmo banidas por supostamente promove-
rem o “formalismo modernista burguês”: foi o 
caso da sua Sonata para violon celo (1948-53) 
e da Cantata (1949). Pior ainda, a partir de 1951, 
o Governo começou a deportar de Budapeste 
— e enviar para trabalhos forçados — pessoas 
consideradas de menor confiança, incluindo 
muitos conhecidos e amigos de Ligeti. Em 1952, 
a situação era de verdadeiro terror. Ligeti e a 
sua companheira, Vera Spitz, temiam ser leva-
dos a qualquer momento: “Não conseguíamos 
dormir. Mesmo hoje acordo às 4 da manhã — 
está entranhado em mim”, confessou, muitos 
anos depois.

Nesse cenário, Ligeti, como muitos outros, 
optou por uma espécie de cisão da sua acti-
vidade composicional: por um lado, escrevia 
obras mais complexas e arriscadas que, não 
havendo esperança de que fossem, para já, 
tocadas, iam literalmente para a “gaveta” (é o 
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caso de Musica Ricercata, para piano, e do 
Quarteto de cordas n.º 1); por outro, escrevia 
música mais acessível, inspirada no folclore e 
conforme aos ditames do Governo.

O Concert Românesc insere-se neste segun-
do grupo. No Outono de 1949, Ligeti tinha pas-
sado quase três meses a trabalhar no Insti tuto 
de Bucareste, explorando a gigantesca colecção 
de música folclórica aí disponível, uma experiên-
cia que reforçou o seu conhecimento íntimo da 
música romena (note-se que, embora de nacio-
nalidade húngara, Ligeti nasceu em território 
que pertence, desde o final da Segunda Guerra 
Mundial, à Roménia). Este concerto, porém, não 
utiliza temas folclóricos originais, mas uma espé-
cie de folclore imaginário, ao estilo de Bartók: ou 
seja, música original cujos carácter e linguagem 
se baseiam em folclore autêntico.

O concerto divide-se em quatro andamen-
tos, sendo os dois primeiros orquestrações de 
uma Balada e uma Dança para dois violinos que 
Ligeti compusera em 1950. Conforme sugerido 
pelos títulos, o primeiro andamento é de carác-
ter mais lírico, e o segundo mais vivo. O terceiro, 
composto já em 1951, é talvez o mais evocativo, 
com uma atmosfera mágica em que as trompas 
sugerem as montanhas ao longe; é também o 
mais ousado, pela afinação não-convencional 
das trompas (simulando as trompas alpinas 
reais, que não têm exactamente a afinação das 
trompas de orquestra). O quarto andamento, 
por fim, é o mais agitado e exuberante. Apesar 
da acessibilidade geral da linguagem, também 
esta peça foi rejeitada pelos censores, tendo 
sido proibida a sua radiodifusão depois de a 
Orquestra da Rádio Húngara a ter tocado à 
porta fechada.

DANIEL MOREIRA, 2021
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Nuno Coelho direcção musical

Vencedor do Concurso Internacional de Direc-
ção de Orquestra de Cadaqués em 2017, Nuno 
Coelho é actualmente Maestro Convidado da 
Orquestra Gulbenkian. Além dos vários con-
certos em Lisboa, durante a presente tempo-
rada estreia-se à frente da Staatsorchester de 
Hanôver, da Sinfónica de Barcelona e da Noord 
Nederlands Orkest, e regressa às Orques-
tras Sinfónicas da Galiza, de Castela e Leão 
e de Tenerife.

As duas últimas temporadas tiveram como 
momentos altos as estreias com a Sinfónica da 
Rádio Bávara, a Filarmónica da BBC, a Orques-
tra do Ulster, a Orquestra do Teatro Regio de 
Turim, a Sinfónica de Hamburgo, a Orquestra 
Beethoven de Bona e a Filarmónica Real de 
Liverpool. Enquanto “Dudamel Fellow”, dirigiu 
a Filarmónica de Los Angeles em diversas oca-
siões, incluindo uma estreia mundial na série 
de concertos de música contemporânea da 
orquestra — “Green Umbrella”.

Maestro Assistente da Orquestra Filarmóni-
ca dos Países Baixos entre 2015 e 2017, voltou 
a dirigir a formação em Julho de 2018, no Con-
certgebouw. No mesmo Verão dirigiu a Orques-
tra Real do Concertgebouw como participante 
numa masterclass de Daniele Gatti. Como maes-
tro assistente, teve ainda oportunidade de tra-
balhar com Bernard Haitink, Susanna Mälkki, 
Andris Nelsons, Christoph von Dohnányi e Gus-
tavo Dudamel, entre outros.

No que respeita ao repertório operático, diri-
giu La Traviata, Cavalleria Rusticana, Rusalka e 
Das Tagebuch der Anne Frank. Foi assistente 
de Marc Albrecht na produção realizada por 
Pierre Audi de Parsifal, para a Ópera Nacio-
nal Holandesa. Como “Conducting Fellow” do 
Festival de Tanglewood, em 2016 e 2017, diri-
giu a orquestra do festival em várias ocasiões, 

incluindo a interpretação do bailado cantado 
Os Sete Pecados Mortais de Kurt Weill.

Nascido no Porto em 1989, Nuno Coe-
lho estudou violino em Klagenfurt e Bruxe-
las, e direcção de orquestra em Zurique com 
Johannes Schlaefli. Recebeu o 1.º Prémio no 
Concurso de Direcção do Prémio Jovens Músi-
cos da Antena 2 e foi finalista no Concurso 
de Jovens Maestros do Festival de Salzburgo 
e Nestlé. Em 2014, foi bolseiro da Fundação 
Calouste Gulbenkian. Em 2015, foi aceite no 
“Dirigentenforum” do Centro Alemão para a 
Música, que mais tarde o nomeou para a sua 
lista de “Maestros do Futuro”.
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Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

Stefan Blunier maestro titular

Christian Zacharias maestro convidado principal

Leopold Hager maestro emérito

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
tem sido dirigida por reputados maestros, de 
entre os quais se destacam Stefan Blunier, Bal-
dur Brönnimann, Olari Elts, Peter Eötvös, Heinz 
Holliger, Elihau Inbal, Michail Jurowski, Christoph 
König, Reinbert de Leeuw, Andris Nelsons, Vasily 
Petrenko, Emilio Pomàrico, Peter Rundel, Michael 
Sanderling, Vassily Sinaisky, Tugan Sokhiev, 
John Storgårds, Joseph Swensen, Ilan Volkov, 
Jörg Widmann, Ryan Wigglesworth, Antoni Wit, 
Christian Zacharias e Lothar Zagrosek. Diver-
sos compositores trabalharam também com 
a orquestra, no âmbito das suas residências 
artísticas na Casa da Música, destacando-se 
os nomes de Emmanuel Nunes, Jonathan Har-
vey, Kaija Saariaho, Magnus Lindberg, Pascal 
Dusapin, Luca Francesconi, Unsuk Chin, Peter 
Eötvös, Helmut Lachenmann, Georges Aperghis, 
Heinz Holliger, Harrison Birtwistle, Georg Fried-
rich Haas, Jörg Widmann e Philippe Manoury.

A Orquestra tem pisado os palcos das mais 
prestigiadas salas de concerto de Viena, Estras-
burgo, Luxemburgo, Antuérpia, Roterdão, Valla-
dolid, Madrid, Santiago de Compostela e Brasil, 
estando programada para 2021 a sua primeira 
actuação na emblemática Philharmonie de Coló-
nia. Ainda este ano, apresenta um ciclo dedicado 
às sinfonias de Sibelius e novas encomendas da 
Casa da Música aos compositores Luca Fran-
cesconi, Francesco Filidei e Carlos Lopes.

As temporadas recentes da Orquestra foram 
marcadas pela interpretação das integrais das 
Sinfonias de Mahler, Prokofieff, Brahms e Bruck-
ner; dos Concertos para piano e orquestra de 

Beethoven e Rachmaninoff; e dos Concertos 
para violino e orquestra de Mozart. Em 2011, o 
álbum “Follow the Songlines” ganhou a catego-
ria de Jazz dos prestigiados prémios Victoires 
de la musique, em França. Em 2013 foram edi-
tados os concertos para piano de Lopes-Gra-
ça, pela Naxos, e o disco com obras de Pascal 
Dusapin foi Escolha dos Críticos na revista Gra-
mophone. Nos últimos anos surgiram os dis-
cos monográficos de Luca Francesconi (2014), 
Unsuk Chin (2015), Georges Aperghis (2017) e 
Harrison Birtwistle (2020), além de obras de 
compositores portugueses e da integral dos 
Concertos para piano e orquestra de Rachma-
ninoff (2017), todos com gravações ao vivo na 
Casa da Música.

A origem da Orquestra remonta a 1947, ano 
em que foi constituída a Orquestra Sinfónica do 
Conservatório de Música do Porto, que desde 
então passou por diversas designações. Após 
a extinção das Orquestras da Radiodifusão 
Portuguesa, foi fundada a Régie Cooperati-
va Sinfonia (1989-1992), vindo posteriormen-
te a ser criada a Orquestra Clássica do Porto 
e, mais tarde, a Orquestra Nacional do Porto 
(1997), alcançando a formação sinfónica com 
um quadro de 94 instrumentistas em 2000. 
A Orquestra foi integrada na Fundação Casa 
da Música em 2006, vindo a adoptar a actual 
designação em 2010.
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Violino I
Álvaro Pereira
Emil Chitakov*
Radu Ungureanu
Ianina Khmelik
Roumiana Badeva
Maria Kagan
Andras Burai
Emília Vanguelova
Vadim Feldblioum
Alan Guimarães

Violino II
Ana Madalena Ribeiro
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Mariana Costa 
Karolina Andrzejczak
José Paulo Jesus
Domingos Lopes
Paul Almond

Viola
Mateusz Stasto
Theo Ellegiers
Emília Alves
Jean Loup Lecomte
Rute Azevedo
Hazel Veitch

Violoncelo
Nikolai Gimaletdinov
Vicente Chuaqui
Feodor Kolpachnikov
João Cunha
Sharon Kinder

Contrabaixo
Florian Pertzborn
Jorge Villar Paredes
Nadia Choi
Slawomir Marzec

Flauta
Paulo Barros
Alexander Auer
Angelina Rodrigues

Oboé
Tamás Bartók
Telma Mota*
Roberto Henriques

Clarinete
Carlos Alves
Gergely Suto

Fagote
Gavin Hill
Vasily Suprunov

Trompa
Nuno Vaz
Hugo Carneiro
Eddy Tauber
José Bernardo Silva
Bohdan Sebestik

Trompete
Sérgio Pacheco 
Luís Granjo
Rui Brito

Trombone
Severo Martinez
Dawid Seidenberg
Nuno Martins

Tuba
Luís Oliveira*

Tímpanos
José Afonso Sousa*

Percussão
Paulo Oliveira
Nuno Simões

Harpa
Ilaria Vivan

*instrumentistas convidados
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