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JAN
06 SEX 
ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA 
Concerto de Ano Novo: 
Vive La France 

08 DOM 
BEBÉ ZOOLÓGICO 
Workshops Primeiros Sons 
Serviço Educativo 

08 DOM 
ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA 
Diversão em Paris 

10 TER 
JOÃO XAVIER 
Ciclo Piano EDP

13 SEX 
ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA 
Abertura Oficial Ano França 

14 SÁB 
APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“PROUST MÚSICO”
de Jean-Jacques Nattiez 
Abertura Oficial Ano França

14 SÁB 
REMIX ENSEMBLE CASA 
DA MÚSICA 
França Hoje 
Abertura Oficial Ano França 

14 SÁB 
HANDMADE MUSIC 
@ DIGITÓPIA 
Concertos para Todos
Serviço Educativo 

21 SÁB 
ORQUESTRA BARROCA CASA 
DA MÚSICA 5º Aniversário
Les Goûts Réunis 

21 SÁB 
CORDAS ELÉCTRICAS 
Workshops Músico 
Por Um Dia
Serviço Educativo

22 DOM 
HISTÓRIAS SUSPENSAS 2.0 
Primeiros Concertos
Serviço Educativo 

26 QUI 
THE GIFT
Primavera e Explode - 
Mil Cores Possíveis

15 DOM 
CORO CASA DA MÚSICA 
Histórias Cantadas

15 DOM 
VIAGEM NO VENTO 
Workshops Primeiros Sons
Serviço Educativo

16 SEG 
MR. SC 
& THE WILD BONES GANG

20 SEX 
ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA 
Viagem com Mozart

28 SÁB 
ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA 
Histórias de Vida

29 DOM 
1ª VIAGEM NO ESPAÇO 
Workshops Primeiros Sons
Serviço Educativo

PATROCINADOR 
FRANÇA 2012

APOIO INSTITUCIONAL
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Ao longo de todo o ano há muitas histórias para ouvir na Casa da Música. 
Neste mês de Janeiro, são vários os concertos que contam aventuras, 
como a da Sinfonia Fantástica de Berlioz, narrativas bíblicas, peripécias de 
operetas cómicas, paixões e desgostos de amor ou reflexões sobre a própria 
vida. Outros desvendam a História, levando-nos a conhecer momentos 
chave da cultura europeia, o gosto musical que dominou a sociedade 
Setecentista ou as figuras decisivas da actualidade musical francesa. A 
música do novo País Tema marca os programas de todos os agrupamentos 
residentes e o Ciclo de Piano, com uma nota especial para os primeiros 
capítulos das retrospectivas da obra de duas grandes personalidades 
francesas: Pierre Boulez, Artista em Associação 2012, e Pascal Dusapin, 
Compositor em Residência 2012. Em Janeiro regressa também o Curso 
Livre de História da Música, com um módulo em que o compositor Daniel 
Moreira ilustra os pilares sobre os quais se ergueu a música ocidental. 
¶ A programação estende-se a outros universos sonoros com a energia 
imparável dum novo ensemble de metais graves e as canções dos The Gift. 
Para os mais novos estão reservados momentos especiais que passam pelas 
músicas tradicionais dos quatro cantos do mundo, pelos contos e fábulas 
em formato de teatro musical e pelas viagens no espaço. ¶ Seja através 
de um texto cantado, seja apenas com o som de instrumentos, o poder 
narrativo da música é inesgotável e sempre surpreendente.

Throughout the year, the Casa da Música will have many stories to tell. This January 
it offers a range of concerts that feature adventures, including the Symphonie 
Fantastique by Berlioz, biblical narratives, dramatic events from comic operettas, 
passions or thwarted love and reflections on life. Others reveal history, reflecting key 
moments in European culture, the musical tastes of society in the 18th. century or 
major figures in contemporary French music. The music of the new Theme Country 
features in the programmes of all the resident groups and the cycle of piano music, 
with a special emphasis on the opening chapters of retrospectives of the work of two 
leading French figures, Pierre Boulez, Artist in Association 2012, and Pascal Dusapin, 
Composer in Residence 2012. January also sees the return of the Open Course on 
the History of Music, with a module in which composer Daniel Moreira explains the 
foundations of western music. ¶ The programme also extends to other worlds of 
sound with the unrivalled energy of a new low brass ensemble and the songs of The 
Gift. For younger audiences there are special events that include traditional music 
from the four corners of the world and musical theatre involving fairy tales, fables 
and space travel. ¶ Whether in the form of texts set to music or just the sound of 
instruments, the narrative power of music is endless and always surprising.

VIVE 
LA FRANCE!

MECENAS PRINCIPAL DA CASA DA MÚSICA

MECENAS CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL
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Concerto 
de Ano Novo: 
Vive la France

A AXA É MECENAS 
DA ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA

ORQUESTRA SINFÓNICA  
DO PORTO CASA DA MÚSICA

CONCERTO DE ANO NOVO: VIVE LA FRANCE

José Luis Gomez direcção musical
Andrew Ashwin barítono

C.M. von Weber/Hector Berlioz Convite à valsa
Hector Berlioz Ballet des Sylphes e Minuet, 
de La damnation de Faust
Maurice Ravel Don Quichotte à Dulcinée
Claude Debussy Minuet, de Petite Suite; 
Tarantelle Styrienne (arr. Maurice Ravel)
Léo Delibes Valse de la Poupée, de Coppelia
Émile Waldteufel Les patineurs 
Charles Gounod Valsa e ária 
“Avant de quitter ces lieux”, de Faust
Jacques Offenbach Allegro molto e Valse, 
de Gaîté Parisienne; 
Ária “Je suis Bresilien, j’ai de l’or”, 
de La vie parisienne
Ambroise Thomas Abertura Mignon

Paris no seu lado mais charmoso e boémio. As 
músicas que faziam as delícias dos habitantes e 
visitantes da Cidade Luz promovem neste concerto 
uma viagem no tempo a um mundo de diversão 
que marcou a sociedade europeia mais sofisticada 
e cosmopolita do século xix. Um momento de puro 
encantamento, com melodias embriagantes, ritmos 
cómicos, valsas insinuantes, tudo temperado 
com o tom característico da música francesa num 
programa que assinala a estreia do barítono Andrew 
Ashwin no Porto.

With all the Bohemian charm of Paris, the music that 
delighted the inhabitants and visitors to the City of Light 
features in a concert that offers a voyage back in time 
to a world of entertainment that represented the most 
sophisticated and cosmopolitan society in Europe in the 
19th. century. A moment of pure magic, with intoxicating 
melodies, comic rhythms, and seductive waltzes, seasoned 
with the characteristic tones of French music in a 
programme that marks the first performance of baritone 
Andrew Ashwin in Porto.

€ 21 | AmIgO € 15,75 | JANtAR+cONcERtO € 38                              
-
sINfóNIcA fORA dE séRIE
-
PAlEstRA PRé-cONcERtO POR RUI PEREIRA
20:15 cIBERmÚsIcA   

SEX FRI 

21:00 SALA SUggIA06
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ORQUESTRA SINFÓNICA  
DO PORTO CASA DA MÚSICA

DIVERSÃO EM PARIS

José Luis Gomez direcção musical 
Concerto comentado por Rui Pereira

Offenbach, Gounod e Berlioz

Paris foi das primeiras cidades a acolher a ideia 
de concerto público como uma forma de diversão 
para toda a sociedade. Muito teatreira na sua 
oferta cultural, foi palco de algumas das peças 
musicais mais conhecidas de todos os tempos e 
atraía visitantes de todo o mundo. Os compositores 
recebiam encomendas para os diferentes teatros que 
rivalizavam entre si o cartaz das suas produções. ¶ 
Uma selecção de êxitos que subiram à cena na Cidade 
Luz será apresentada com comentários que explicam 
o seu contexto e enredo. Miniaturas orquestrais para 
um concerto festivo a pensar nas famílias.

Paris was one of the first cities to welcome the idea of the 
public concert as a form of entertainment for the whole of 
society. With a culture that was very much theatre-based, 
it provided a venue for performances of some of the most 
famous musical works of all time and attracted visitors 
from all over the world. ¶ Works were commissioned from 
composers by the different theatres, who rivalled with each 
other to produce the best programmes. This selection of 
favourites staged in the City of Light will be presented with 
commentaries explaining their context and background 
stories. A festive concert of orchestral miniatures for all 
the family.

€ 5 | AmIgO € 3,75 | JOvEm € 2
-
sINfóNIcA AO dOmINgO

CICLO PIANO EDP

JOÃO XAVIER

Felix Mendelssohn Variações Sérias, op.54
W.A. Mozart Sonata em Ré maior, K.284
Fryderyk Chopin Dois Nocturnos, op.48
César Franck Prelúdio, Coral e Fuga

O vencedor do Prémio Jovens Músicos 2011 na 
categoria de piano nível superior abre o ciclo de 
piano naquela que é a sua estreia na Sala Suggia. 
João Xavier nasceu em 1993 e é um dos pianistas 
mais premiados da sua geração em Portugal. Entre 
os seus mestres destaca-se a célebre pianista russa 
Elisso Virsaladze, com quem trabalha regularmente 
na Scuola di Musica di Fiesole, em Itália. O seu 
programa é marcado por obras cimeiras do repertório 
pianístico desde o período Clássico, com uma 
enérgica e elegante Sonata de Mozart, até ao final do 
Romantismo, com a mais reconhecida composição 
para piano solo de César Franck.

The winner of the Young Musicians 2011 Award in 
the Advanced Piano category opens this cycle of piano 
music in what will be his début performance at the Sala 
Suggia. João Xavier was born in 1993 and is one of the 
most acclaimed pianists of his generation in Portugal. 
His teachers include the famous Russian pianist Elisso 
Virsaladze, with whom he regularly studies at the Scuola 
di Musica di Fiesole in Italy. The programme features key 
works for the piano, ranging from the classical period, 
represented by a lively and elegant Mozart Sonata, to late 
Romanticism, with the most famous of César Franck’s 
compositions for solo piano.

€ 8 | AMIgO € 6 

A EDP É MECENAS 
DO CICLO PIANO

DOM SUN 

12:00 SALA SUggIA

TER TUE 

19:30 SALA SUggIA08 10
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Abertura 
Oficial 

França 2012

SEX FRI 

21:30 SALA SUggIA

ORQUESTRA SINFÓNICA  
DO PORTO CASA DA MÚSICA

CONCERTO DE ABERTURA OFICIAL 

Christoph König direcção musical 

Pascal Dusapin Reverso
Hector Berlioz Sinfonia Fantástica

Há músicas que nos contam histórias de ficção e há 
músicas que nos contam histórias de vida. A Sinfonia 
Fantástica teve origem na intensa paixão que Berlioz 
sentiu pela actriz Harriet Smithson, quando a viu 
no papel de Ofélia no Teatro Odéon em Paris, à qual 
se soma o lado fantástico de uma narrativa sob os 
efeitos do ópio. Seguindo um programa que nos 
leva do despertar da paixão até à morte do artista, 
a Sinfonia marcou profundamente a História da 
Música e continua a ser uma peça favorita do público. 
¶ Reverso, escrita para a Filarmónica de Berlim em 
2006 e estreada sob a direcção de Simon Rattle, é 
uma das mais recentes obras de Pascal Dusapin, 
nome marcante da vida musical europeia e este ano 
Compositor em Residência na Casa da Música.

13

PATROCINADOR 
FRANÇA 2012

APOIO INSTITUCIONAL

Some pieces of music tell fictional stories, whilst others 
tell stories from real life. The origins of the Symphonie 
Fantastique were inspired by the intense passion Berlioz 
felt for the actress Harriet Smithson after watching her 
play Ophelia at the Odeon Theatre in Paris, to which he 
added a fantasy narrative under the effects of opium. 
Progressing from the awakening of passion to the death 
of the artist, the symphony has had a profound influence 
on the history of music and remains a favourite with 
audiences today. ¶ Reverso, written for the Berliner 
Philharmonic Orchestra in 2006 and first performed 
with Simon Rattle as conductor, is one of the most recent 
works by Pascal Dusapin, a leading name in European 
music who is this year’s Composer in Residence at the 
Casa da Música.

€ 17 | AMIgO € 12,75
-
SINFÓNICA FORA DE SÉRIE
PORTRAIT PASCAL DUSAPIN I
-
PALESTRA PRÉ-CONCERTO POR RUI PEREIRA
20:15 CIBERMÚSICA 

10  www.cAsAdAmusIcA.cOm www.cAsAdAmusIcA.cOm  11



SÁB SAT 

21:00 SALA SUggIA

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA

FRANÇA HOJE

Peter Rundel direcção musical 
Angel Gimeno violino
Stephanie Wagner flauta-midi
Raquel Lima e Martin Fahlenbock flautas

Andrew Gerzso realização informática musical IRCAM 

Carlo Laurenzi produção informática IRCAM 

Jérémie Henrot engenheiro de som IRCAM 

Arnaud de La Celle técnico de som IRCAM

Pascal Dusapin Cascando
Bruno Mantovani Streets
Pascal Dusapin Quad 
Pierre Boulez … explosante-fixe…, para solistas, 
grande ensemble e electrónica

Três gerações reunidas ilustram a grande diversidade 
da criação contemporânea francesa. Boulez dominou 
a vanguarda musical europeia a partir do pós-guerra, 
tornando-se numa figura-chave da música ocidental 
na segunda metade do século xx. Estendeu também a 
sua influência à interpretação por meio da criação 
do Ensemble intercontemporain e da sua acção como 
maestro. …explosante-fixe… é uma obra primordial no 
domínio da electrónica em tempo real e na exploração 
de técnicas que dariam origem ao ircam. Um dos mais 
brilhantes compositores da actualidade é Mantovani, 
que dedicou Streets, inspirada nas ruas de Nova Iorque, 
a Boulez. Quad, de Dusapin, foi igualmente escrita para 
o Ensemble intercontemporain.

Three generations combine to illustrate the great diversity 
of contemporary French creativity. Boulez dominated the 
European musical avant-garde in the post-war period, 
becoming a key figure in western music during the second 
half of the twentieth century. His influence also extended 
to performance, through the creation of the Ensemble 
intercontemporain and his work as a conductor. …explosante-
fixe is a seminal work of electronic music performed in 
real time, exploring the techniques that would lead to the 
founding of the ircam. Mantovani is one of the most brilliant 
present day composers, who dedicated Streets, inspired by 
the bustle of New York, to Boulez. Quad, by Dusapin, was also 
written for the Ensemble intercontemporain.

€ 11 (PREçO DE AMIgO € 8,25)
PORTRAIT PASCAL DUSAPIN II
PORTRAIT PIERRE BOULEZ I

14SÁB SAT 

17:00 SALA 2  

LANÇAMENTO DO LIVRO 
Proust Músico, 
de Jean-Jacques Nattiez

Sessão de lançamento da versão portuguesa de 
Proust Musicien, de Jean-Jacques Nattiez (ed. Casa da 
Música). Presença do autor em mesa redonda com a 
participação de Laurent Bayle (Cité de la Musique) e 
Pascal Dusapin (Compositor em Residência 2012).

Launch of the Portuguese edition of Proust Musicien by 
Jean-Jacques Nattiez (pub. Casa da Música). The author 
will take part in a round table discussion with Laurent 
Bayle (Cité de la Musique) and Pascal Dusapin (Composer 
in Residence 2012).

ENTRADA LIVRE

14

A AMORIM É MECENAS 

DAS EDIÇÕES CASA DA MÚSICA

12  www.cAsAdAmusIcA.cOm www.cAsAdAmusIcA.cOm  13



DOM SUN 

18:00 SALA SUggIA

CORO CASA DA MÚSICA

HISTÓRIAS CANTADAS

Paul Hillier direcção musical
Jonathan Ayerst órgão e piano

Biasio Tomasi Adam and Eve
Paul Patterson Time Piece 
David Lang Again
Benjamin Britten Abraham and Isaac
Giacomo Carissimi Jephte

“Poder contar histórias é uma das razões mais antigas 
pelas quais se canta. É esse o foco da minha escolha, 
que recai livremente sobre música antiga e moderna. 
Ficamos com duas versões da história de Adão e Eva 
e com dois diálogos sobre pais que sacrificam os seus 
filhos. A meio, um texto musicado por David Lang 
fala-nos sobre como a história se repete a si mesma, 
até no nosso tempo.”

“Telling stories is one of the oldest reasons for singing. 
This is the focus of my selection, which ranges freely 
between ancient and modern music. There are two 
versions of the story of Adam and Eve and two dialogues 
about parents who sacrifice their children. In between, 
a text set to music by David Lang describes how history 
repeats itself, even to the present day.”

— paul hillier

€ 8 | AMIgO € 6

15SÁB SAT 

21:30 DIgITÓPIA 

HANDMADE MUSIC @ DIgITÓPIA

Ao repto para a internacionalização das festas 
Handmade Music, nascidas em Nova Iorque, a 
Digitópia responde com sessões regulares em que 
a música surge a partir de instrumentos originais. 
Associando o modelo mostra-e-conta a uma jam 
session, são abertas a todos os que queiram aparecer 
na Casa, nos dias agendados pelas 21:30, para a 
montagem de instrumentos ou apresentação de 
protótipos por si já criados. As Handmade Music 
promovem um diálogo musical espontâneo e 
informal cujo rumo depende dos participantes e das 
características dos seus instrumentos – tecnológicos, 
artesanais ou de natureza híbrida. Estas sessões 
coincidem com a realização de seminários sobre 
criação musical, pelo que cada jam session tem como 
convidados os orientadores do seminário do dia. São, 
contudo, iniciativas independentes, sendo que quem 
desejar participar nas Handmade Music não tem de se 
inscrever nos seminários.

Digitópia responds to the challenge of internationalising 
the Handmade Music events, begun in New York, with 
regular sessions in which music is created from original 
instruments. Combining the show-and-tell model with 
a jam session, the events are open to anyone who wants 
to turn up at the Casa on the appointed days at 9.30 pm 
to assemble instruments or present already-created 
prototypes. Handmade Music aims to foster a spontaneous, 
informal musical dialogue whose direction depends on the 
participants and the characteristics of their instruments 
– whether technological, hand-crafted or hybrid. The 
sessions will run parallel to a series of seminars on the 
creation of music and the leaders of each seminar will 
be invited to the day’s jam session. These are, however, 
independent initiatives and anyone wishing to take part in 
Handmade Music need not enrol for the seminars.

DIOGO MOREDA E PAULO RODRIGUES convidados especiais

ENtRAdA lIvRE
-
sERvIÇO EducAtIvO
cONcERtOs PARA tOdOs

14
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SEg MON 

19:30 SALA 2 

MR. SC & THE WILD BONES gANg

João Paulo Fernandes direcção musical

Reunindo a nata dos instrumentistas de metais da 
nova geração portuguesa, este projecto liderado pelo 
tubista Sérgio Carolino aposta na música original 
encomendada a talentosos compositores nacionais e 
internacionais. Depois da passagem pelo Festival de 
Metais de Genebra e por alguns festivais nacionais, a 
chegada à Casa da Música das baixas frequências e da 
energia indomável do ensemble Mr. SC and the Wild 
Bones Gang é acompanhada por um vasto leque de 
estilos musicais, que vão do período barroco à música 
moderna, passando pelo jazz, funk e rock.

Bringing together the cream of the new generation of 
Portuguese brass instrumentalists, this project, led by 
tuba player Sérgio Carolino, features original music 
commissioned to talented national and international 
composers. After playing at the Geneva Brass Festival and 
national festivals, the arrival at the Casa da Música of the 
low frequencies and boundless energy of the Mr. SC and 
the Wild Bones Gang ensemble is accompanied by a wide 
range of musical styles ranging from Baroque to modern 
and including jazz, funk and rock.

€ 6 

16 SEX FRI 

21:00 SALA SUggIA

ORQUESTRA SINFÓNICA  
DO PORTO CASA DA MÚSICA

CORO CASA DA MÚSICA

VIAGEM COM MOZART

Paul Hillier direcção musical 
Else Torp soprano
Tiago Matos barítono 

W.A. Mozart Sinfonia Linz; Exsultate, Jubilate
Gabriel Fauré Requiem

Corria o Ano da Graça de 1781 e o casal Mozart fazia a 
viagem de regresso a Viena, após uma visita ao pai do 
compositor em Salzburgo. Uma paragem na cidade 
de Linz originou uma das obras-primas mais geniais 
de Mozart. A hospitalidade principesca com que 
foi recebido em casa do Conde Thun terá tido a sua 
influência no bom humor desta sinfonia escrita em 
apenas quatro dias! Já o motete Exsultate, Jubilate foi 
composto para o célebre castrato Venanzio Rauzzini, 
que Mozart ouviu em Milão quando tinha 16 anos. 
¶ Gabriel Fauré foi comparado ao génio de Mozart 
pela etérea beleza e inspiração divina do “Pie Jesu”, do 
Requiem, seguramente a sua composição mais célebre. 
Curiosamente, foi a primeira obra que o maestro Paul 
Hillier cantou como solista.

In the year 1781 Mozart and his wife were travelling 
back to Vienna, after visiting the composer’s father in 
Salzburg. A break in the city of Linz led to the creation of 
one of Mozart’s most brilliant masterpieces. The princely 
reception he received at the home of Count Thun must 
have had an influence on this good humoured symphony, 
which was written in only four days! The motet Exsultate, 
Jubilate was composed for the famous castrato Venanzio 
Rauzzini, whom Mozart had heard in Milan when he was 16 
years old. ¶ Gabriel Fauré has been compared to the genius 
of Mozart for the ethereal beauty and divine inspiration 
of the “Pie Jesu”, from his Requiem, undoubtedly his most 
famous composition. Interestingly, it is also the first work 
which the maestro Paul Hillier sang as a soloist.

€ 17 | AmIgO € 12,75
JANtAR + cONcERtO € 34
-
séRIE clássIcA
PAlEstRA PRé-cONcERtO POR RUI PEREIRA
20:15 cIBERmÚsIcA 

20
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21 SÁB SAT 

18:00 SALA SUggIA 

DOM SUN 

11:30, 15:00 E 17:00 SALA 2 

HISTÓRIAS SUSPENSAS 2.0

O imaginário infantil de contos e fábulas de encantar 
povoa um teatro-concerto feito à volta de um armário 
de fabricar sonhos… As portas vão-se abrindo e 
fechando, ora expondo ora ocultando personagens 
e situações que se revelam, fogem e reaparecem 
quando menos se espera, construindo Histórias 
Suspensas. Aqui o tempo pertence ao mundo da 
imaginação, o que gera um enredo que surpreende 
a cada momento, com figuras e estórias que tanto 
ficam ali a pairar como passam muito rápido… Uma 
criação da Radar 360º Associação Cultural, este 
espectáculo chama a música a ter um papel activo 
na narrativa. Com um repertório original e uma 
encenação cuidada, prende a atenção da plateia a um 
universo mágico vestido de cores e sons.

22

The imaginary childhood world of fairy tales and 
enchanting fables in a musical play that revolves around 
a cupboard where dreams are created … The doors open 
and close to hide or reveal characters and situations that 
appear, vanish and reappear when least expected, to create 
Histórias Suspensas. Everything takes place in the world of 
the imagination, in a plot full of surprises, with characters 
and stories that hover in the air or vanish in a split second 
… Created by the Radar 360º, this is a show in which music 
plays a key part in the narrative. With an original repertoire 
and meticulous staging, it captivates the audience with a 
magical universe filled with colours and sounds.

RADAR 360º, ANTÓNIO SERGINHO, JOANA ARAÚJO 

E FILIPE LOPES

€ 10 cRIANÇA+AdultO | AmIgO € 7,5 | € 5 
AcOmPANhANtEs cOm mAIs dE 5 ANOs 
-
sERvIÇO EducAtIvO
PRImEIROs cONcERtOs

ORQUESTRA BARROCA 
CASA DA MÚSICA
5º ANIVERSÁRIO

LES GOÛTS RÉUNIS

Laurence Cummings direcção musical 
Huw Daniel violino

Georg Muffat Sonatas em Sol menor e Ré maior
Jean-Baptiste Lully Suite de Armide 
Arcangelo Corelli Concerto Grosso op.6 nº12 em Fá 
maior
Francesco Geminiani Concerto Grosso op.5 nº9 
em Lá maior, segundo Corelli

A fusão entre os estilos musicais de Itália e França 
resultou numa colectânea de concertos conhecidos 
pelo nome de Les Goûts Réunis, da autoria de um 
dos maiores compositores do Barroco, François 
Couperin. Na celebração do aniversário da Orquestra 
Barroca Casa da Música, o maestro Laurence 
Cummings faz, ele próprio, uma selecção de obras 
emblemáticas, exuberantes, que ilustram o gosto 
dominante na produção musical dos séculos xvii 
e xviii.
The fusion of the musical styles of Italy and France 
resulted in a collection of concerts known as Les Goûts 
Réunis, by François Couperin, one of the major composers 
of the Baroque era. To celebrate the anniversary of the 
Casa da Música Baroque Orchestra, conductor Laurence 
Cummings has made a personal selection of iconic and 
exuberant pieces which exemplify the prevailing musical 
tastes in the 17th and 18th centuries.

€ 12 | AMIgO € 9
JANTAR + CONCERTO € 29
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QUI THU 

21:30 SALA SUggIA 

The gift

PriMavera E exPlode - MIL CORES POSSíVEIS

“Canções inspiradas na Primavera, escritas no Verão, 
gravadas no Outono e ouvidas em pleno Inverno. 
Canções simples, inspiradas em melodias que a mão 
direita insistia tocar no piano. Coisas simples que 
ditas de uma forma ainda mais simples se possam 
traduzir de várias maneiras. Cada um tem a sua 
Primavera. Um sítio onde se descobrem segredos, 
ínfimas histórias de cada um de nós.”

“Songs inspired by spring, written in summer, recorded in 
autumn, to be heard in the depths of winter. Simple songs, 
inspired by melodies picked out on the piano. Simple 
things, simply expressed, that translate in a variety of ways. 
Each contains its own spring, a place where secrets can be 
found, infinitesimal stories about each one of us.”

— nuno gonçalves 

€ 20 | AmIgO € 15
-
PROmOtOR LA FOLIE gIFT, LDA

26 SÁB SAT 

18:00 SALA SUggIA 

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

HISTÓRIAS DE VIDA

Jérémie Rohrer direcção musical 
Marita Solberg soprano

Arnold Schönberg Noite Transfigurada 
Benjamin Britten Les Illuminations
Franz Schubert Sinfonia nº4

O diálogo entre um homem apaixonado e a amada 
que lhe confessa estar grávida de um outro homem 
é expresso num poema de Richard Dehmel, que 
serviu de inspiração a Schönberg para compor Noite 
Transfigurada. Mais do que uma narrativa dramática, 
a música puramente instrumental procura expressar 
os sentimentos de redenção pelo amor. ¶ No mesmo 
ano em que começou a Segunda Grande Guerra, 
Benjamin Britten partiu para o continente americano 
onde concluiu Illuminations, obra para orquestra e 
voz aguda com base em poemas de Arthur Rimbaud 
que focam o aspecto teatral e selvagem da vida, o caos 
das grandes cidades e o lado trágico e doloroso da 
beleza. ¶ Schubert não se inspirou em nenhum texto 
para escrever a 4ª Sinfonia mas apelidou-a de Trágica, 
como a vida.

28

A dialogue between a man in love with a woman who 
confesses that she is bearing another man’s child is 
explored in a poem by Richard Dehmel which served 
as the inspiration for Schönberg’s Transfigured 
Night. More than a dramatic narrative, this purely 
instrumental music seeks to express feelings of 
redemption through love. ¶ In the year in which the 
Second World War began, Benjamin Britten set off 
for the American continent where he completed 
Illuminations, a work for orchestra and tenor/soprano 
based on poems by Arthur Rimbaud that focus on the 
dramatic and savage aspects of life, the chaos of big 
cities and the tragic and painful dimensions of beauty. 
¶ Schubert did not use any text as the inspiration 
for his 4th Symphony, yet called it the Tragic, as a 
reflection on life.

€ 17 | AmIgO € 12,75
JANtAR + cONcERtO € 34
-
dEscOBERtAs sINfóNIcAs

20  www.cAsAdAmusIcA.cOm www.cAsAdAmusIcA.cOm  21



ASSINATURAS Nº DE
CONCERTOS

PREÇO POR 
CONCERTO

DESCONTO PREÇO
ASSINATURA

PREÇO ASS.
CARTÃO AMIgO

(-25%)

SINFÓNICA TEMPORADA 2012 48 € 5,1 65% € 245 € 184

SÉRIE CLÁSSICA 18 € 8,6 49% € 155 € 117

DESCOBERTAS SINFÓNICAS 10 € 8,6 49% € 86 € 65

SINFÓNICA FORA DE SÉRIE 11 € 7,9 52% € 87 € 65

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA 12 € 4,8 66% € 57 € 43

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA 5 € 7,8 35% € 39 € 29

CORO CASA DA MÚSICA 8 € 5,7 29% € 46 € 34

CICLO PIANO EDP 9 € 13,8 35% € 124 € 93

Ao adquirir a sua assinatura, as vantagens que 
garante não se esgotam nos descontos associados. 
É-lhe também concedida a possibilidade de 
cativar o seu lugar em todos os concertos da 
assinatura e recebe gratuitamente o Cartão 
Assinatura, com os seguintes benefícios:

· Desconto de 10% no Restaurante Casa da Música
(no serviço à carta)*
· Desconto de 10% nos concertos Casa da Música*
· Desconto de 10% nas actividades do Serviço 
Educativo*
· Desconto de 10% na Loja da Casa da Música*
· Prioridade na compra de bilhetes na bilheteira
· Desconto de 15% no Parque de Estacionamento 
da Casa da Música

* Os descontos não são cumulativos

A Casa da Música disponibiliza-lhe oito 
assinaturas distintas para que possa 
assegurar desde já o seu lugar nos principais 
eventos da Temporada 2012.
Apoie o projecto A Casa vai a Casa com uma 
contribuição de € 50 e obtenha um desconto 
adicional de 25% no preço de cada assinatura.
Seleccione a que mais lhe agrada e desfrute 
da melhor música num lugar com o seu nome. 
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Serviço 
educativo
WORKSHOPS

08 DOM | SUN
10:30, 11:45 E 15:00
SALA DE ENSAIO 2
€ 5 • € 10 (PREÇO DE AMIGO € 7,5)

BEBÉ ZOOLÓGICO
PRIMEIROS SONS

Nesta excursão musical ao mundo animal vamos 
encontrar criaturas diversas. Por terra e pelo ar, ou a 
nadar no mar, conheceremos a libelinha vizinha da 
joaninha, que voa, voa até ficar com a cabeça à toa, 
o polvo malabarista e até o mocho e o camaleão que 
estão em vias de extinção… Entre canções e melodias 
inspiradas em animais e elementos onomatopaicos, 
constrói-se um ambiente lúdico musicalmente rico 
e diversificado que potencia a apreensão e vivência 
de mundos sonoros relacionados com o imaginário 
infantil.

This musical trip around the animal world will allow us 
to meet many different creatures of the land, sea and air. 
We will discover the ladybird’s neighbour, the dragon fly, 
which flies and flies until it gets completely muddled up, 
the juggling octopus and even the endangered chameleon 
and owl…. Using songs and melodies inspired by animals 
and onomatopoeic elements, we see a musically rich and 
diverse educational yet playful environment being created 
to stimulate understanding and experiencing worlds of 
sound as in a child’s imagination.

Joana Araújo e Isabel Gonçalves formadoras

15 DOM | SUN
10:30, 11:45 E 15:00
SALA DE ENSAIO 2
€ 5 • € 10 (PREÇO DE AMIGO € 7,5)

VIAGEM NO VENTO
PRIMEIROS SONS

A concertina espalha ventos para colher músicas de 
vários cantos do mundo. Numa viagem em que as 
percussões são parceiras de aventura, apresenta-se às 
crianças um mapa de ritmos e sons que se percorre 
com brincadeiras e pequenos exercícios. Feito por 
todas as direcções da rosa-dos-ventos, este workshop 
permite dar os primeiros passos na world music, um 
vasto território que aqui é dado a conhecer por Artur 
Fernandes e Bitocas (Vítor Fernandes), mentores de 
projectos como “Danças Ocultas” ou “4portango”.

The diatonic accordion spreads it wings to look for music 
from all four corners of the world. In a journey where 
percussions go hand-in-hand with adventure, children are 
presented with a map of rhythms and sounds which they 
travel using games and simple tasks. With influences from 
all points of the compass, this workshop will help children 
to take their first steps in world music, a vast territory 
which is explained by Artur Fernandes and Bitocas (Vítor 
Fernandes), the masterminds behind such projects as 
“Danças Ocultas” and “4portango”.

Artur Fernandes e Bitocas formadores

29 DOM | SUN
10:30, 11:45 E 15:00
SALA DE ENSAIO 2
€ 5 • € 10 (PREÇO DE AMIGO € 7,5)

1ª VIAGEM NO ESPAÇO
PRIMEIROS SONS

Vamos caçar estrelas, reparar avarias da nave, 
encontrar um e.t. ou caminhar na lua… Feita num 
ambiente prateado e tecnológico, esta viagem incita 
todos a construir paisagens sonoras intergalácticas. 
Ao comando da nave espacial estão o Capitão x e 
a Assistente y, que apesar de falarem uma língua 
estranha se fazem entender musicalmente, orientando 
os tripulantes na exploração de sonoridades do corpo 
e da voz, do movimento e da manipulação de objectos 
sonoros. Uma aventura cheia de experiências musicais, 
com garantia de regresso à Terra.

Let’s go and chase stars, repair the spaceship, find an 
alien, and walk on the moon… In shiny silver technological 
surroundings, this journey urges everyone to build 
intergalactic soundscapes. Captain x is in command 
of the spaceship, ably assisted by Assistant y. Although 
they speak a strange language, they make themselves 
understood through music, guiding the crew in exploring 
the sounds of their bodies and voices, of movement and 
handling of sound-emitting objects. An adventure full of 
musical experiences, where you are guaranteed to come 
back down to earth. 

Ana Bento e Paulo Correia formadores

21 SÁB  | SAT
11:00 
SALA DE ENSAIO 2
€ 7,5 (total de € 25 para um grupo de 4 pessoas) 

CORDAS ELÉCTRICAS
MÚSICO POR UM DIA

É o único workshop Músico por um Dia em que 
os participantes terão de trazer o seu próprio 
equipamento musical: guitarra ou baixo eléctrico e 
respectivo amplificador. A partir daqui vai ser formada 
uma orquestra pronta para uma boa descarga de 
decibéis. Apesar de exigir algum domínio instrumental, 
esta sessão é aberta a músicos profissionais e 
amadores, incluindo autodidactas que não tocam por 
partitura. A orientar o grupo estarão os fundadores 
da Orquestra de Guitarras e Baixos Eléctricos, um 
colectivo associado ao Serviço Educativo.

This is the only Músico por um Dia workshop for 
which participants will have to bring their own musical 
instruments: a guitar or electric bass and amplifier. From 
this point onwards an orchestra will be formed, with 
plenty of decibel power. Although it does require some 
musical knowledge, the session is open to professional 
and amateur musicians alike, including self-taught players 
who do not read music. The group will be led by the 
founders of the Orquestra de Guitarras e Baixos Eléctricos, 
a collective associated with the Education Services.

Pedro Cardoso (Peixe) e Maria Mónica formadores

MECENAS SERVIÇO EDUCATIVO APOIO INSTITUCIONAL
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Curso livre 
de história da música

SEGUNDAS
Público geral
17:30 Sala 2 ou Sala de Ensaio 1
Módulos individuais: € 15 (Preço de Amigo € 11,25)
Totalidade do curso para cada ano: € 50 (Preço de Amigo 
€ 37,5)

A 3ª edição do Curso Livre de História da Música 
regressa em Janeiro de 2012 com um módulo dedicado às 
principais formas da música. De uma simples frase às 
estruturas mais comuns que encontramos na música desde 
o Barroco ao Romantismo, o compositor Daniel Moreira 
ilustra os pilares sobre os quais se ergueu o grande 
edifício da música ocidental. No ano em que a França é 
o País Tema da programação da Casa da Música, o Curso 
Livre prossegue com abordagens interdisciplinares 
sobre a relação da música com outras artes, desde a 
dança à literatura, passando pelas artes plásticas. 
Do período Barroco e do nascimento da ópera às 
correntes da Vanguarda do século XX, das influências 
extra-musicais de lendas medievais ou de obras-primas 
da pintura universal, esta é uma viagem surpreendente 
ao mundo da música.

em
feve-
reiro

03 SEx FRI

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música 
A GRANDE DAMA
Yves Abel direcção musical
Felicity Lott soprano

04 SáB SAT

Pierre-Laurent Aimard 
CICLO PIANO EDP

14 TER TUE

Remix Ensemble 
Casa da Música 
RETRATO PIERRE BOULEZ
Peter Rundel direcção musical
Yeree Suh soprano
Carla Bos harpa

16–19 QUI THU - DOM SUN

Festival Internacional 
de Jazz 12 Points 

1º MÓDULO - 16, 23 E 30 JAN
Daniel Moreira  
As formas da música

2º MÓDULO – 6, 13 E 27 FEV E 5 MAR
Rui Pereira  
De Berlioz a Debussy:
Paisagens, imagens e outras histórias

3º MÓDULO - 12, 19 E 26 MAR E 2 ABR
Paulo Ferreira de Castro  
De Debussy a Boulez: Diálogos entre música 
e literatura na cultura francesa do séc. XX

4º MÓDULO – 15, 22 E 29 OUT E 5 NOV
Catarina Costa e Silva 
Ópera e Dança no Barroco francês
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Seg–Qua 12:30/15:00 | 19:30/23:00

Qui–Sáb 12:30/15:00 | 19:30/00:00

Dom e Feriados | Encerrado

Em noites de concerto, o barra bar encerra uma hora após 

o seu final.

Contactos

Av. Boavista 604-610, 7 º Piso

4149-071 Porto , Portugal

Reservas 

T +351 220 107 160 

www.casadamusica .com/restaurante

restaurante@casadamusica .com

Eventos

T + 351 220 120 218 

F + 351 220 120 298

Restaurante 
Casa da Música
Situado no topo do edifício desenhado 
por Rem Koolhaas, com um inesperado 
terraço sobre os jardins da Boavista e uma 
panorâmica surpreendente da cidade do 
Porto, o Restaurante Casa da Música integra 
diferentes ambientes e tipos de cozinha. 
O Chef Artur Gomes propõe uma cozinha 
de autor low cost, distinguida por um estilo 
muito próprio que combina simplicidade, 
imaginação e requinte. 
Aberto de segunda a sábado, o Restaurante 
Casa da Música tem disponíveis vários tipos 
de menu, do diário ao gourmet, e ainda a 
opção jantar + concerto, que permite assistir 
ao espectáculo e jantar comodamente por um 
valor mais atractivo. 

Barra Bar 
O Barra Bar proporciona-lhe, todos os dias, ao 
jantar, um conjunto de iguarias preparadas 
pelo Chef Artur Gomes que pode degustar e 
partilhar com amigos e família. Prove sopas, 
saladas, Milanezas e outros sabores de excelência. 
Descubra o prazer dos vinhos e cervejas especiais 
que seleccionamos para si. Venha experimentar.

A Casa vai a Casa é um serviço 
de música ao domicílio, 
concebido para grupos que 
não podem deslocar-se à Casa 
da Música. Os formadores do 
Serviço Educativo vão aos mais 
diversos tipos de instituições – 
hospitais, unidades de reclusão, 
centros de apoio à infância, 
à terceira idade e a cidadãos 
com necessidades especiais. As 
sessões desenrolam-se durante 
várias semanas e em alguns 
casos acabam por ser objecto de 
apresentação pública na Casa da 
Música ou outros locais.
Entre os objectivos de A Casa 
vai a Casa contam-se o combate 
à exclusão social, incentivar o 
sentido de comunidade e restaurar 
a auto-estima dos participantes.

Mais informações em
 www.casadamusica.com
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ALTERATION TO PROGRAMMES
The programmes presented here are subject to alteration.

TICKET SALES
Casa da Música ticket Office
Online ticket Office
www.casadamusica.com
FNAC Shops

FREE PERFORMANCES
Tickets must be obtained on day of concert.

DISCOUNTS
Only applicable to concerts promoted by Casa da Música.
Reduction made at time of purchase. Proof of identity must be supplied on 
entry to concert hall. 
Under 25s and over 65s: 20% discount
Under 18s – Sinfónica on Sundays: € 2
Cartão Assinatura: 10% discount 
Cartão Amigo: 25% discount
Over 65s – Descobertas Sinfónicas: 50% discount

RESERVATIONS 
Valid for 7 days. Reservations made during 7 days preceding the concert are 
valid until 48 hours before the concert.

GUIDED TOURS
Daily
Portuguese 11:00 | 16:00
English 16:00
Booked visits (groups) 15-35 people at pre-arranged times
Booking
+351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com
3€/person (free entry to children up to age 12, once accompanied by an adult 
with ticket)

OPENING HOURS
Building, Ticket Office and Shop
Monday to Saturday: 10:00/19:00
Sunday: 10:00/18:00
Performance Days: Building open until end of performance, ticket office and 
shop open until 30 minutes after its beginning. 

If you wish to be included on our mailing list, 
please send an e-mail to info@casadamusica.com 

ALTERAÇÕES À PROGRAMAÇÃO
A programação apresentada nesta agenda poderá estar sujeita a alterações

VENDA DE BILHETES 
Bilheteiras da Casa da Música
Bilheteira on-line 
www.casadamusica.com
Lojas FNAC

Espectáculos de Entrada livre Sujeitos a levantamento de bilhete 
no próprio dia

DESCONTOS
Aplicáveis apenas nos espectáculos promovidos pela Casa da Música.
Efectuados no acto da compra dos bilhetes. Aos seus portadores é 
indispensável a apresentação de documentos comprovativos de identidade 
aquando da sua admissão aos espectáculos.
Adultos com mais de 65 anos 
DESCOBERTAS SINFÓNICAS: 50% de desconto 
Jovens até 18 anos
SINFÓNICA AO DOMINgO: € 2
Cartão Assinatura 10% de desconto
Cartão Amigo 25% de desconto
Desconto Famílias Numerosas 20% de desconto nos concertos promovidos pela 
Casa da Música (excepto nos espectáculos com preço igual ou inferior a € 5)

RESERVAS
Válidas durante 7 dias.No caso de serem efectuadas nos 7 dias que antecedem 
o evento, manter-se-ão até 48 horas antes do mesmo

VISITAS GUIADAS
Diariamente
Português 11:00 | 16:00
Inglês 16:00
€ 3 por pessoa (Entrada livre para crianças até aos 12 anos desde que 
acompanhadas por um adulto com bilhete)
Visitas com marcação (grupos)
grupos de 15 a 35 pessoas com horário a fixar especificamente.
Reservas +351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
EDIFíCIO, BILHETEIRA e LOJA
Segunda a Sábado: 10:00—19:00
Domingo: 10:00—18:00
Dias de Espectáculo:
Edifício aberto até ao final do mesmo, bilheteira e loja abertas até meia 
hora após o início dos espectáculos.

PARQUE DE ESTACIONAMENTO CPE BILHETES PRÉ-PAGOS
Bilhete de Evento: 
€ 2,50 válido para um período máximo de estacionamento de 3,5 horas 
consecutivas, entre as 19:00 e as 01:00
Bilhete Restaurante Jantar:
€ 2 válido para um período máximo de estacionamento de 2,5 horas 
consecutivas, entre as 19:00 e as 01:00.
Bilhete Restaurante Almoço: 
€ 1,50 válido para um período máximo de estacionamento de 1,5 horas 
consecutivas, entre as 12:30 e as 15:30.

Se desejar ser incluído na nossa mailing list, envie um e-mail para:
info@casadamusica.com

Informações gerais
O PORTO 
COM MÚSICA.
O BPI, mecenas da Casa da Música desde o primeiro dia, apoia a promoção da cultura 
e divulgação dos mais diversificados projectos musicais, nacionais e internacionais.   
O encontro de pessoas, influências e experiências, promovido pela Casa da Música, 
cria uma plataforma de fusão de várias áreas culturais que tem na música a sua 
origem, missão e objectivo.

Mecenas principal 
da Casa da Música

APOIO À DIVULgAÇÃO

A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

MECENAS DOS PROgRAMAS DE SALA

MECENAS EDIÇÕES CASA DA MÚSICA

PATROCINADOR 
FRANÇA 2012

APOIO INSTITUCIONAL

PARCEIRO SERVIÇO EDUCATIVO
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