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No Escurinho do Cinema
Let’s Go to the Movies

Mecenas Principal
Casa da Música

Apoio
Institucional

Mecenas
Casa da Música

O grande ecrã, tal como as partituras mais inspiradas, pode abarcar
sentimentos delicados, triunfantes ou apocalípticos como os que fluem
no filme Shelter, ou toda a emoção de uma ópera recheada de intrigas
amorosas condimentadas de humor, caso d’O Cavaleiro da Rosa em
versão para cinema mudo. O Remix Ensemble acompanha as imagens
arrebatadoras do filme de Bill Morrison com música dos fundadores do
colectivo Bang On A Can, enquanto a partitura de Richard Strauss para o
filme de 1925 é interpretada pela Orquestra Sinfónica em mais uma edição
do Invicta.Música.Filmes. Neste festival propomos-lhe ainda nova música
para novos filmes de animação, enquanto no Carnaval se fantasia ao ritmo
de clássicos infantis que marcaram várias gerações, como a Pantera Cor
‑de-Rosa, Bambi ou o Rei Leão.
A música alemã dos nossos dias está representada com a significativa
visita do compositor e clarinetista Jörg Widmann, a quem a Casa da
Música encomendou uma obra agora estreada em Portugal pela Orquestra
Sinfónica com a direcção de Peter Rundel e a voz de Sarah Wegener. O
vasto universo da música germânica traz a ocasião para ouvir música tão
célebre quanto as Quatro Últimas Canções de Strauss cantadas por Linda
Watson, excertos de O Crepúsculo dos Deuses de Wagner e quartetos de
cordas Beethoven, Webern e Mendelssohn.
O Ciclo de Piano prossegue com a estreia em Portugal de uma das mais
jovens revelações de sempre, o britânico Benjamin Grosvenor. O Ciclo
de Jazz, por sua vez, explora os novos caminhos trilhados pelo premiado
octeto de Steve Lehman. E porque o Carnaval está aí, esperamos por si
também no workshop de batucada brasileira que o Serviço Educativo
promove no Sábado Gordo.

ED ITORIAL

The big screen, much like a truly inspired song, can encompass delicate, triumphant
or apocalyptic sentiments like the ones flowing in Shelter, or the excitement of an
opera filled with amorous intrigues spiced with humor, like Der Rosenkavalier in a
silent film version. Remix Ensemble accompanies the breathtaking images of Bill
Morrison’s film with music by the founders of Bang On A Can, while the score by
Richard Strauss for the 1925 film is performed by Orquestra Sinfónica in another
edition of Invicta.Música.Filmes. In this festival we present you new music for new
animated films, while the Carnival is filled with the rhythm of children’s classics that
touched several generations, like the Pink Panther theme, Bambi’s or the Lion King
soundtrack.
The German music of today is highly represented by composer and clarinetist Jörg
Widmann, to whom Casa da Música commissioned a work that will now premiere
in Portugal by Orquestra Sinfónica under the direction of Peter Rundel and with the
voice of Sarah Wegener. The vast universe of German music creates the opportunity
to hear Strauss’ Four Last Songs sung by Linda Watson, excerpts from Wagner’s
Götterdämmerung and string quartets by Beethoven, Webern and Mendelssohn.
The Piano Series continues with the Portuguese debut of one of the youngest
revelations of all time, British pianist Benjamin Grosvenor. The Jazz Series, in turn,
explores the new paths of Steve Lehman’s award-winning octet. And because
Carnival is here, we wait for you in the Brazilian batucada workshop that Education
Service promotes on the last saturday before Carnival.
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Serviço Educativo
Workshops Primeiros Sons*

01 Dom/Sun

CONCERTO MONTEPIO

10:30 (0-18 meses),

Assim se celebra a música portuguesa para
banda pela pena de compositores de várias
gerações. Do consagrado Cândido Lima
ouve-se a obra Coros e Danças Medievais,
que data de 1978 mas será pela primeira
vez interpretada fora do contexto escolar.
Uma encomenda ao compositor Lino
Guerreiro revela um autor especialmente à
vontade com os instrumentos de sopro e de
percussão. No âmbito do Concurso Nacional
de Composição da BSP, que tem dado a
conhecer os novos talentos da composição
para este tipo de agrupamento e é um
estímulo importante para o enriquecimento
do repertório, são apresentadas as obras
finalistas, das quais sairá a vencedora desta
3ª edição.

11:45 (18 meses-3 anos)
15:00 (3-5 anos)
Sala de Ensaio 2

Madame Algibeira e Monsieur du Bolso
gostam de cá estar. Após o sucesso de
Música de Bolso, marcam novo encontro,
agora no melhor lugar do mundo: a sala
de brinquedos. Com truques e palavras
mágicas, mostram que em cada som há
diversão, em cada bolso uma canção...

António Miguel e Sofia Leandro
formadores

Madame Pouch and Monsieur Pocket like being
here. After the success of Pocket Music, they’ve
made a date to come back, this time to the best
place in the world: the playroom. With tricks and
magic words, they show that in every sound there’s
a bit of fun, and in each pocket there’s a song...

promovem o encontro criativo com sons, ritmos e movimento

€ 10 (Criança+Adulto)
€ 7,5 (Segundo acompanhante com mais de 12 anos)
*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 5 anos de
idade (com participação dos acompanhantes adultos) que

01 Dom/Sun

12:00 Sala Suggia
11:00 Palestra “Música Portuguesa para
banda” por André Granjo
Pedro Neves direcção musical
Cândido Lima Coros e Danças Medievais
Lino Guerreiro al-Uqsur “Luxor”, Fantasia
para orquestra de sopros (estreia mundial;
encomenda da BSP)
Obras finalistas do 3º Concurso Nacional
de Composição BSP
€ 8 · Cartão Amigo € 6

This is how the portuguese music for band is
celebrated, by the hand of composers from
various generations. Coros e Danças Medievais, by
renowned Cândido Lima, dating from 1978, will be
interpreted for the first time outside the academic
context. Composer Lino Guerreiro presents a
commissioned piece that reveals an author who is
especially comfortable with wind and percussion
instruments. The finalists of the BSP National
Composition Competition will also be featured.

Pedro Neves

©Zé Cardoso
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Em cada bolso
uma canção

Banda Sinfónica
Portuguesa

Mecenas Serviço Educativo

Apoio Institucional
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Quarteto
de Cordas
de Matosinhos

01 Dom/Sun

21:00 Sala Suggia

Ciclo Jazz
Com a edição do primeiro CD, Travail,
Transformation, and Flow (Pi, 2009),
o octeto de instrumentistas e
improvisadores virtuosos liderado por
Steve Lehman conquistou de imediato
a crítica e as tabelas de melhores do ano.
Representava então uma das maiores
inovações das últimas décadas, com a
aplicação dos recursos harmónicos do
espectralismo ao jazz. No regresso à
Casa da Música, depois de um concerto
memorável em 2011, é apresentado o novo
disco Mise en Abîme (Pi, 2014), onde se
destaca um vibrafone com nova afinação
personalizada, electrónica em tempo real
e a desconstrução das composições mais
vanguardistas de Bud Powell, além de novas
composições encomendadas pela Chamber
Music America.

19:30 Sala 2

Steve Lehman saxofone alto e electrónica
Jonathan Finlayson trompete
Mark Shim saxofone tenor
Tim Albright trombone
Chris Dingman vibrafone
Jose Davila tuba
Drew Gress contrabaixo
Cody Brown bateria
€ 16 · Cartão Amigo € 12
Lugar Coro € 12 · Jovem/Sénior € 12,8

Conhecido pelo título Melancolia
devido ao seu original último
andamento, o Quarteto op.18 nº 6
encerra o célebre ciclo de quartetos
de Beethoven dedicados ao príncipe
Lobkowitz. Ritmos dançantes mas
sobretudo um intenso lirismo e um
ímpeto orquestral caracterizam o
Rondó que Webern escreveu em 1906.
De Mendelssohn escutamos a obra
que inaugura o seu vasto catálogo
para quarteto de cordas, peça escrita
aos vinte anos e que alterna a alegria
da juventude com a atmosfera
de intimidade tão característica
deste género. No último andamento
pressente-se igualmente uma certa
melancolia.

Vítor Vieira violino
Juan Maggiorani violino
Jorge Alves viola
Marco Pereira
violoncelo

Know as Melancolia due to its original
last movement, Quartet op.18 No. 6 ends
the famous Beethoven quartets cycle,
dedicated to prince Lobkowitz. Dancing
rhythms but especially an intense lyricism
and an orchestral momentum characterize
the Rondo written by Webern in 1906.
From Mendelssohn we hear the piece
that opens his vast catalogue for string
quartet, that was written in his twenties
and alternates between the joy of youth
and the typical intimacy atmosphere
of this genre. A certain melancholy is
also foreseen in the last movement.

€ 25

L. van Beethoven
Quarteto em Si bemol
maior, op.18 nº 6
Anton Webern Rondó
para quarteto de cordas
Felix Mendelssohn
Quarteto em Mi bemol
maior, op.12 nº 1
€ 8 · Cartão Amigo € 6
Jovem/Sénior € 6,4
Jantar+Concerto Dinner+Concert

Apoio

FEVEREIRO

With the release of the first album, Travail,
Transformation, and Flow (Pi, 2009), the eight
musicians and skilful improvisers led by Steve
Lehman immediately conquered the international
critics and the best of the year charts. It represented
one of the major innovations in the last decades,
introducing the use of the harmonic resources of
spectralism in jazz music. The octet returns to Casa
da Música, after a memorable concert in 2011, to
present its newest album Mise en Abîme (Pi, 2014),
singling out the vibraphone with a new customized
tuning, real time electronics and the deconstruction
of the most avant-garde compositions by
Bud Powell, in addition to new compositions
commissioned by Chamber Music America.

03 Ter/Tue

Fim de Tarde
Música de Câmara

©Susana Neves
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Steve
Lehman
Octet

9

Invicta.
Música.
Filmes

A sétima arte está de regresso ao grande ecrã da
Sala Suggia com a estreia portuguesa de dois filmes
acompanhados ao vivo pela Orquestra Sinfónica e o
Remix Ensemble Casa da Música, para além de um
novo projecto de cinema com assinatura musical da
Orquestra Factor E! e do Digitópia Collective. Paixão,
traição e desgosto são os condimentos da intriga de
amor e humor de O Cavaleiro da Rosa. Um triângulo
amoroso no contexto da aristocracia palaciana da
Viena Setecentista esteve na origem de uma das
mais aclamadas óperas de Richard Strauss e serviu
de argumento ao filme mudo de Robert Wiene. Com
a banda original de Richard Strauss tocada ao vivo
pela Orquestra Sinfónica, a versão cinematográfica
de O Cavaleiro da Rosa tem estreia nacional no
Invicta.Música.Filmes. Descrito como “um dos mais
aventurosos realizadores americanos” pela Variety,
foco de uma retrospectiva no MoMA de Nova Iorque em
finais de 2014, Bill Morrison cria filmes de um impacto
extraordinário a partir de fragmentos de películas
antigas. Em Shelter focou-se em imagens de cheias,
uma realidade dramática dos Estados Unidos, para
reflectir sobre o significado de perder a casa e não
ter abrigo. A música do trio de compositores Gordon/
Wolfe/Lang, os incontornáveis fundadores dos Bang on
a Can, acompanha a beleza etérea das imagens de uma
forma simultaneamente emotiva, contida e explosiva.

©Pedro Lobo

07-21 Fev

The seventh art is returning to Sala Suggia’s big screen with
the Portuguese premiere of two films accompanied live by
Orquestra Sinfónica and Remix Ensemble Casa da Música,
as well as a new film project by Orquestra Factor E! and
Digitópia Collective. Passion, betrayal and heartbreak are
the condiments of the love and humour intrigue of Der
Rosenkavalier (The Knight of the Rose). A love triangle in the
context of Vienna’s eighteenth‑century aristocracy led to one
of the most acclaimed operas by Richard Strauss and to a
silent film by Robert Wiene. Orquestra Sinfónica will perform
live the original soundtrack by Richard Strauss in the national
premiere of the movie version of Der Rosenkavalier at the
Invicta.Música.Filmes festival. Described as “one of the most
adventurous American filmmakers” by Variety magazine,
object of a retrospective at MoMA in New York in late 2014,
Bill Morrison creates films of an extraordinary impact from old
film fragments. In Shelter he focused on images of floods, a
dramatic reality in the United States, to reflect on the meaning
of losing home and not having shelter. The music by the three
composers Gordon/ Wolfe/ Lang, the founders of Bang on
a Can, accompanies the ethereal beauty of the images in a
simultaneously emotional, contained and explosive way.

Patrocinador
Invicta.Música.Filmes
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07 Sáb/Sat

18:00 Sala Suggia
Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Adrian Prabava direcção
musical
Der Rosenkavalier
Filme de Robert Wiene (1925)
Richard Strauss música
(arranjo Bernd Thewes,
adaptação de Frank Strobel
2006)
€ 25 · Cartão Amigo € 18,75
Jovem/Sénior € 20

Bandas Sonoras
Instantâneas III
Cine-Concerto
Invicta.Música.Filmes
Serviço Educativo · Concertos para Todos*
Para novos filmes, novas bandas sonoras. Revalida-se, deste
modo, uma produção multimédia que vem fazendo sucesso
nesta Casa. Com selecção de Fernando Saraiva, esta
produção combina a projecção de um conjunto invulgar de
filmes de animação com a interpretação ao vivo de música
original composta pelo Factor E!
For new films, new soundtracks. This is how we refresh a multimedia
production that is already a success at Casa da Música. As chosen
by Fernando Saraiva, this production combines the projection of an
unusual selection of animated films with the performance of original live
music composed by the Factor E!

Orquestra Factor E!
Nuno Peixoto, José Alberto Gomes
e Óscar Rodrigues direcção musical
Filmes de animação de
Hans Richter e Walter Ruttmann
€ 6 · Cartão Amigo € 4,5
*Espectáculos destinados a famílias e público geral que cruzam a música
com outras linguagens de palco

07 Sáb/Sat
16:00 Sala 2

Sinfónica
O CAVALEIRO DA ROSA
Cine-Concerto
Invicta.Música.Filmes
Alemanha · Fora de Série

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 40
Filmphilharmonic Edition
Filme com cortesia de Prof. Dr. Walter Dillenz,
Filmarchiv Austria
Música com cortesia de Schott Music GmbH
& Co. KG.
Produção de ZDF/ARTE

Foi o próprio Richard Strauss quem dirigiu
a orquestra na estreia do filme mudo
O Cavaleiro da Rosa, apresentado em
Dresden, em 1926, quinze anos após o
grande sucesso obtido com a ópera do
mesmo nome. Mas a versão cinematográfica
de Robert Wiene é substancialmente
diferente da ópera, permanecendo
desconhecida do público da actualidade.
A Casa da Música apresenta em estreia
nacional o filme com a banda sonora original
de Strauss, que inclui excertos da ópera e de
outras obras do compositor, tocada ao vivo
pela Orquestra Sinfónica.
It was Richard Strauss himself who conducted
the orchestra in the premiere of the silent film
Der Rosenkavalier in Dresden, in 1926, fifteen
years after the enormous success of the opera
with the same name. But the film version by Robert
Wiene is very different from the opera and remains
unknown to today’s general audience. Casa da
Música presents the film’s national premiere with
the original soundtrack by Strauss, including
excerpts from the opera and other works by the
composer, performed live by Orquestra Sinfónica.

Patrocinador Oficial
Ano Alemanha

Mecenas Orquestra Sinfónica
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Pequenos
Piratas

08 Dom/Sun
10:30 (0-18 meses),
11:45 (18 meses-3 anos)

Serviço Educativo
Workshops Primeiros Sons*

e 15:00 (3-5 anos)
Sala de Ensaio 2

Pegam-se, pegam-se, mas não vivem um sem
o outro. Vencidas lutas e arrufos, o Capitão
Barba Rija, homem de guitarradas e sonoridades
estapafúrdias, e a Pirata X, amiga de cantorias
e bailaricos, conduzem esta caça ao tesouro
por mares nunca navegados de sons meigos… e
endiabrados.
They fight, they quarrel, but they can’t live without each
other. Despite the feuds and the fall-outs, Captain
Toughbeard, man of the guitar and bizarre sounds, and
Pirate X, friend of singing and dancing, join forces to lead
this treasure hunt through never-sailed seas of gentle
sounds… and mischievous ones.

Ana Bento e Bruno Pinto formadores
€ 10 (Criança+Adulto)
€ 7,5 (Segundo acompanhante com mais de 12 anos)
*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 5 anos de idade
(com participação dos acompanhantes adultos) que promovem
o encontro criativo com sons, ritmos e movimento.

Benjamin
Grosvenor

08 Dom/Sun

18:00 Sala Suggia

Ciclo Piano EDP
A estreia em Portugal do pianista britânico
Benjamin Grosvenor, uma das mais jovens
revelações de sempre do universo pianístico
e vencedor de vários prémios da crítica
internacional, é um dos momentos mais
aguardados do Ciclo de Piano em 2015. Grosvenor
saltou para a ribalta após vencer a categoria
de piano do concurso BBC Young Musician of
the Year com apenas 11 anos, algo nunca antes
alcançado por um músico tão jovem. Desde então
tem-se apresentado com as mais prestigiadas
orquestras e em importantes salas de concerto,
combinando uma técnica brilhante com uma rara
maturidade interpretativa. Na Casa da Música
percorre um vasto programa, desde a herança do
Barroco, com danças de Rameau e a revisitação
da obra de Bach, até às sonoridades orquestrais
de Granados, passando por obras-primas de
Chopin onde nos mostra o lado mais lírico do
instrumento.

Jean-Philippe Rameau Gavotte
e Variações em Lá menor
J. S. Bach-Busoni Chaconne
César Franck Prelúdio, Coral e Fuga

“O ténis tem Andy Murray e o piano Benjamin
Grosvenor. Ele representa a nossa equipa
pianística da Grã-Bretanha.”
[The Telegraph]

Fryderyk Chopin Barcarola; 2 Mazurcas;
3ª Balada
Enrique Granados 3 peças de Goyescas
€ 22 · Cartão Amigo € 16,5
Lugar Coro € 16,5 · Jovem/Sénior € 17,6
–
A Música Toma Conta de Mim € 5 · Enquanto os adultos
assistem ao concerto, as crianças dos 3 aos 10 anos participam
em sessões de descoberta e criação musical

FEVEREIRO

The portuguese premiere of british pianist Benjamin
Grosvenor, one of the youngest revelations of the
piano world ever and winner of multiple awards from
international critics, is one of the most anticipated
moments of the 2015 Piano Series. Grosvenor jumped into
the spotlight after winning the piano category of the BBC
Young Musician of the Year competition when he was only
11 years old, something never before achieved by such a
young musician. Since then he has been performing with
the most prestigious orchestras in major concert halls,
combining a brilliant technique with a rare interpretative
maturity. At Casa da Música he performs an extensive
program: the heritage of the Baroque, the dances
by Rameau, the revisiting of Bach’s work, Granados’
orchestral sounds, and Chopin’s masterpieces in which he
shows us the more lyrical side of the instrument.

Mecenas Ciclo Piano EDP

15
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Apresentação
do projecto
Phonambient
Serviço Educativo
Projecto de documentação
e transformação artística do
património sonoro contemporâneo, o
Phonambient será divulgado em vários
espaços da casa, ao longo de cinco
dias, através de palestras, concertos e
instalações.
Phonambient is an artistic documentation
and transformation project of the
contemporary sound heritage that will
be revealed in various spaces of Casa da
Música, over five days, through lectures,
concerts and installations.

10 Ter/Tue

17:00
Cibermúsica
Entrada Livre

Remix

10 Ter/Tue

19:30 Sala Suggia

SHELTER
Cine-Concerto
Invicta.Música.Filmes
Uma profunda e comovente reflexão sobre o
significado de ter um abrigo, com assinatura
musical dos fundadores do agrupamento
nova-iorquino Bang on a Can. A estreia
nacional do filme de Bill Morrison, Shelter,
com música de David Lang, Michael Gordon
e Julia Wolfe, é um dos pontos altos do
Invicta.Música.Filmes. A beleza das imagens
é apenas comparável à magia da música, à
energia do ritmo e à pureza da escrita vocal
que conquistou a crítica após a gravação
realizada sob a direcção do maestro Brad
Lubman e editada em 2013.

A profound and moving reflection on the meaning
of having a shelter with musical signature of the
founders of the New York group Bang on a Can.
The national premiere of Bill Morrison film, Shelter,
with music by David Lang, Michael Gordon and
Julia Wolfe is one of the highlights of Invicta.
Música.Filmes. The beauty of the images is only
comparable to the magic of the music, the energy of
the rhythm and the purity of the vocal composition
that has conquered the critics after the recording
released in 2013 under the direction of conductor
Brad Lubman.

Remix Ensemble
Casa da Música
Brad Lubman direcção musical
Leonor Melo soprano
Ângela Alves soprano
Iris Oja meio-soprano
Shelter
Filme de Bill Morrison
David Lang, Michael Gordon e Julia
Wolfe música
Deborah Artman libreto
€ 12 · Cartão Amigo € 9 · Jovem/Sénior € 9,6
Jantar+Concerto Dinner+Concert € 28

“Brad Lubman dirigiu uma absorvente leitura
de Shelter, uma obra colaborativa de Gordon,
Lang e Wolfe que desde a sua estreia em 2005
se torna cada vez mais apelativa.”
[New York Times]
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Glenn Miller
Orchestra

Samba
na Casa

12 Qui/Thu

21:30 Sala Suggia
€ 28 · Cartão Amigo € 21
Promotor: Incubadora D’Artes

A Casa da Música celebra a noite de Carnaval com
uma festa alusiva ao país do samba. Começa por um
jantar buffet, evolui para um concerto de Nuno Bastos
e termina em registo de dança ao som de clássicos
irresistíveis da música brasileira disparados nos pratos
do DJ Chapa da Lapa. Figura marcante do Carnaval
de Estarreja, Nuno Bastos é um cantautor que respira
samba, de cujos grandes mestres tem bebido as
melhores influências. Já com um EP de originais, fez
uma digressão por várias cidades brasileiras que
se renderam ao seu talento. Os participantes na
festa estão desde já convidados a fantasiar-se para
colorir ainda mais um ambiente onde a típica folia
carnavalesca é a nota dominante.

After last year’s resounding success, the Glenn Miller
Orchestra led by Ray McVay returns to our country.
The famous big band founded in 1937 by Glenn Miller
kept its activity after his death, in 1944, and continues
to delight the audiences with its major hits “Moonlight
Serenade”, “In The Mood”, “Tuxedo Junction” or
“Chattanooga Choo Choo “. Ray McVay conducts
about 20 talented musicians and singers in this big
band that, in a blink of an eye, takes us back to the
thirties in its two hours performance.

Serviço Educativo
Workshops Músico Por um Dia*

Today the temperature will soar, with a strong shower of
rhythms and intemperate gusts of samba, funk, forró and
other kinds of red-hot music. Brazil celebrates the Carnival
and announces the summer with a good old drum beat,
inviting to the session instruments like the surdo, the cuíca,
the pandeiro and many more.

20:00 Jantar de Carnaval
22:00 Concerto Nuno Bastos
24:00 DJ Set Chapa da Lapa
Jantar+Concerto+Festa € 40
Concerto+Festa € 10 (com oferta de 2 bebidas)

Casa da Música celebrates Carnival with a party where the
theme is the country of samba. The party begins with a buffet
dinner, followed by a concert by Nuno Bastos and ends with the
irresistible classics of Brazilian music by the hands of DJ Chapa
da Lapa. Nuno Bastos is a singer-songwriter influenced by the
true masters of samba and an important figure of the Carnival
in Estarreja. He released an EP with original songs and toured
several Brazilian cities that surrendered to his talent. The guests
of the party are invited to dress up and color the evening with
their costumes in a traditional Carnival party.

14 Sáb/Sat

11:00 Sala Ensaio 2

Joaquim Alves e Luís Oliveira
formadores
€ 7,5 (€ 25 para um grupo de 4 pessoas)
*Oficinas destinadas ao público geral (maiores de 12
anos) que se iniciam de manhã e encerram ao final da
tarde, com a apresentação do trabalho realizado

FEVEREIRO

Hoje teremos temperatura alta, forte precipitação
de ritmos e ventos imoderados de samba, funk,
forró e outras musicalidades em brasa. O Brasil
celebra o Carnaval e declara o Verão com
uma boa batucada, chamando para a sessão
instrumentos como o surdo, a cuíca, o pandeiro e
muitos mais.

Sala 2

NOITE DE CARNAVAL

Após o estrondoso sucesso do ano passado,
a Glenn Miller Orchestra dirigida por Ray
McVay regressa ao nosso país. A célebre
big band fundada em 1937 por Glenn Miller,
e que prosseguiu actividade após a morte
deste em 1944, continua a encantar nos seus
espectáculos com os grandes sucessos
“Moonlight Serenade”, “In The Mood”, “Tuxedo
Junction” ou “Chattanooga Choo Choo”. Ray
McVay dirige cerca de 20 talentosos músicos e
cantores nesta big band que, em duas horas de
espectáculo, como num estalar de dedos, nos
faz recuar até aos anos trinta.

Batucada Brasil

14 Sáb/Sat
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Serviço Educativo
Workshops Primeiros Sons*

15 Dom/Sun
10:30 (0-18 meses),
11:45 (18 meses-3 anos)
e 15:00 (3-5 anos)
Sala de Ensaio 2

Pobre Rei Leão, que não
consegue comunicar com os
animais da selva! Felizmente,
para o ajudar existe o Dr.
Óhto, o maior especialista em
Reinomusicologia da cidade.
Numa consulta valente em ritmos
e melodias, a cura surge cheia de
estilo: para grande mal, são cinco
os grandes remédios!

Sinfónica

15 Dom/Sun

18:00 Sala Suggia

CONCERTO DE CARNAVAL
Invicta.Música.Filmes
Fora de Série

Mistura
e Finalização
Serviço Educativo
Formar na Digitópia*

21+22
Sáb+Dom/
Sat+Sun
11:00 Digitópia

(para músicos, artistas
digitais, DJs e professores)

De um modo simples abordam
‑se questões técnicas em
duas fases do processamento
áudio, Mistura e Finalização.
Através de aplicações práticas
– quer para fins musicais, quer
para pós-produção – são
identificados problemas comuns,
é reconhecido o potencial do
software adequado e optimizada
a produção musical.

Poor Lion King, he can’t talk to the
animals in the jungle! Luckily, Dr
Óhto, the city’s finest specialist in
Kingdomusicology, is here to help him.
After a courageous consultation with
rhythms and melodies, the cure is full
of style: for this big problem, there are
five great remedies!

A simple approach to technical issues
in two phases of audio processing,
Mixing and Finishing. Through practical
applications – both for musical and
post-production purposes – common
problems are identified, the potential
of the right software is achieved and
musical production is optimised.

Paulo Neto e Bruno Estima
formadores

Sábado
Mistura e processamento

€ 10 (Criança+Adulto)
€ 7,5 (Segundo acompanhante com mais de
12 anos)
*Oficinas destinadas a bebés e crianças até
aos 5 anos de idade (com participação dos

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Fawzi Haimor direcção musical

Ideias para o disfarce de Carnaval? No palco da
Sala Suggia vão desfilar os temas musicais de
A Pantera Cor-de-Rosa, O Rei Leão ou Bambi,
a par de alguns dos mais recentes sucessos
de bilheteira dos Estúdios de Animação Pixar
e da Walt Disney. As suites de Toy Story ou
de A Idade do Gelo levam-nos ao encontro
de múltiplos personagens e são um convite
à imaginação de cada um para celebrar o
Carnaval mais musical da cidade.

acompanhantes adultos) que promovem
o encontro criativo com sons, ritmos e
movimento.

Do you need ideas for your Carnival costume? The
musical themes of The Pink Panther, The Lion King and
Bambi, along with some of the latest blockbusters of
Pixar Animation Studios and Walt Disney will parade on
the stage of Sala Suggia. The suites of Toy Story or Ice
Age bring us the multiple characters of these animated
movies and invite us to celebrate the most musical
Carnival in the city.

FEVEREIRO

©Zé Cardoso

F E V E RE I RO

Bebé Waka

Henry Mancini A Pantera Cor-de-Rosa
David Newman A Idade do Gelo
Frank Churchill Bambi
Hans Zimmer O Rei Leão
Michael Giacchino The Incredibles
Alan Silvestri e Glen Ballard Polar Express
Randy Newman Toy Story
John Williams Star Wars

Domingo
Preparação de um master
e finalização
Pedro Augusto formador
€ 15 (1 dia) · € 25 (fim-de-semana)
*Realizados ao longo de um fim-de-semana,
estes cursos intensivos abordam linguagens
de programação ao serviço da composição
musical

€ 15 · Cartão Amigo € 11,25
Lugar Coro € 11,25 · Jovem/Sénior € 12
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Ainda antes da sua estreia em álbum
com Retiessências (2012) já o nome
de Deau ganhava expressão no hip
hop nacional, fruto de mixtapes e
actuações onde o rapper nortenho
se notabilizava pela qualidade
do improviso. Desde então, o seu
percurso tem sido marcado por uma
evolução constante, como o atesta
Andorinha, tema cujo videoclip,
lançado há pouco mais de um mês no
Youtube, atingiu as 10 mil visualizações
ao fim do primeiro dia. Neste concerto,
Deau faz uma pré-apresentação
do próximo álbum, contando com a
presença de alguns convidados.
Even before his debut album, Retiessências
(2012), Deau’s name had already earned its
place in the national hip hop scene, thanks
to mixtapes and performances where the
northern rapper excelled for the quality of
improvisation. Since then, his journey has
been a constant evolution, as demonstrated
by Andorinha, a video that was released on
Youtube just over a month ago and reached
10.000 views on the first day. In this concert,
with the collaboration of some guests, Deau
gives us a preview of the upcoming album.

21 Sáb/Sat
23:00 Sala 2

Promotor: Versus

Sinfónica

21 Sáb/Sat

18:00 Sala Suggia
17:15 Cibermúsica
Palestra pré-concerto
por Daniel Moreira

WIDMANN EM CONCERTO
Alemanha
Descobertas Sinfónicas
O clarinetista e compositor alemão Jörg
Widmann é uma das personalidades mais
multifacetadas da actualidade internacional,
desenvolvendo a sua dupla actividade ao mais
alto nível. Reconhecido clarinetista com um
vasto repertório que se estende do período
Clássico à actualidade, interpreta o Concerto
nº 1 de Weber, obra cuja inspiração mozartiana
e veia operática são responsáveis pela sua
grande popularidade. A estreia em Portugal
de Labyrinth III, para soprano e orquestra,
convida a descobrir a faceta de compositor
de Widmann, qualidade na qual tem ganho
regularmente prémios internacionais.
German clarinetist and composer Jörg Widmann
is one of today’s most multifaceted international
personalities, developing his two activities at the
highest possible level. Widmann is a renowned
clarinetist with a vast repertoire extending from
the Classical period to the present day. He will be
performing Weber’s Concerto No. 1, whose operatic
vein and mozartian inspiration are responsible for its
popularity. The portuguese premiere of Labyrinth III,
for soprano and orchestra, invites you to discover
the composer side of Widmann, for which he has won
many international awards.

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Peter Rundel direcção musical
Jörg Widmann clarinete
Sarah Wegener soprano

“Jörg Widmann é verdadeiramente
um intérprete maravilhoso…”
[Daily Telegraph]

FEVEREIRO

Patrocinador Ano Alemanha

Jörg Widmann ©Marco Borggreve

F E V E RE I RO

Deau

Richard Wagner Abertura de O navio
fantasma
Carl Maria von Weber Concerto para
clarinete e orquestra nº 1
Jörg Widmann Labyrinth III, para soprano e
orquestra (estreia em Portugal; encomenda
da Casa da Música, Westdeutscher
Rundfunk e Vara Amsterdam)
€ 17 · Cartão Amigo € 12,75
Lugar Coro € 12,75 · Jovem/Sénior € 13,6
Jantar+Concerto Dinner+Concert € 33

Mecenas das encomendas
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F E V E RE I RO

Pequenos
Piratas
Serviço Educativo
Workshops Primeiros Sons*

Do Bolso de Walt
Invicta.Música.Filmes
Serviço Educativo
Concertos para Todos*
O universo musical dos filmes de animação de
Walt Disney é motivo para um novo encontro com
Aquilo que Vocês Quiserem, quinteto feminino
que apresenta uma relação curiosa entre vozes
e instrumentos de bolso. Melodias que todos
conhecem são reinventadas e apresentadas num
concerto de sonho.

22 Dom/Sun
10:30 (0-18 meses),
11:45 (18 meses-3 anos)
e 15:00 (3-5 anos)
Sala de Ensaio 2

Pegam-se, pegam-se, mas não
vivem um sem o outro. Vencidas
lutas e arrufos, o Capitão Barba Rija,
homem de guitarradas e sonoridades
estapafúrdias, e a Pirata X, amiga
de cantorias e bailaricos, conduzem
esta caça ao tesouro por mares
nunca navegados de sons meigos… e
endiabrados.

21 Sáb/Sat
18:00 Sala 2

Aquilo que Vocês Quiserem
direcção musical e interpretação

They fight, they quarrel, but they can’t live
without each other. Despite the feuds and
the fall-outs, Captain Toughbeard, man of the
guitar and bizarre sounds, and Pirate X, friend
of singing and dancing, join forces to lead this
treasure hunt through never-sailed seas of
gentle sounds… and mischievous ones.

€ 6 · Cartão Amigo € 4,5 · Jantar+Concerto € 23
*Espectáculos destinados a famílias e público geral
que cruzam a música com outras linguagens de palco

The musical world of Walt Disney’s animated films is the
inspiration for another encounter with Aquilo que Vocês
Quiserem, a female quintet that presents a curious
relationship between voices and pocket instruments.
Melodies that everyone knows are reinvented and
performed in this dream-like concert.

Ana Bento e Bruno Pinto formadores
€ 10 (Criança+Adulto)
€ 7,5 (Segundo acompanhante com mais de 12 anos)
*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 5
anos de idade (com participação dos acompanhantes
adultos) que promovem o encontro criativo com sons,
ritmos e movimento.

FEVEREIRO
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WAGNER E STRAUSS
Alemanha
Série Clássica

José Cid

27 Sex/Fri

21:00 Sala Suggia

10000 ANOS DEPOIS ENTRE VÉNUS
E MARTE

21:30 Sala Suggia
€ 20 . Cartão Amigo € 15
Promotor: Trovas Soltas/Otília Dourado

O humor presente na partitura de
As aventuras e desventuras de Till, o
maganão contrasta efectivamente com o
ambiente de profunda reflexão das Quatro
últimas canções de Richard Strauss.
Justamente considerado um dos mais
importantes ciclos da música vocal de todos
os tempos, é interpretado pela aclamada
soprano norte-americana Linda Watson.
A segunda parte do concerto leva-nos ao
encontro do universo fantástico e denso
de O Crepúsculo dos Deuses, a ópera que
encerra a tetralogia O Anel do Nibelungo de
Richard Wagner.
The humor in the adventures and misadventures
of Till Eulenspiegel contrasts with the profound
meditation atmosphere of Richard Strauss’ Four
Last Songs. Rightly considered one of the most
important cycles of vocal music of all time, this piece
is interpreted by the acclaimed american soprano
Linda Watson. The second part of the concert
takes us to the fantastic and intense universe of
Götterdämmerung, the opera that ends Richard
Wagner’s tetralogy Der Ring des Nibelungen.

“James Judd garante interpretações
polidas e dedicadas…”
[Gramophone]

28 Sáb/Sat

Editado em 1978, 10000 anos depois entre
Vénus e Marte somou distinções internacionais,
tendo sido considerado pela revista americana
Billboard um dos 100 melhores álbuns de rock
progressivo de todos os tempos, a despeito
de um menor reconhecimento no seu país de
origem. Regressado ao comando da nave, e com
uma tripulação de gabarito, José Cid aterra na
Sala Suggia para reproduzir o cocktail sinfónico,
psicadélico, operático e espacial que alucinou o
rock português.

James Judd ©Harald Hoffmann

F E V E RE I RO

Sinfónica

Released in 1978, 10000 anos depois entre Vénus e
Marte has been acclaimed by international critics and
was considered one of the best progressive rock albums
of all times by US magazine Billboard, despite the lack
of recognition in its original country. After returning to
the ship’s command, and with an outstanding crew, José
Cid lands on Sala Suggia to perform the symphonic,
psychedelic, operatic and spatial cocktail that hallucinated
the Portuguese rock.

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
James Judd direcção musical
Linda Watson soprano
Richard Strauss As aventuras de Till, o maganão
Richard Strauss Quatro Últimas Canções
Richard Wagner O Crepúsculo dos
Deuses (Viagem de Siegfried no Reno, Marcha
Fúnebre, Cena de Imolação de Brunilda)
Lugar Coro € 14,25 · Jovem/Sénior € 15,2
Jantar+Concerto Dinner+Concert € 35

FEVEREIRO

€ 19 · Cartão Amigo € 14,25

Patrocinadores Ano Alemanha

27

Porto
com música.

Phonambient
Serviço Educativo
Phonambient é um projecto de documentação
e transformação artística do património sonoro
contemporâneo. Pretende registar e disponibilizar
numa base de dados digital (www.phonambient.
com) os sons que caracterizem uma determinada
cidade ou região, incluindo paisagens sonoras,
sons localizados, excertos musicais, fonética e
fonologia.
O arquivo criado fica disponível gratuitamente
para consulta e utilização em contextos
criativos e científicos, tais como composições
electroacústicas, sonoplastia ou reflexões
teóricas, que serão também divulgadas na base
de dados digital.
A apresentação no Porto reúne o trabalho
desenvolvido durante seis meses nas cidades de
Braga, Porto, Tondela, Guarda, Castelo Branco,
Fundão e Abu Dhabi, procurando sintetizar várias
ideias e conceitos desenvolvidos por uma vasta
equipa de participantes no projecto. Em cinco
dias, e nos formatos de palestra, concertos e
instalações, serão apresentados os arquivos e
suas consequentes transformações criativas das
várias cidades intervenientes no Phonambient.

Desde a primeira nota musical, o primeiro concerto, desde
o primeiro dia, o BPI - Mecenas da Casa da Música - apoia
a promoção, divulgação e projecção da música em Portugal
e no plano internacional. Desde 2005 ajudamos a fazer da
Casa da Música a casa de todas as músicas, de todos os
músicos e de todos os públicos.

©Micaela Amaral

Juntos, damos o tom.

10-14 Fev

Entrada Livre
10 Fev
17:00 Abertura
19:00 Cibermúsica
Apresentação do projecto
19:30 Cibermúsica
Conversation with Plants, concerto com
Gretchen Sigrid Blegen, Christina Ertl-Shirley
e Mélodie Fenez
–
Instalações
10+11 Fev Cibermúsica
Conversation with Plants, instalação sonora
de Gretchen Sigrid Blegen, Christina Ertl-Shirley
e Mélodie Fenez
10-14 Fev Sala Laranja
Phonambient, instalação sonora colectiva
das sete cidades envolvidas
10-14 Fev Digitópia
Arquivo Sonoro e artístico das sete cidades
envolvidas
12-14 Fev Cibermúsica
Obra a anunciar, instalação Sonora
de Filipe Lopes
O acesso às instalações deve ser solicitado
na Bilheteira · Diariamente entre as 10:00
e as 19:00
–
14 Fev
16:00 Sala Roxa
Cinza Urbano, concerto com Gustavo Costa
e José Alberto Gomes
16:30 Cibermúsica
Obra a anunciar, peça acusmática
de Carlos Guedes
17:00 Cibermúsica
Obra a anunciar, instalação interactiva de Filipe
Lopes
17:30 Cibermúsica
Phonorquestra, concerto
Coordenação geral e direcção artística: Gustavo Costa
Produção executiva e comunicação: Patrícia Caveiro

Mecenas principal
da Casa da Música

Equipa artística: Alberto Lopes, Carlos Guedes, Henrique Fernandes,
Gustavo Costa, João Mascarenhas, José Alberto Gomes, Filipe Lopes,
Rui Dias e João Bento
Produção
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As visitas guiadas dão-lhe a conhecer a Casa
da Música nas suas várias vertentes. Durante
cerca de uma hora, um guia descreve o edifício
projectado pelo holandês Rem Koolhaas,
explicando a arquitectura, as funcionalidades
e a programação artística. Numa oferta
diversificada de modelos de visita, poderá
optar entre as visitas regulares (português/
inglês), com uma periodicidade diária, e as
especificamente concebidas para grupos (em
vários idiomas), segundo marcação prévia.
Todas elas proporcionam surpresas e pontos de
atracção inesperados, como é o caso dos hot
spots, instalações interactivas que lhe permitem
fazer música.
Diariamente
Português 11:00 e 16:00
Inglês 16:00
€ 6 pessoa
Duração
1h aprox.
Entrada livre para crianças
com menos de 12 anos desde que
acompanhadas por um adulto
com bilhete.
Marcações
+351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com

VISITAS COM MARCAÇÃO
Grupos a partir de 15 pessoas com horário a fixar
previamente.
Idiomas disponíveis: inglês, francês, alemão, espanhol,
italiano e português.
GRUPOS € 6
Dirigidas a um público específico (empresas, instituições,
associações, etc.), estas visitas adquirem um ambiente
formal, permitindo responder às diversas questões sobre o
projecto Casa da Música e as suas potencialidades.
ESCOLAS € 3,5
Visitas adequadas às diferentes faixas etárias, do ensino
pré-escolar ao superior, que permitem uma relação directa
entre espaços e equipamentos (hot spots), à medida que são
desenvolvidos jogos musicais diversificados e adequados à
tipologia do grupo.
TURÍSTICA € 10
Com uma duração um pouco mais longa, nesta visita o
público tem a possibilidade de conhecer o edifício num
registo descontraído e envolvente. Além da oferta de uma
brochura da Casa da Música, no final do percurso o grupo
é conduzido a um espaço reservado onde poderá saborear
tranquilamente um copo de vinho do Porto.
VISITA AO BACKSTAGE € 8
Visitas específicas à Casa da Música, que permitem um
acesso directo aos bastidores, envolvendo o visitante nas
dinâmicas quotidianas de preparação de concertos.
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!

©Susa Monteiro

Visitas
Guiadas

Saber ouvir:
6º Curso Livre
de História da
Música - 2015
A 6ª edição do Curso Livre de História da Música
tem encontro marcado com três gigantes da
Música Ocidental: Bach, Beethoven e Wagner – a
partir dos quais Paulo Ferreira de Castro define
a matriz musical germânica. Daniel Moreira
dedica o segundo módulo a princípios básicos
de teoria musical, abordando questões como
a estruturação do espaço musical (notas e
alturas), do tempo musical (ritmo e métrica),
da melodia, contraponto e harmonia. A música
sacra encontra os seus maiores monumentos
na tradição luterana, tema do terceiro módulo
leccionado por Paulo Antunes. Músicas proibidas
é o tema do quarto módulo, no qual Rui Pereira
aborda a música dos compositores banidos
durante o período do Terceiro Reich. O curso
encerra com três sessões dedicadas ao mito de
Fausto na música, tema em que Carlos de Pontes
Leça explora as principais fontes literárias desde
o século XVI até Goethe, a onda faustiana em
Paris no século XIX ou a apoteose goethiana em
Mahler, percorrendo exemplos musicais notáveis
da autoria de Spohr, Schubert, Wagner, Liszt,
Schumann, Boito, Busoni, Schnittke ou Dusapin,
entre outros.

The 6th edition of the Open Course on the History of
Music has a date with three giants of Western Music: Bach,
Beethoven and Wagner – who form a starting point for
Paulo Ferreira de Castro to define the source of Germanic
music. Daniel Moreira dedicates the second module
to the basic principles of music theory, approaching
questions such as the structuring of musical space (notes
and loudness), of musical tempo (rhythm and metre), of
melody, counterpoint and harmony. Sacred music finds
its greatest examples in the Lutheran tradition, which is
the theme of the third module, taught by Paulo Antunes.
Banned music is the theme of the fourth module, in which
Rui Pereira looks at the music of composers banned
during the Third Reich. The course closes with three
sessions devoted to the myth of Faust in music, a topic in
which Carlos de Pontes Leça explores the main literary
sources from the 16th century until Goethe, the Faustian
wave in Paris in the 19th century or the apotheosis of
Goethe in Mahler, going through well-known musical
examples by Spohr, Schubert, Wagner, Liszt, Schumann,
Boito, Busoni, Schnittke and Dusapin, among others.

Segundas 17:30-19:15
Cibermúsica
€ 16 Módulos individuais de duas sessões
€ 24 Módulos individuais de três sessões
€ 60 Curso na totalidade

2º Módulo: Daniel Moreira
9, 16, 23 Fev
Princípios básicos de teoria musical
3º Módulo: Paulo Antunes
9, 16 e 23 Mar
Música Sacra na tradição luterana
4º Módulo: Rui Pereira
13 e 20 de Abril
Músicas proibidas
5º Módulo: Carlos de Pontes Leça
28 Set, 5 e 12 Out
O mito de Fausto na música
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Digressões

04-08 Fev
Tóquio
Tokyo Bunka Kaikan
Formação de Animadores
Musicais
Serviço Educativo

24 Abr
Barcelona
Palau de La Musica Catalana
Workshop Músic per un dia
al Palau
Serviço Educativo

25 Abr
Barcelona
Palau de La Musica Catalana
Tum Tum Ká
Serviço Educativo

04 Abr

Monte-Carlo

Printemps des Arts
de Monte-Carlo 2015
Remix Ensemble Casa da Música
Peter Rundel
direcção musical
Johannes Schöllhorn
Anamorphoses

12+14+15+17 Abr

01 Jun

Théâtre du Capitole

Palau de la Musica Catalana

Toulouse

Massacre
Ópera (baseada em The Massacre
of Paris de Christopher Marlowe)
Wolfgang Mitterer música
Wolfgang Mitterer
e Stephan Müller libreto
Remix Ensemble Casa da Música
Peter Rundel direcção musical
Wolfgang Mitterer electrónica
Ludovic Lagarde encenação
L. Lagarde/S. Michaud cenografia
David/J. Bichindaritz vídeo
S. Michaud desenho de luz
Fanny Brouste figurinos
Elizabeth Calleo
(Rainha de Navarra e Catarina de
Medicis) soprano coloratura
Valérie Philippin
(Rei de Navarra) soprano
Nora Petročenko
(Duquesa de Guise) meio-soprano
Jean-Paul Bonnevalle
(Henrique III) contratenor
Lionel Peintre
(Duque de Guise) barítono
Stéphanie Ganachaud bailarina
(Co-produção de Théâtre & Musique Paris,
Casa da Música, Festival Musica Strasbourg e
Schauspiel Frankfurt)

19+20 Set

08 Out

20 Nov

Musica Strasbourg

Auditorio Nacional

Elbphilharmonie
27 Nov

Barcelona

Estrasburgo

Orquestra Barroca
Casa da Música
Andreas Staier
cravo e direcção musical

Giordano Bruno
Ópera em 12 cenas (estreia mundial;
encomenda do Théâtre & Musique
Paris, Casa da Música e Réseau
Varèse)
Francesco Filidei
música
Stefano Busellato
libreto (em colaboração
com Nanni Balestrini)

Georg Philip Telemann
Suite em Mi menor de Tafelmusik
(1ª produção)
J.S. Bach
Concerto em Lá maior, BWV 1055
J.S. Bach
Triplo Concerto, BWV 1044
Georg Philip Telemann
Concerto em Mi menor, TWV 52:e1

Remix Ensemble Casa da Música
Coro T&M
Peter Rundel
direcção musical
Antoine Gindt
encenação
Elise Capdenat
cenografia
Daniel Levy
desenho de luz
Fanny Brouste
figurinos

Madrid

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann
direcção musical
Dmitri Chostakovitch
Sinfonia nº 5
Patrocinador

Hamburgo
Viena

Wien Modern,
Wiener Konzerthaus
Remix Ensemble Casa da Música
Peter Rundel
direcção musical
Wolfgang Mitterer
electrónica
David Horne
Restless Feeling
Vítor Rua
Interstellar Overdrive Remix
Fausto Romitelli
Professor Bad Trip, Lesson III
Wolfgang Mitterer
Go Next

Lionel Peintre
barítono (Giordano Bruno)
Fabrice Dalis
tenor (1º Inquisidor)
Ivan Ludlow
baixo (2º Inquisidor)
Guilhem Terrail
contratenor (Papa Clemente VIII)
(Co-produção da T&M-Paris, Casa da Música,
Festival Musica Strasbourg, Théâtre de Caen,
Arcadi Île-de-France)
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PROVA DE VINHOS
10 Ter/Tue
18:30 Prova + Jantar
€ 22 (inclui jantar depois da prova)
Prova de vinhos da Herdade do
Peso (Alentejo), apresentados pelo
Engº Luís Cabral de Almeida

Horário de Funcionamento

Para mais informações consulte

Segunda a Quinta

www.casadamusica.com/pt/

12:30 - 15:00 e 19:30 - 23:00

restaurante-casa-da-musica

Sextas e Sábados

Reservas 220 107 160

12:30 - 15:00 e 19:30 - 00:00

restaurante@

Domingos e Feriados Encerrado

casadamusica.com

Em noites de concerto, o Barra Bar

Grupos superiores a 20 pessoas

encerra uma

220 120 214/8

Vinha do Monte Branco 2013
Vinha do Monte Rosé 2013
Trinca Bolotas Tinto 2013
Herdade do Peso Reserva Tinto 2009

DIA DOS
NAMORADOS
14 Sáb/Sat
Jantar com menu especial
em local da Casa escolhido
por si.
A partir de € 37,5 (com
oferta de entrada sem
consumo na Sala 2*).
*Mais info pág. 19

hora após o final do mesmo

FESTIVAL ATLANTIC BLUES
06-08 Fevereiro
A Swing Station apresenta no ano de 2015 a 2ª edição do
Atlantic Blues, um festival internacional dedicado à música
e dança blues. À semelhança do ano anterior, o evento reúne
amantes desta música e dança vintage americana de todo
o mundo, para uma animada e variada programação que
tem a cidade do Porto como pano de fundo. O festival inclui
workshops de dança blues leccionados por conceituados
professores internacionais. Além da componente de
formação, e por esta ser tradicionalmente uma dança social
e de partilha, a Swing Station programou actividades que
promovem este conceito: aula aberta, concertos e DJ sets no
Restaurante Casa da Música. Este será um fim-de-semana
intenso, com a participação de bailarinos de todo o mundo,
que estarão no Porto para três dias de aprendizagem,
convívio, música e muita dança.

06 Sex/Fri · € 15
23:00 The Dan Nash Blues Band
00:00 DJ Sets Adamo (EN) + Abeth (PT/USA) + Gastón
(Argentina) + The Spinning Dom (PT) + Deejay Joe (PT)

07 Sáb/Sat · € 15
22:00 Aula Aberta de Blues
23:00 The Dan Nash Blues Band
00:00 DJ Sets Adamo (EN) + Abeth (PT/USA) + Gastón
(Argentina) + The Spinning Dom (PT) + Deejay Joe (PT)

08 Dom/Sun · € 8
21:30 DJ Sets Adamo (EN) + Abeth (PT/USA) + Gastón
(Argentina) + The Spinning Dom (PT) + Deejay Joe (PT)
Party Pass (3 noites) € 35

Bilhetes à venda no Restaurante a partir das 22:00 de cada
noite. O Full Party Pass poderá ser comprado em
www.atlanticblues2015.dancecamps.org/booking.php
A receita reverte a favor da Swing Station
Para mais informações:
www.swingstation.pt/event/detail/16

WINE SESSIONS CASA DA MÚSICA
QUINTA DO VALE MEÃO
16 Seg/Mon
20:00 Jantar
00:00 Concerto (3 Marias)
00:30 Festa (DJ Miguel Quitério)
Jantar € 47,5
Festa € 5 (Consumo mínimo)
Menu
Quinta do Vale Meão Old Tawny
Salmão selado com sementes de sésamo preto,
salada de palmitos e framboesas com iogurte
e ervas frescas
Meandro Douro Branco 2014
Robalinho em kadaíff sobre migas de grelos
e feijão-frade com molho de moqueca     
Monte Meão Touriga Nacional 2012
Vazia de vitela branca sobre ragoût de cogumelos
selvagens, rosti de mandioca com alho francês
e presunto, molho de feijoada brasileira
Meandro Douro Tinto 2012
Quindim de chocolate negro trufado
sobre carpaccio de abacaxi   
Quinta do Vale Meão Porto Vintage 2001
Enólogo: Engº Francisco Olazabal

Informações
Gerais
ALTERAÇÕES
A programação e os preços apresentados nesta agenda
poderão estar sujeitos a alterações
ESPECTÁCULOS DE ENTRADA LIVRE
Sujeitos a levantamento de bilhete no próprio dia
até ao limite de 4 por pessoa
DESCONTOS GERAIS*
Efectuados no acto da compra de bilhetes. Aos
seus portadores é indispensável a apresentação de
documentos comprovativos aquando da sua admissão
aos espectáculos.
Os descontos não são cumulativos.
*Aplicáveis a todos os concertos promovidos pela Casa da
Música. Exceptuam‑se os de promotores externos.
Jovens até 25 anos e adultos com mais de 65 anos:
20% (excepto nos espectáculos com preço igual ou
inferior a € 5)
Jovens até 18 anos (Sinfónica ao Domingo): € 2
Adultos com mais 65 anos (Descobertas Sinfónicas):
50%
Cartão Jovem: 20%
Cartão Assinatura: 10% em todos os concertos da
programação Casa da Música
Cartão Amigo: 25% em todos os concertos
Desconto famílias numerosas: 20% de desconto nos
concertos promovidos pela Casa da Música (excepto nos
espectáculos com preço igual ou inferior a € 5)
Descontos Cartão Continente: Concertos Sinfónica ao
Domingo Continente Na compra de um bilhete de Adulto
oferta de 2 bilhetes para crianças com idade igual ou
inferior a 18 anos.
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
€ 6 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
DO 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
Seg-Qui 12:30-15:00 | 19:30-23:00
Sex e Sáb 12:30-15:00 | 19:30-00:00
Domingos e Feriados Encerrado
Em noites de concerto, o Barra Bar encerra uma hora após
o final do mesmo.
www.casadamusica.com/restaurante
Reservas 220 107 160
Grupos superiores a 20 pax 220 120 214/8
BILHETES À VENDA:
BILHETEIRAS DA CASA DA MÚSICA
WWW.CASADAMUSICA.COM
LOJAS WORTEN
PARQUE DE ESTACIONAMENTO CPE
BILHETE DE EVENTO:
€ 2,50 válido para um período máximo de estacionamento
de 3,5 horas consecutivas, entre as 19:00 e a 01:00
DESCONTOS:
Desconto Restaurante Almoço: € 0,60, válido para o
período de estacionamento entre as 12:30 e as 15:30
Desconto Restaurante Jantar: € 1,50, válido para o
período de estacionamento entre as 19:00 e a 01:00
Se desejar ser incluído na nossa mailing list, envie um
e-mail para:
info@casadamusica. com

CHANGES TO THE PROGRAMME
Programmes and prices presented on this brochure may
be subject to change
FREE PERFORMANCES
Tickets must be obtained on day of concert up to a limit
of 4 per person
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 25 and over 65: 20% discount
Under 18 (Sinfónica on Sundays): € 2
Cartão Assinatura: 10% discount
Cartão Amigo: 25% discount
Over 65 (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
€ 6/person (free entry to children up to age 12, when
accompanied by an adult with ticket)
Booked visits (groups)
15-35 people at pre-arranged times
Booking
+351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com
BUILDING, TICKET OFFICE AND SHOP
OPENING HOURS
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
TICKET SALES AT:
CASA DA MÚSICA TICKET OFFICE
WWW.CASADAMUSICA.COM
WORTEN SHOPS

CONSELHO DE FUNDADORES
PRESIDENTE
LUÍS VALENTE DE OLIVEIRA
VICE-PRESIDENTES
JOÃO NUNO MACEDO SILVA
JOSÉ ANTÓNIO TEIXEIRA
ESTADO PORTUGUÊS
MUNICÍPIO DO PORTO
GRANDE ÁREA METROPOLITANA DO PORTO
ACA GROUP
AMORIM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SGPS, S. A.
ARSOPI - INDÚSTRIAS METALÚRGICAS ARLINDO S. PINHO, S. A.
AUTO - SUECO, LDA.
AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS, S. A.
BA VIDRO, S. A.
BANCO ESPÍRITO SANTO, S. A.
BANCO BPI, S. A.
BANCO CARREGOSA
BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S. A.
BANCO SANTANDER TOTTA, S. A.
BIAL - SGPS S. A.
CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CEREALIS, SGPS, S. A.
CHAMARTIN IMOBILIÁRIA, SGPS, S. A.
COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL,S. A.
COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, S. A.
CONTINENTAL MABOR - INDÚSTRIA DE PNEUS,S. A.
CPCIS - COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES
INFORMÁTICA E SISTEMAS, S. A.
FUNDAÇÃO EDP
EL CORTE INGLÊS, GRANDES ARMAZÉNS, S. A.
GALP ENERGIA, SGPS, S. A.
GLOBALSHOPS RESOURCES, SLU
GRUPO MEDIA CAPITAL, SGPS S. A.
GRUPO SOARES DA COSTA, SGPS, S. A.
GRUPO VISABEIRA - SGPS, S. A.
III - INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS
E IMOBILIÁRIOS, S. A.
LACTOGAL, S. A.
LAMEIRINHO - INDÚSTRIA TÊXTIL, S. A.
METRO DO PORTO, S. A.
MSFT - SOFTWARE PARA MICROCOMPUTADORES, LDA.
MOTA - ENGIL SGPS, S. A.
MUNICÍPIO DE MATOSINHOS
OLINVESTE - SGPS, LDA.
PESCANOVA
PORTO EDITORA, LDA.
PORTUGAL TELECOM, SGPS, S. A.
PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS
RAR - SOCIEDADE DE CONTROLE (HOLDING), S. A.
REVIGRÉS - INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS
DE GRÉS, S. A.
TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S. A.
SOGRAPE VINHOS, S. A.
SOLVERDE - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS DA COSTA VERDE, S. A.

SOMAGUE, SGPS, S. A.
SONAE SGPS S. A.
TERTIR, TERMINAIS DE PORTUGAL, S. A.
TÊXTIL MANUEL GONÇALVES, S. A.
UNICER, BEBIDAS DE PORTUGAL, SGPS, S. A.
EMPRESAS AMIGAS DA FUNDAÇÃO
CACHAPUZ
CIN S. A.
CREATE IT
DELOITTE
EUREST
GRUPO DOUROAZUL
MANVIA S. A.
NAUTILUS S. A.
SAFIRA FACILITY SERVICES S. A.
STRONG SEGURANÇA S. A.
OUTROS APOIOS
FUNDAÇÃO ADELMAN
I2S
PATHENA
RAR
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA
VORTAL

A Casa da Música é membro de

www.casadamusica.com
www.facebook.com/casadamusica
Call Center +351 220 120 220
Visitas Guiadas +351 220 120 210
Eventos +351 220 120 214 / 218
Restaurante +351 220 107 160

Apoio Institucional

Mecenas Ciclo Piano EDP

Mecenas dos Programas de Sala

Mecenas Serviço Educativo

Patrocinadores Ano Alemanha

Mecenas Casa da Música

Patrocínio NOS Club

Apoio Institucional

Mecenas Principal Casa da Música

Patrocínio Verão na Casa

Patrocinador Oficial
Ano Alemanha

