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“[…] Casa da Música, uma das mais
inovadoras casas da Europa”
le figaro
APOIO INSTITUCIONAL

“Uma das mais importantes salas de
concerto construídas nos últimos 100 anos”
new york times

“Casa da Música, uma das mais jovens e
emblemáticas salas de concerto na Europa”
diapason
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EDITORIAL

“Um Oriente
ao Oriente
do Oriente.”
— Álvaro de Campos

Em 2007 iniciámos na Casa da
Música um ciclo de temporadas
dedicadas a um país ou região.
Visitámos a Espanha, os Nórdicos, o
Brasil, a Áustria, os Estados Unidos,
a França e a Itália. Cumprida esta
primeira série, seleccionada ora com
base em critérios de proximidade
cultural e civilizacional ora por
oportunismo musical, e antes de
tomarmos lanço para abordar outros
gigantes da criação e do património
musicais (a Rússia, a Alemanha
ou o Reino Unido, por exemplo),
entendemos que era tempo de fazer
um interregno e olhar para o estado
do Mundo nesta segunda década
do Século XXI. Sem precisar de ter
frequentado demasiados tratados de
geo-estratégia e filosofia económica
(parece-nos oportuno o termo),
qualquer um de nós toma de ciência
exacta que o centro de gravidade se
tem deslocado para o extremo leste.
E a quem está atento ao business
não escapa que a música e a sua
indústria não ficaram imunes a essa
translação nem que os orientais há
algumas décadas se apropriaram e
competem no terreno dos meios de
criação, produção e reprodução dos

modelos da música ocidental: pelo
Oriente pululam as salas de concerto,
os intérpretes e os compositores. Há
que estar atento. Aliás, vale a pena
estar atento.
Dito isto, 2014 é, está bom de ver,
o Ano do Oriente na programação
da Casa da Música. Mas falar do
Oriente tem, no Ocidente, de
passar por problematizar a questão
do Orientalismo. Conceito tão
entusiasmante quanto complexo de
se traduzir numa temporada musical,
exactamente pela sua intrincada
diversidade e dispersão, torna-se
não menos difícil de exprimir
graficamente na medida em que
cada um dos – pelo menos – três
Orientes (o Muçulmano, o Hindu e
o Budista) criou iconografias muito
características e reconhecidas.
Optámos então pelo conceito mais
literal para ilustrar a ideia de Oriente
na capa desta brochura: o nascer
do sol.
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O conceito de Oriente, e por
conseguinte o de Orientalismo,
é eurocêntrico. Oriente vem do
latim oriens, “o sol nascente”, e
de orior, orire, “surgir, tornar-se
visível”, palavra que por sua vez
está etimologicamente ligada a
“origem”. Uma analogia sem dúvida
estimulante para o tema que aqui
nos traz.
Do ponto de vista geográfico o
conceito é relativo – como Álvaro
de Campos no seu “Opiário”
tão poeticamente enuncia – e
é culturalmente um ponto de
vista europeu. Até aqui parece
estarmos todos de acordo. Daí até
circunscrevermos a nossa abordagem
do fenómeno do Orientalismo ao
arguível e tão citado programa,
unívoco e neocolonialista, de Edward
Said (in “Orientalism”) vai uma
grande e fundamental distância, não
nos esquecendo aqui nunca que sob
a designação de Oriente se abrangem
culturas, civilizações e religiões
muito diferentes entre si, que com o
Ocidente se relacionaram de formas
muito distintas através dos séculos; a
representação estereotipada – com os
preconceitos racistas daí decorrentes
– sendo apenas uma delas.
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Para traçar o historial e a génese
do ocidental – e muito português –
fascínio pelo Oriente teríamos de
recuar pelo menos até ao tempo
das Primeiras Cruzadas, dos
Descobrimentos e dos testemunhos
de torna-viagem – dos missionários,
dos Marco Polo, dos Camões, dos
Fernão Mendes Pinto e, mais tarde,
dos Camilo Pessanha e Wenceslau
de Moraes – que foram formando no
nosso inconsciente colectivo uma
imagem de um mundo mirífico,
hedonista, sensual, violento e
miticamente mais antigo, intemporal
e estático. Na música diz-se que
o primeiro mediador entre as
culturas ocidental e oriental terá
sido o príncipe setecentista moldavo
Dimitrie Cantemir (a ele voltaremos
mais adiante), mas consegue-se
imaginar, séculos antes, as naus
portuguesas sem instrumentos
a bordo, sem vozes a cantar?
Consegue-se imaginar a vivência
dos marinheiros desembarcados
nas costas do Oriente sem música?
Consegue-se imaginar, por exemplo
e reciprocamente, o cerimonial da
recepção aos primeiros ocidentais
chegados ao Japão sem eventos
musicais? E os que regressaram, da
Palestina, do Reino do Preste João,
do Sião, da Índia, da China, não
trouxeram nada, neste capítulo,
para contar?

A partir do século XVIII o
Orientalismo e, termo que queríamos
evitar, o exotismo entraram em voga
na cultura e na música ocidentais.
Lettres Persanes de Montesquieu,
La naissance d’Osiris de Rameau, o
Rapto do Serralho de Mozart, Il turco
in Italia de Rossini, Salammbô de
Flaubert, Aida de Verdi, O Mandarim
de Eça de Queiroz, Parsifal de
Wagner, a pintura de Gaugin,
Turandot de Puccini, Scheherazade
de Ravel, Vathek de Freitas Branco,
Turangalîla‑Symphonie de Messiaen,
etc., etc., e, noutro plano, as
Exposições Universais – sobretudo
a de 1889 em Paris – fizeram o seu
caminho nos meios de recepção
das culturas orientais no Ocidente.
Debussy, Messiaen, Stockhausen,
Cage, Scelsi, Vivier, Reich,
debruçaram-se sobre o sistema tonal,
os padrões rítmicos e os léxicos
da música de factura oriental e
incorporaram-nos, cada um à sua
maneira, na sua forma
de fazer música e, nalguns casos,
de reinventá-la.

Por razões que não cabe aqui
dilucidar, o movimento inverso,
pelo menos na música, só no século
XX se tornou realidade, ainda que
um conceito de Ocidentalismo
tenha improvavelmente existido
para os orientais, senão somente
um fenómeno de ocidentalização.
Na área da composição um dos
primeiros exemplos talvez tenha
sido Kosaku Yamada, seguido de
Rentarō Taki (citado pela banda
Scorpions no álbum Tokyo Tapes),
Teizo Matsumura (curiosamente
autor da ópera Silêncio baseada
no famoso romance homónimo
de Shusako Endo, onde se relata
de forma pungente o martírio dos
jesuítas portugueses no Japão
no início do século XVII) ou Toru
Takemitsu (o mais francês dos
compositores orientais), Ysang Yun
e, mais recentemente, Tan Dun, Guo
Wenjing, Toshio Hosokawa, Unsuk
Chin, Saed Haddad, Samir Odeh
‑Tamimi, Dai Fujikura ou Huang Ruo,
aliás quase todos eles representados
na programação deste Ano do Oriente.

Ano do
Oriente

A Leste
tudo de novo
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O Cânone ocidental na música do
Oriente será portanto um dos
fios condutores da programação
deste ano. Outro – e até pelo que
ficou acima dito e sumariamente
exemplificado – será o da
Representação do Oriente na música
ocidental. Um terceiro – embora
necessariamente condicionado
pela conjuntura económica – será
o dos grandes intérpretes orientais
da música de matriz ocidental. Por
último, e para anúncio mais tardio,
ficará a música tradicional dos países
do Oriente.

Ano do
Oriente

Também em 2007 iniciámos um
programa de residências artísticas
de compositores, para as quais
convocámos jovens promessas
nacionais e grandes figuras do
panorama internacional, que
nos foram visitando, interagindo
criativamente com a comunidade
musical, os nossos Agrupamentos
Residentes e o público e
enriquecendo o nosso já apreciável
património de encomendas de
obras originais. Em 2014 teremos o
privilégio de ter entre nós um dos
grandes maestros e compositores
da actualidade, Peter Eötvös, como
Artista em Associação, e uma das vozes
mais originais e mais justamente
reconhecidas no panorama da
composição dos nossos dias, Unsuk
Chin, no papel de Compositora em
Residência. Deles ouviremos várias
obras fundamentais dos respectivos
catálogos e da sua lição irão usufruir
os nossos jovens estudantes de
composição. A Jovem Compositora
em Residência será Ana Seara. Peter
Eötvös, na sua dupla qualidade de
director de orquestra e compositor,
irá subir ao podium quer à frente do
Remix Ensemble quer da Orquestra
Sinfónica, momentos que reputamos
entre os mais significativos da
temporada.

A temática do Oriente, enunciada
logo no tradicional Concerto de Ano
Novo, tem o seu primeiro núcleo
programático ainda em Janeiro
com A Leste Tudo de Novo – tópico
que reemergirá oportunamente
ao longo do ano – em que
cruzaremos exemplos musicais que
ilustram olhares cruzados entre a
Representação do Oriente na música
ocidental e o Cânone ocidental na
música do Oriente. Com a Orquestra
Sinfónica proporemos Nas estepes da
Ásia Central de Borodin e Suite Cita
de Prokofieff, dando ainda um salto
até à Coreia, para apresentar a nossa
Compositora em Residência, Unsuk
Chin, com Rocaná. Na mesma linha,
o Remix Ensemble irá interpretar
Cinque Préludes de Debussy na
orquestração de Hans Zender –
Debussy sendo dos compositores
ocidentais que primeiro encarnou
uma certa concepção “asiática” da
relação entre tempo e música –, o
sofisticado Fûrin No Kyô também
de Zender, bem como duas obras
emblemáticas de Chin.
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Pelas vozes do Coro Casa da Música
estará representada a música dos
chineses Huang Ruo e Guo Wenjing,
bem como uma obra “confucionista”
de Cornelius Cardew. No mesmo
fim-de-semana poderemos ainda
ouvir o Ensemble de Gamelão –
instrumento colectivo originário
da Indonésia – que tem tido um
papel relevante nas actividades
do Serviço Educativo. Para
terminar o ciclo, uma inesperada
intérprete japonesa do Fado.

Invicta.
Música.
Filmes

Depois de um intervalo para
celebrarmos com a Orquestra
Sinfónica os 150 anos do Nascimento
de Richard Strauss e recebermos
a Orquestra de Música Chinesa da
Província de Jiangsu, teremos em
Fevereiro música de filmes e música
com filmes, com o regresso de
Invicta.Música.Filmes.
Há obras musicais que ficam de tal
modo coladas – aderentes, poder-se-ia
dizer – a certas películas que acabam
por anacronicamente lhes tomar
título. É o caso do Concerto para
piano nº 21 de Mozart, dito “Elvira
Madigan”, do filme de Bo Widerberg
de 1967. Igualmente indissociável da
banda sonora – neste caso da Sinfonia
nº 7 de Beethoven – ficou O Discurso
do Rei, vencedor de vários Óscares,
com Colin Firth como protagonista.
É esse um dos ingredientes deste
festival, e motivo para o concerto
sinfónico de abertura. Outro, como
não podia deixar de ser, é a projecção
de filmes com música ao vivo. Neste
capítulo teremos a Orquestra Factor
E! com cinema de animação e dois
filmes históricos de 1929 com
banda sonora a cargo do Remix
Ensemble e da Orquestra Sinfónica,
respectivamente com a música de
Pascal Schumacher para The Woman
One Longs For de Curtis Bernhardt
com Marlene Dietrich e A Nova
Babilónia da dupla russa Grigori
Kozintsev/Leonid Trauberg musicado
por Dmitri Chostakovitch.
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Morte e
Ressurreição
Por capricho recorrente do
calendário, em Abril concentram-se
dois ciclos já tradicionais na Casa.
Morte e Ressurreição na época
pascal, este ano com concertos
temáticos a cargo do Coro, com a
idade de ouro da música polifónica
portuguesa representada pelo
Requiem de Duarte Lobo, e da
Orquestra Sinfónica com Et exspecto
resurrectionem mortuorum de
Messiaen e a Marcha Fúnebre de
Gustav Mahler, que viria a constituir
o primeiro andamento da Sinfonia
“Ressurreição”.
A fechar o mês, sempre, Música
& Revolução. Por impróprio que
possa parecer, a música, mais do
que qualquer outra arte, esteve
para mal dos seus pecados desde
sempre associada à guerra. Qual o
exército que não integra nas fileiras
o seu corpo musical e quantos não o
utilizaram nos rituais beligerantes,
por vezes no próprio campo de
batalha, enquanto instrumento
intimidatório do inimigo ou
moralizador das tropas? Quem não
se lembra das grandes cenas épicas
no cinema em que os exércitos
avançam ao som dos tambores e
dos trompetes? Veja-se a utilização
terrífica da música de Wagner em
Apocalipse Now…

Em ano de Centenário da 1ª Grande
Guerra, Música & Revolução acumula
um subtítulo que anuncia uma
nova abordagem: Música e Conflito.
A exploração das relações entre
música e guerra – e a ausência dela,
a paz – será então o ponto de partida
para a 8ª edição de uma das mais
identitárias narrativas da nossa
programação. Não esquecendo que
Música & Revolução tem na sua
génese a celebração do espírito do
25 de Abril, o tema da guerra torna-se
também desse ponto de vista
pertinente. Com a Revolução dos
Cravos veio o fim da Guerra Colonial.
Jogando uma vez mais, no lugar
da verdade, o palco, a cartada
da alternância criativa entre os
Agrupamentos Residentes – com
estreia para a Orquestra Barroca
nestas andanças revolucionárias,
evocando guerras doutros tempos –,
o festival abre com o Coro Casa da
Música interpretando Friede auf Erden
(Paz na Terra) de Arnold Schönberg,
obra composta quando já um espectro
rondava a Europa – o espectro da
guerra. Na Primavera de 1914 a guerra
era já bem mais palpável do que um
espectro, e foi nessa época que Alban
Berg se inspirou na história trágica
do soldado Woyzeck de Büchner
para iniciar a composição da ópera
Wozzeck, interrompida pelo deflagrar
da 1ª Guerra Mundial. Sensivelmente
na mesma altura, Leoš Janáček
compunha premonitoriamente o

declaradamente pacifista Cântico
Eterno. Três excertos de Wozzeck ser
‑nos-ão dados a ouvir pela Orquestra
Sinfónica, à qual se juntará o Coro
na sua versão alargada para a
interpretação da cantata de Janáček.
Na economia da narrativa haverá
ainda lugar para um espectáculo
montado pelo Serviço Educativo
com a participação da Associação
dos Deficientes das Forças Armadas,
um concerto pela Banda Militar
do Porto, a actuação da banda de
Goran Bregovic (um agrupamento
oriundo dos Balcãs, ou não tivesse
a 1ª Grande Guerra sido precipitada
pelo assassinato do arquiduque Franz
Ferdinand, em Sarajevo) e a estreia
mundial pelo Remix Ensemble de
uma obra escrita à propos por Georges
Aperghis, com base no texto de Kafka
sobre a Torre de Babel, enquanto
metáfora do papel da guerra na
construção europeia.

Música &
Revolução
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Maio é mais uma vez tempo de
Consagração da Primavera, o ciclo
sazonal simbolicamente associado à
celebração dos valores da juventude
e dos talentos emergentes em vários
géneros musicais. Tal como na
sua primeira edição, o festival será
articulado em três momentos, tendo
este ano como novidade o programa
Rising Stars da ECHO (European
Concert Hall Organisation) que
resulta de um exigente processo de
selecção de um conjunto de jovens
intérpretes de música de câmara
que têm desta forma acesso aos
palcos das mais prestigiadas salas de
concerto a nível europeu. Os outros
dois núcleos serão constituídos por
Opus I, um concerto pela Orquestra
Sinfónica em que serão dadas a
ouvir obras de juventude de vários
compositores, e pelo regresso de
Spring ON!, com três dias dedicados
à promoção de valores emergentes
na área do Jazz e à espontaneidade da
improvisação no prolongar da noite.
Ponto alto neste mês, significativo no
ano em que se celebra o Oriente, será
ainda a vinda do extraordinário Ballet
Real do Cambodja, elevado pela
Unesco a Património Imaterial
da Humanidade.

Consagração da

Mil e Uma
Noites
Em 2013 celebrámos o centenário
do nascimento de Helena Sá e Costa.
Dos vários momentos da festa ficou
na memória a entusiástica adesão
das escolas vocacionais da região
à maratona dos 100 Teclistas para
Dª Helena. Queremos que esta festa
passe a tradição e este ano iremos
acrescentar um aos cem estudantes
de instrumentos de tecla e celebrar o
seu aniversário com 101 Anos.Helena
Sá e Costa. Será no dia 25 de Maio
e o dia culmina com o arrebatador
Evgeni Bozhanov que assim regressa
ao Ciclo de Piano.

101 Anos.
Helena Sá
e Costa

Antecipando um pouco o calendário,
o Verão na Casa – este ano sob o
título levantino Mil e Uma Noites –
abre a 1 de Junho, Dia Mundial da
Criança, com um concerto sinfónico
pensado para os mais jovens e as
suas famílias e um espectáculo
cénico produzido pelo Serviço
Educativo, sob o sugestivo título
Ali Babá e as 40 Canções. A restante
programação será, como tem sido
hábito, adequada ao período estival,
adquirindo um carácter mais
informal e festivo quer nos concertos
ao ar livre quer no interior da Casa.
Será ocasião para concentrarmos
algumas propostas na área das
Músicas do Mundo e do Jazz, com
especial ênfase para os sons do
Oriente. Em destaque estará, por
exemplo, a Cheongju City Dance
Company da Coreia do Sul.
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Novidade da programação do Verão
será a presença de um curador
convidado. Estamos a falar do ciclo
A Casa do Mário em Julho, no qual
Mário Laginha terá Carta Branca
para programar concertos com
a Orquestra Sinfónica, o Remix
Ensemble e o seu Trio – na condição
de se apresentar na sua dupla
qualidade de compositor e intérprete.
Depois da apresentação de outro
emblemático projecto germinado
pelo Serviço Educativo, Sonópolis,
o mês terminará, para manter
outra tradição, com o Encontro de
Bandas Filarmónicas, que tanto
tem motivado este universo musical
e as comunidades que lhe estão
geográfica e socialmente associadas.

A Casa
do Mário

A Leste
Tudo
de Novo
Imensa parte do território russo
expande-se no continente asiático.
Com um dos expoentes da grande
música sinfónica russa, a inquietante
Sinfonia nº 10 de Chostakovitch,
faremos a rentrée de saison em
Setembro pela Orquestra Sinfónica,
antes de retomarmos, em dois
momentos, a narrativa A Leste Tudo
de Novo, com o visceral Concerto para
violoncelo de Unsuk Chin e a estreia
de nova obra escrita para o Remix
Ensemble pelo jovem chinês Huang
Ruo, acompanhada pela versão para
ensemble da esplendorosa Canção
da Terra de Mahler, como é sabido
composta sobre poemas chineses.
Meados de Outubro traz-nos outro
grande momento da temporada, o
festival Outono em Jazz. Os grandes
nomes e as novas tendências
deste género musical de raiz afro
‑americana invadirão a Casa durante
um intenso fim-de-semana com as
sonoridades sincopadas de uma das
mais originais criações da música
ocidental do século XX.

Outono
em Jazz

24

25

À Volta
do Barroco
Outro momento crucial na história
da música ocidental foi o da criação
do estilo Barroco. O que não se previa
é que um dos seus mais lídimos
intérpretes viesse do Japão. Masaaki
Suzuki, entre os mais reputados
directores musicais especializados
nas práticas historicamente
informadas, é o Artista em Associação
de À Volta do Barroco, e estará entre
nós para dirigir quer o seu multi
‑premiado Bach Collegium Japan
quer a nossa Orquestra Barroca. O
Coro Casa da Música por sua vez
irá entoar a música maravilhosa
de Andreas Gabrieli e Heinrich
Schütz. Em boa hora Jordi Savall
regressa com o Hespèrion XXI e a
sua demanda prolífica e sempre
entusiasmante das relações entre
Ocidente e Oriente na Música
Antiga, deitando mão do riquíssimo
património dos manuscritos de
Dimitrie Cantemir. Pelo meio, uma
daquelas obras fundamentais do pós
‑Barroco que faltavam nos nossos
pergaminhos, a Missa em Dó menor de
Mozart, pela Orquestra Sinfónica
e Coro Casa da Música.

Mas Novembro não é só o mês
celebrativo da música do passado.
Bem presentes estarão a experiência
da criação contemporânea e o gesto
de interpelação e crença no futuro
que significa a encomenda de
novas obras. Pela mão da Orquestra
Sinfónica e do extraordinário
intérprete que é Pierre-Laurent
Aimard, sob a batuta de Peter Eötvös,
ouviremos em estreia nacional o
Concerto para piano e orquestra de
Harrison Birtwistle. Mais adiante
A Leste Tudo de Novo regressa em
força, com três estreias que marcam
o culminar desta narrativa de um
Oriente da modernidade. De Toshio
Hosokawa teremos a sua mais
recente obra, composta para quarteto
de cordas e orquestra, com o lendário
Quarteto Arditti e a nossa Sinfónica.
O Remix Ensemble estreará outras
duas encomendas da Casa: Diamond
Dust - Concerto para piano nº 2 de Dai
Fujikura e uma obra especialmente
escrita para a ocasião por António
Chagas Rosa sobre Oito Elegias
Chinesas de Camilo Pessanha.

A Leste
Tudo
de Novo

No intervalo das narrativas temáticas
e ciclos sazonais haverá ainda lugar
durante o ano para as sonoridades
urbanas do Clubbing; para o Ciclo
de Piano, que mantém a aposta
nos grandes nomes do circuito
internacional como o chinês Yundi,
o divino Sokolov, o novo fenómeno
Lisitsa, entre outros, a par das jovens
promessas portuguesas; o Ciclo
de Jazz com as novas tendências
do género e os consagrados como
Gismonti e Wayne Shorter e a
continuada colaboração com a
Orquestra Jazz de Matosinhos; a
regularidade do segmento Terça
‑Feira Fim de Tarde, dedicado à
divulgação dos Novos Valores da
Música de Câmara, do Jazz, do Fado e
da Guitarra Portuguesa.
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O ano acaba, como convém, com
música portadora da mensagem
de paz, harmonia e reconciliação
universalmente transmitida pelo
espírito natalício. Em Música
para o Natal poderemos ouvir a
“celestial” Sinfonia nº 4 de Mahler
que, pela angélica voz de soprano,
nos convida a saborear os “prazeres
celestes” e, nesta quadra entretanto
mercantilizada, a evitar “todas
as coisas terrenas”: “No céu não
se escuta / nenhum rumor do
mundo!”. E quem melhor do que
Bach para intermediar a voz do
Criador? Será também ocasião para
nos deleitarmos com a Cantata nº
36 “Do Advento”, pela sempre feliz
conjunção da Orquestra Barroca com
o Coro Casa da Música.

Música
para o
Natal
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A verdadeira viagem é a interior; não
uma evasão turística da nossa dura
realidade mas uma forma de nos
confrontarmos com o que realmente
somos, para nos podermos tornar
melhores. Neste ano teremos viajado
por paragens distantes. É esse o
poder da música: transportar-nos
para fora de nós para melhor nos
reconhecermos enquanto indivíduos
e membros de uma comunidade;
facultar-nos o prazer estético, único
e insubstituível quando partilhado,
sentados numa cadeira de auditório,
não de um avião. E é então esse
o sentido dos versos de Álvaro de
Campos, para acabarmos com
quem começámos,

ANO ORIENTE
2014
TODO UM MUNDO POR DESCOBRIR

“Pra que fui visitar a Índia que há
Se não há Índia senão a alma em mim?”

O Ganges passa também pela
Rotunda da Boavista!

ANTÓNIO JORGE PACHECO

PATROCINADOR ANO ORIENTE

APOIO BALLET REAL DO CAMBODJA

APOIO ANO ORIENTE
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-25%

cartão
amigo
Consigo a Casa
vai mais longe

Cartão Individual € 50
Cartão Duo (2 pessoas) € 75
Cartão Família (4 MEMBROS
DO AGREGADO FAMILIAR) € 125

Benefícios:
• 25% de desconto* nos concertos da Programação
da Casa da Música
• 25% de desconto* na aquisição de Assinaturas
(válido somente para uma temporada)
• 25% de desconto* nas actividades do Serviço
Educativo
• OFERTA DE Visitas guiadas**
• Prazo alargado para reserva de bilhetes
(durante 14 dias, até 48 horas antes do concerto)
• Divulgação antecipada dos grandes momentos
da programação
• Informação regular sobre programação,
bem como ofertas e oportunidades

* Descontos (1 bilhete por cartão, 2 no caso de 2 titulares,
4 no caso de familiar) // ** (2 NO CASO DE 1 TITULAR, 4 no caso
de 2 E 8 no CASO de famílias)

AGRUPAMENTOS
residentes
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©Pedro Lobo

TEMPORADA 2014
Na temporada da Orquestra Sinfónica
são apresentados 49 concertos,
contando com maestros de reputação
internacional e a Sinfónica de Castilla
y León como orquestra convidada. A
temporada 2014 divide-se em quatro
séries com horários e propostas
distintas. A Série Clássica AXA
propõe-lhe os grandes clássicos do
repertório sinfónico precedidos por
esclarecedoras palestras. A Série
Descobertas dá a conhecer repertório
mais raro e inédito. Aos Domingos, os
concertos comentados destinam-se às
famílias e melómanos que pretendem
saber mais sobre a música e a própria
orquestra. Já os concertos Fora de Série
assinalam efemérides e momentos
especiais do ano em programas
concebidos para esse fim. Celebrando
em 2014 o Ano Oriente, a Orquestra
propõe-lhe ingressões fantásticas nos
mais exóticos ambientes musicais e
em diversas obras de compositores
asiáticos, com particular destaque

para a Compositora em Residência,
Unsuk Chin. E porque a grande música
é indissociável dos seus intérpretes,
a Orquestra Sinfónica orgulha-se de
acompanhar as vozes de Felicity Lott,
Magdalena Anna Hoffman, Karen
Wierzba, Lisa Milne, Zoe Nicolaidou,
Christian Miedl e Andrew Watts, a
violinista Viviane Hagner, a violetista
Nobuko Imai, os violoncelistas Alban
Gerhardt e Ivan Karizna, os pianistas
Pierre-Laurent Aimard, Herbert
Schuch, Joanna MacGregor, Vadym
Kholodenko, Pedro Gomes e Mário
Laginha, o trompetista Sérgio Pacheco,
o trompista Abel Pereira e o flautista
Paulo Barros, assim como especialistas
de instrumentos raros, como é o
cimbalão de Miklós Lukács, as ondas
Martenot de Valérie Hartmann
‑Claverie ou a flauta shakuhachi de
Gunnar Linder, para além do Quarteto
Arditti. A Orquestra Sinfónica tem uma
temporada com grande música à sua
espera na Casa da Música.

ASSINATURA TEMPORADA 2014
49 CONCERTOS
MECENAS DA ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

€ 245 | AMIGO € 184
Preço por concerto em assinatura
€ 5 | Amigo € 3,75
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Sinfónica
CLÁSSICA AXA

DESCOBERTAS
SINFÓNICAS

As grandes obras-primas da história
da música na interpretação dos
maiores solistas da actualidade
internacional marcam a Série
Clássica AXA com concertos às
sextas-feiras, às 21:00, sempre
precedidos por uma esclarecedora
palestra pré-concerto. A soprano
Felicity Lott canta Richard Strauss,
o trompista Abel Pereira, convidado
das orquestras Filarmónicas de
Berlim e Londres, e o flautista
Paulo Barros são solistas com a sua
Orquestra, Vadym Kholodenko,
vencedor do Concurso Van Cliburn,
estreia-se em Portugal com um
concerto para piano de Mozart,
assim como o pianista Herbert
Schuch, que interpreta Brahms.
Sempre sob a direcção de maestros

aclamados como Leopold Hager, que
dirige música dos mestres austríacos,
Christoph König, percorrendo a
tradição sinfónica germânica, Lothar
Zagrosek, que dedica um programa
ao mar, Takuo Yuasa, Michael
Sanderling e Baldur Brönnimann,
que revisitam marcos do repertório
sinfónico russo, ou Yves Abel, numa
arrebatadora visita aos teatros de
ópera de Paris, a Orquestra Sinfónica
oferece regularmente os grandes
clássicos em programas tão variados
quanto aliciantes. A assinatura inclui
um concerto da Orquestra Sinfónica
de Castilla y León sob a direcção
de Vasily Petrenko, apresentando
pela primeira vez no Porto o
aclamado violinista Ray Chen.

Partir à descoberta da música
sinfónica é a proposta desta série
que nos leva a conhecer verdadeiros
tesouros do repertório em programas
conceptualmente fascinantes. O
exotismo do Oriente está presente
em diversos programas e em obras
como Vathek, de Freitas Branco,
ou Salomé, de Richard Strauss. A
espiritualidade que associamos
às culturas do Extremo Oriente
encontra expressão em peças como
Requiem e Spirit Garden, do mais
aclamado compositor japonês, Toru
Takemitsu, ou em Body Mandala
de Jonathan Harvey. Se a expressão
do amor tem na grande Sinfonia
Turangalîla, de Messiaen, a sua
mais grandiosa representação,
obras de Swensen ou Britten

clamam a paz entre os homens.
A estreia nacional de obras marca
a Série Descobertas, para que seja
o primeiro a conhecer peças da
actualidade internacional, como
os concertos para violino e para
violoncelo da Compositora em
Residência 2014, Unsuk Chin,
o novo concerto para piano de
Harrison Birtwistle com Pierre‑Laurent Aimard ao piano, ou até,
surpreenda-se, numa obra de Claude
Debussy. Não perca a estreia mundial
de uma nova obra de Unsuk Chin
escrita para a Orquestra Sinfónica
e parta à descoberta, deixe-se
surpreender por uma experiência
sonora inédita que perdura muito
para além de cada concerto.

ASSINATURA SINFÓNICA SÉRIE CLÁSSICA AXA

ASSINATURA SINFÓNICA SÉRIE DESCOBERTAS

15 CONCERTOS

10 CONCERTOS

€ 120 | AMIGO € 90

€ 70 | AMIGO € 53

Preço por concerto em assinatura

Preço por concerto em assinatura

€ 8 | Amigo € 6

€ 7 | Amigo € 5,25
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Sinfónica
FORA DE SÉRIE

Sinfónica
AO DOMINGO
CONCERTOS COMENTADOS

Ao longo do ano há momentos Fora
de Série e a Orquestra Sinfónica tem
uma assinatura específica para os
assinalar. O já tradicional Concerto
de Ano Novo, a abertura oficial do
Ano Oriente, a projecção de filmes
épicos com acompanhamento
ao vivo, o Carnaval, a Páscoa, o
Festival Música e Revolução que
este ano celebra o centenário da
Primeira Guerra Mundial, o Dia
Mundial da Criança, o Prémio
Suggia em homenagem à grande
violoncelista portuense, o encontro
dos agrupamentos da Casa da
Música em torno de Mozart ou o

Natal são os momentos especiais
que esperam por si em 2014. Não
perca as célebres valsas de Johann
Strauss II, o filme A Nova Babilónia
acompanhado pela banda sonora
de Chostakovitch, os diversos
encontros com as personagens das
mais fantásticas histórias orientais,
os vários concertos que reúnem no
mesmo palco a Orquestra Sinfónica
com os outros agrupamentos da
Casa da Música, a estreia nacional
de obras da Compositora em
Residência, Unsuk Chin, ou a Grande
Missa em Dó menor de Mozart, entre
tantas outras propostas Fora de Série.

ASSINATURA SINFÓNICA FORA DE SÉRIE
13 CONCERTOS
€ 91 | AMIGO € 68
Preço por concerto em assinatura
€ 7 | Amigo € 5,25

Como se constrói uma sinfonia?
Que história conta um poema
sinfónico? O que nos diria um
maestro se juntasse palavras
aos seus gestos? Como espirra
uma orquestra? Quão diferentes
podem ser duas interpretações da
mesma música? O que podemos
adivinhar sobre os esboços de
um compositor numa partitura
inacabada? Que instrumento é esse
que parece estar zangado e como é
que a melodia do meu telemóvel foi
parar a uma sinfonia de Mozart?
Estas são só algumas das perguntas
a que os concertos da Sinfónica ao
Domingo já deram resposta. Este
ano vamos espreitar o paraíso,
descobrir códigos secretos, contar
histórias de As mil e uma noites e

ler uma carta de Tchaikovski, por
entre outras aventuras musicais.
Com uma duração aproximada
de uma hora, os concertos
comentados começam sempre
com uma introdução ao programa
com exemplos musicais. Desde
os principais temas das obras aos
solos mais marcantes, passando
por simples motivos rítmicos,
questões relacionadas com os
estilos musicais ou mesmo com
a vida dos compositores, dos
intérpretes e da própria orquestra, é
de música que se fala para, depois,
deixar a música falar por si.
Esta série está incluída na Assinatura
Sinfónica Temporada 2014.
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“Notável interpretação gravada
ao vivo com a Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música”
– diapason

CHRISTOPH KÖNIG
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
MAESTRO TITULAR

A profunda musicalidade de
Christoph König é marcada
por uma abordagem enérgica e
séria, comprometendo-se com
uma programação reflectida e
estimulante. É Maestro Titular da
Orquestra Sinfónica do Porto Casa
da Música e Maestro Titular e
Director Musical dos Solistes
Européens Luxembourg.
König é muito requisitado como
maestro convidado. Apresentou-se
recentemente com a Staatskapelle
de Dresden, Orquestra de Paris,
Sinfónica Nacional Dinamarquesa,
Filarmónica dos Países Baixos,
Royal Philharmonic Orchestra,
Orquestra Nacional de Gales/BBC,
Orquestra da Rádio Norueguesa,
Orquestra Mozarteum de Salzburgo,
Beethoven Orchester de Bona,
Sinfónica de Barcelona, Filarmónica
de Tampere, Real Filharmonía de
Galicia, Orquestra da Rádio (RTVE)
de Madrid, Orquestra e Coro da
Comunidade de Madrid, Sinfónica
da Nova Zelândia, Orquestra de
Câmara Escocesa e Sinfónica
Escocesa da BBC, orquestra que
dirigiu numa bem-sucedida
digressão pela China (2008).

“A Orquestra Sinfónica do Porto Casa
da Música foi aplaudida de pé na
Konzerthaus de Viena após tocar a
Sinfonia nº 1 de Gustav Mahler. Esta
foi a primeira vez que uma sinfónica
portuguesa tocou nesta prestigiada
sala de concertos austríaca”
– EXPRESSO

“As palavras quase se tornaram
dispensáveis no final da actuação
da Orquestra Sinfónica do Porto
Casa da Música (…) na emblemática
Konzerthaus, em Viena, na Áustria,
no passado fim-de-semana”
– JORNAL DE NOTÍCIAS

©Pedro Lobo

“Trompete e trompa perfeitos,
regência segura de König e músicos
empenhados construíram uma
leitura muito boa da Quinta Sinfonia”
– O ESTADO DE S. PAULO

Desde a sua estreia nos EUA em 2010,
dirigiu as Sinfónicas de Pittsburgh,
Toronto, Nova Jérsia, Houston,
Indianápolis, Baltimore, Vancouver,
Oregon, Milwaukee e Colorado e
a Filarmónica de Los Angeles.
Nesta temporada tem agendadas
estreias com as Sinfónicas de
Calgary e Cincinnati, e dirige
também a Orquestra do País Basco,
Filarmónica de Dresden e Sinfónica
de St. Gallen. Regressa ainda à Royal
Philharmonic Orchestra, Filarmónica
de Estugarda, Sinfónica Escocesa da
BBC, Orquestra Nacional de Gales/
BBC, Orquestra da Comunidade
de Madrid, Real Filharmonía de
Galicia e Sinfónica de Pittsburgh.
A discografia de Christoph König
inclui obras de Gösta Nystroem (BIS),
Schönberg e Prokofieff (Romeu e
Julieta), Saariaho e Sibelius (Sinfonia
nº 7) com a Orquestra Sinfónica do
Porto Casa da Música, Melcer com a
Orquestra Sinfónica Escocesa da BBC
(Hyperion), Sinfonias de Beethoven
com a Orquestra Sinfónica de Malmö
(DB Productions) e Prokofieff e
Mozart com os Solistes Européens
Luxembourg (SEL Classics).
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TEMPORADA 2014

©Pedro Lobo

O Ano Oriente encontra a mais
variada expressão nos concertos
do Remix Ensemble, onde a
programação cruza olhares entre
as mais diversas artes, o cinema,
a literatura, a filosofia, o teatro e
a música. A obra de Unsuk Chin,
Compositora em Residência 2014,
está amplamente representada com
diversas estreias, assim como a do
compositor alemão Hans Zender,
do chinês Huang Ruo, com uma
estreia mundial, do japonês Dai
Fujikura, com um novo concerto para
piano, ou do húngaro Peter Eötvös,
premiado pela Gramophone em
2013 com o galardão para Melhor
concerto do ano e que dirige o Remix
pela primeira vez. O agrupamento
de música contemporânea da
Casa da Música tem o privilégio
de fazer a estreia mundial de
O soldado desconhecido, uma

encomenda da European Concert
Hall Organization ao compositor
Georges Aperghis e que vai assinalar
o centenário da Primeira Guerra
Mundial em toda a Europa.
Os melhores cantores do panorama
internacional dão voz a obras como
A canção da terra, de Mahler,
ou Elegias Chinesas, escrita por
Chagas Rosa segundo textos de
Camilo Pessanha e apresentada
em estreia absoluta.
Figuras cimeiras do jazz, como
são o pianista Mário Laginha, o
saxofonista Julian Argüelles e o
vibrafonista Pascal Schumacher,
apresentam-se com o Remix,
proporcionando sempre novas
sonoridades, e até a incomparável
Marlene Dietrich desfila no
grande ecrã, ao som de uma banda
sonora interpretada ao vivo.

ASSINATURA REMIX ENSEMBLE
8 CONCERTOS
€ 40 | AMIGO € 30
Preço por concerto em assinatura
€ 5 | Amigo € 3,75
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“[…] o fabuloso Remix Ensemble”
– le figaro

PETER RUNDEL
REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
MAESTRO TITULAR

“Portugal na Catedral: estreia
triunfal do Remix Ensemble
na Philharmonie de Berlim”
– actual / expresso

Peter Rundel nasceu em
Friedrichshafen, Alemanha, e
estudou violino com Igor Ozim
e Ramy Shevelov em Colónia,
Hanôver e Nova Iorque, e
direcção com Michael Gielen e
Peter Eötvös. O compositor Jack
Brimberg foi também um dos
seus mentores em Nova Iorque.
É convidado regularmente para
dirigir a Orquestra da Rádio da
Baviera, Orquestra Sinfónica Alemã
e Orquestra Sinfónica da Rádio
de Berlim, Sinfónica da Rádio
de Estugarda, Sinfónica WDR de
Colónia e orquestras das rádios de
Hamburgo, SWR de Baden-Baden,
Frankfurt, Saarland, ORF de Viena,
Orquestra Nacional da RAI em
Turim, musikFabrik em Colónia
e Ensemble intercontemporain.
No âmbito do teatro musical, dirigiu
produções na Ópera do Estado
da Baviera, Festwochen de Viena,
Ópera Alemã de Berlim e Festival de
Bregenz. O seu trabalho na ópera
inclui o repertório tradicional e
também produções teatrais de
música contemporânea inovadora.

“O Remix Ensemble proporcionou
um dos momentos mais eloquentes
do MaerzMusik”
– neue zeitschrift fur musik

“As interpretações do Remix
Ensemble, dirigido por Peter Rundel,
são soberbas”
– mundoclasico.com

©Pedro Lobo

“(…) foi de tirar a respiração”
– de standaard

Em 2005 tornou-se maestro
titular do Remix Ensemble no
Porto – esta colaboração frutuosa
é documentada pelo grande
sucesso das apresentações em
importantes festivais europeus.
Depois de encerrar 2012/13 com uma
produção aclamada de Stockhausen
no Lincoln Center Festival em Nova
Iorque, nesta temporada destacam-se
três produções de ópera em grande
escala além de vários compromissos
orquestrais. Dirige a estreia de
Universumsstulp de Stephan Winkler
na Ópera de Wuppertal e uma nova
produção da ópera Bluthaus de Georg
Friedrich Haas, encenada por Peter
Mussbach, no Wiener Festwochen
e no Kulturfabrik Kampnagel
em Hamburgo. Peter Rundel foi
novamente convidado para dirigir
no Ruhrtriennale, desta vez com Die
Materie de Louis Andriessen numa
produção de Heiner Goebbels.
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TEMPORADA 2014
A Orquestra Barroca Casa da Música
apresenta-se em seis concertos ao
longo do ano, participando nas mais
diversas celebrações da programação
de 2014. No festival Música e
Revolução, a orquestra associa-se ao
tema Música e Conflito interpretando
obras bem conhecidas de Händel,
Rameau e Monteverdi sob a direcção
do seu titular Laurence Cummings,
maestro que nos dá a conhecer o
gosto pelas turqueries na corte do
Rei Sol num fascinante programa
inserido no ciclo Mil e Uma Noites/
Verão na Casa e nas celebrações
do Ano Oriente. Do Japão, chega o
aclamado maestro Masaaki Suzuki,
Artista em Associação do À Volta do

Barroco, para dirigir pela primeira vez
a orquestra numa ilustração perfeita
da passagem do estilo Galante para
o Clássico em pleno século XVIII.
Já o teclista Andreas Staier,
especialista em instrumentos
históricos desde o cravo ao piano,
naquela que será a sua terceira
colaboração com a Orquestra
Barroca Casa da Música, soma a
direcção musical à sua qualidade de
solista de excelência em concertos
para cravo de Bach e Benda.
O ano termina com uma celebração
bem festiva e que reúne a Orquestra
Barroca e o Coro Casa da Música
na interpretação de Cantatas de
Natal de Johann Sebastian Bach.

ASSINATURA CICLO BARROCO BPI
10 CONCERTOS

©Pedro Lobo

€ 60 | AMIGO € 45
Preço por concerto em assinatura
€ 6 | Amigo € 4,5

MECENAS CICLO BARROCO
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“(…) a articulação muito bem
conseguida, a segurança e a
coesão do conjunto (…)”
– Público

Laurence cummings
orquestra barroca CASA DA MÚSICA
MAESTRO TITULAR

“Tempestuosa, jovem e brilhante,
a Orquestra Barroca navegou
através destas pérolas com rostos
sorridentes. E nós também”
– THE TIMES

Laurence Cummings é um dos
músicos mais versáteis dentro da
corrente da interpretação histórica
em Inglaterra, como cravista e como
maestro. Foi bolseiro de órgão no
Christ Church em Oxford, onde se
graduou com distinção. Até 2012 foi
director dos estudos de Performance
Histórica na Royal Academy of Music,
criando no curriculum a prática em
orquestras barrocas e clássicas. É
agora William Crotch Professor de
Performance Histórica. É membro
da Handel House em Londres e foi
director musical da Tilford Bach
Society. Desde 1999 é director do
Handel Festival de Londres, e em
2012 tornou-se director artístico
do Festival Internacional Händel
em Göttingen. É maestro titular da
Orquestra Barroca Casa da Música.
Tem dirigido produções de ópera
para a English Nacional Opera,
Festival de Glyndebourne, Ópera
de Gotemburgo, Ópera de Lyon,
Garsington Opera, English Touring
Opera, Opera Theatre Company,
Linbury Theatre Covent Garden
e ainda na Croácia, Porto e EUA.

“É excelente a formação portuguesa
Orquestra Barroca Casa da Música,
sob a direcção dinâmica e sensível de
Laurence Cummings.”
– forum opera

©DR

“L’Ippolito (de Francisco António de
Almeida) foi ressuscitado e tocado
pela Orquestra Barroca Casa da
Música, um ensemble do Porto
dirigido pela autoridade em música
antiga Laurence Cummings, num
trabalho admirável de devoção pela
obra de um compositor português…”
– NEW YORK TIMES

Trabalha regularmente
com várias das principais
orquestras da Grã-Bretanha.
Fez a primeira gravação do
recentemente descoberto Gloria
de Händel com Emma Kirkby e a
Royal Academy of Music (BIS) e
discos em recital como solista em
cravo, incluindo música de Louis e
François Couperin (Naxos). Gravou
com a Orquestra de Câmara da
Basileia para a Deutsche Harmonia
Mundi e Sony BMG. Dirige o English
Concert e o flautista (bisel) Maurice
Steger num disco de concertos de
Corelli para a Harmonia Mundi.
Os seus compromissos actuais
incluem Orpheus & Eurydike de
Gluck para a Ópera de Gotemburgo,
SALE para a Opernhaus de Zurique,
projectos com os Festivais Händel de
Londres e Göttingen, colaborações
com os London Handel Players,
a Orquestra Barroca de Wrocław,
Casa da Música no Porto, Opera
North e English National Opera.
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TEMPORADA 2014
O Coro Casa da Música oferece
uma das mais variadas propostas
de programação para 2014. A
intensa espiritualidade da música
do Extremo Oriente encontra
expressão em diversos concertos
sob a direcção de Paul Hillier, que
nos leva a ouvir várias obras em
estreia nacional, desde a mítica
partitura de Cornelius Cardew que
inaugurou o chamado Minimalismo,
até uma das mais recentes obras
de Panufnik, escrita para flauta de
bambu e coro sobre textos Zen. Do
registo mais meditativo em obras
sacras como o Requiem de Duarte
Lobo, obra‑prima do Renascimento
português, a mais célebre Missa

de Mozart, Cantatas e Motetos
de Natal de Johann Sebastian
Bach ou música de compositores
ortodoxos, até à expressão
dramática do flagelo das Grandes
Guerras Mundiais em obras corais
sinfónicas de Schönberg e Janáček,
o Coro apresenta-se em concertos
a cappella e com os agrupamentos
instrumentais da Casa da Música. Ao
longo de oito concertos, merecem
destaque os nomes de Simon
Carrington, Baldur Brönnimann,
Olari Elts, Laurence Cummings,
bem como o titular do coro, Paul
Hillier, maestros com carreiras
internacionalmente aclamadas.

ASSINATURA CORO
8 CONCERTOS

©Pedro Lobo

€ 40 | AMIGO € 30
Preço por concerto em assinatura
€ 5 | Amigo € 3,75

50

51

“Sons portugueses encantam
Antuérpia. Acolhimento entusiástico
tiveram também as actuações de
elementos do Coro Casa da Música”
– visão

Paul hillier
coro CASA DA MÚSICA
MAESTRO TITULAR

“Na Missa de Seixas o Coro Casa
da Música revelou um excelente
trabalho e enfrentou com
desenvoltura as exigências do
Laudate Pueri de Händel”
– público

©João Messias

“As vozes do Coro Casa da Música
cantaram com um vigor tão alegre
que espero nunca venha a esmorecer
com o passar do tempo”
– the times

Paul Hillier, Director Fundador do
Hilliard Ensemble e do Theatre of
Voices, tornou-se um dos principais
maestros corais do mundo.
Foi Maestro Titular do Coro de
Câmara Filarmónico da Estónia
(2001‑2007) e é Titular do Ars Nova
Copenhagen desde 2003. Em 2008
tornou-se Maestro Titular do Coro
de Câmara Nacional da Irlanda,
e em 2009 assumiu o mesmo
cargo no Coro Casa da Música.
As suas mais de 150 gravações em
CD incluem sete recitais a solo
e foram aclamadas em todo o
mundo, conquistando numerosos
prémios. Recebeu um Grammy
Award por Da Pacem de Arvo Pärt
(Melhor Gravação Coral) com o
Coro de Câmara Filarmónico da
Estónia, e outro por The Little Match
Girl Passion de David Lang com
o Theatre of Voices e o Ars Nova
Copenhagen (Harmonia Mundi).
Colabora regularmente com
os principais coros de câmara
europeus e artistas como Kronos
Quartet, Peter Sellars, Bobbie
McFerrin, Tim Rushton e Richard
Alston. Como convidado, dirigiu
a London Sinfonietta, Orquestra
de Câmara St. Paul, Concerto
Copenhagen, Athelas Sinfonietta,

Orquestra de Cãmara de Tallinn,
Orquestra Barroca Irlandesa,
Remix Ensemble, Concerto
Palatino, Fretwork, Ensemble
de Sopros da Holanda, I Solisti
del Vento, Ensemble de Sopros
da Suécia, Orquestra Sinfónica
Estatal da Estónia, Filarmónicas de
Copenhaga e de Tóquio, Sinfónicas
de Sønderjyllands, Taiwan e Utah e
Sinfónica do Porto Casa da Música.
Entre os compromissos recentes,
destacam-se concertos no Barbican
Centre de Londres, BBC Proms,
Ópera Real Dinamarquesa em
Copenhaga, Carnegie Hall e Lincoln
Centre em Nova Iorque, Musikfest
Berlim com o Coro da Rádio de
Berlim e Festival de Edimburgo.
Paul Hillier nasceu em Dorchester e
estudou na Guildhall School of Music
and Drama em Londres. Ensinou na
Universidade da Califórnia (Santa
Cruz e Davis) e foi Director do Early
Music Institute na Universidade
de Indiana entre 1996 e 2003. Os
seus livros sobre Arvo Pärt e Steve
Reich, juntamente com numerosas
antologias de música coral, são
publicados pela Oxford University
Press. Em 2006 foi condecorado com
a Ordem do Império Britânico pelos
serviços prestados à música coral.
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TEMPORADA 2014
Os maiores intérpretes da actualidade
internacional apresentam-se
regularmente em recitais a solo no
Ciclo Piano EDP. Em 2014 tocam
pela primeira vez na Casa da Música
pianistas lendárias como Elisabeth
Leonskaja, interpretando as três
últimas sonatas de Schubert, e
Valentina Lisitsa, artista exclusiva da
editora Decca e o maior fenómeno
de popularidade nas redes sociais a
nível mundial, dando o seu primeiro
recital em Portugal. Também o
pianista checo Lukáš Vondráček
se estreia a solo na Sala Suggia,
apresentando obras com que
venceu alguns dos mais reputados
concursos internacionais, assim
como Rafael Kyrychenko, que
mantém a tradição de se abrir o Ciclo

RAFAEL KYRYCHENKO
Lukáš VondráČek
GRIGORI SOKOLOV
YUNDI
EVGENI BOZHANOV
VALENTINA LISITSA
NIKOLAI LUGANSKY
ELIZABETH LEONSKAJA
MECENAS CICLO PIANO

de Piano com um jovem pianista
português de reconhecido talento.
É de assinalar o regresso de alguns
dos pianistas com maiores carreiras
da actualidade, como é Yundi, o
mais jovem vencedor de sempre do
Concurso Chopin e artista Deutsche
Grammophon, Evgeny Bozhanov,
premiado pela Crítica Alemã em
anos consecutivos, e o imperdível
Grigori Sokolov, todos eles com
obras predilectas de Chopin nos
seus programas. E Nikolai Lugansky,
para muitos melómanos o legítimo
herdeiro da grande tradição da
Escola Russa entre os pianistas
da nova geração, coroa o Ciclo de
Piano EDP com transcrições dos
maiores virtuosos do Romantismo.

ASSINATURA CICLO PIANO EDP
8 CONCERTOS
€ 80 | AMIGO € 60
Preço por concerto em assinatura
€ 10 | Amigo € 7,5
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TEMPORADA 2014
NUNO COSTA QUINTETO
EGBERTO GISMONTI
PABLO HELD JAZZ TRIO
WAYNE SHORTER
OJM + MANUELA AZEVEDO
MÁRIO LAGINHA TRIO
RICARDO TOSCANO 4TETO
PAULO MESQUITA
ESMAE BIG BAND
OJM + CARLOS BICA

Os nomes internacionais já
programados para o Ciclo Jazz Sonae
são figuras marcantes e altamente
influentes, há muitos anos, e mesmo
assim são certezas de concertos
dominados pela originalidade e
frescura criativa. Wayne Shorter,
um pilar do jazz norte-americano,
visita‑nos novamente com o
seu quarteto all-stars, enquanto
Egberto Gismonti sobe sozinho
ao palco com guitarra e piano e
um manancial de histórias para
contar, do Brasil e do mundo.
A Carta Branca a Mário Laginha
inclui um concerto em trio pelo
pianista mais consagrado do jazz
nacional, e apresenta também a
música de um jovem saxofonista em
ascensão, Ricardo Toscano. Os novos
valores são, como habitualmente,
uma marca do Ciclo de Jazz, desde
o projecto do guitarrista Nuno
Costa à ESMAE Big Band, que traz

anualmente à Casa da Música
arranjos originais dos alunos da
escola. No que toca a formações
alargadas, teremos ainda para revelar
novos projectos da Orquestra Jazz
de Matosinhos – incluindo, por
exemplo, a música de Carlos Bica
em versão big band. Dá-se a conhecer
também o experimentalismo e
os grooves contagiantes em piano
solo por Paulo Mesquita.
A restante programação do Ciclo
Jazz Sonae vem concentrada em dois
festivais: na Primavera, Spring ON!
é um fim-de-semana preenchido
por novas tendências do jazz e da
música improvisada, com espaço
para cruzamentos de linguagens e
destaque aos valores emergentes
oriundos de vários pontos da Europa.
O Outono em Jazz tem a sua segunda
edição e procura novamente reunir
as mais variadas e contrastantes
correntes do jazz contemporâneo.

ASSINATURA CICLO JAZZ SONAE (Jan-jul)
6 CONCERTOS
€ 48 | AMIGO € 36
MECENAS CICLO JAZZ

Preço por concerto em assinatura
€ 8 | Amigo € 6
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RESIDÊNCIAS
ARTÍSTICAS

ASSINATURAS
O SEU LUGAR
PARA A
TEMPORADA
2014

descontos

44% a 63%
CARTÃO AMIGO

+25%
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UNSUK CHIN

PETER EÖTVÖS

COREIA DO SUL, 1961

HUNGRIA, 1944

cOMPOSITORA EM RESIDÊNCIA

ARTISTA EM ASSOCIAÇÃO
Concertos:

Concertos:

17 Jan (Pág.72)

06 Mai (Pág.160)

18 Jan (Pág.75)

01 Nov (Pág.250)

07 Jun (Pág.195)

15 Nov (Pág.262)

27 Set (Pág.229)
18 Nov (Pág.264)

Unsuk Chin nasceu em Seul, na Coreia do Sul,
estudou com Ligeti em Hamburgo e reside
actualmente em Berlim. É uma das compositoras
mais importantes da sua geração, tendo sido
galardoada com os prémios Grawemeyer (2004)
– pelo seu Concerto para violino – e Arnold
Schönberg (2005). A sua obra inclui tanto as
partituras electrónicas como as acústicas. Com
uma linguagem moderna, a música de Chin
é lírica e tem um poder comunicativo que a
distancia de correntes doutrinárias, revelando
um ouvido apurado para a instrumentação,
cores orquestrais e imaginação rítmica.
As composições de Unsuk Chin são
regularmente incluídas nas programações
das orquestras, ensembles de música
contemporânea e solistas mais prestigiados do
mundo, contando com o apoio entusiasta de
maestros como Kent Nagano, Simon Rattle, Peter
Eötvös, David Robertson, Myung-Whun Chung

e George Benjamin, e dos violinistas Christian
Tetzlaff e Viviane Hagner. Têm sido tocadas por
agrupamentos como a Ópera Estatal da Baviera,
Filarmónica de Berlim, Sinfónica e Chicago,
Filarmónica de Los Angeles, Filarmónica de
Londres, Filarmónica da Radio France, Sinfónica
Alemã de Berlim e Filarmónica da China, e
ainda Ensemble intercontemporain, London
Sinfonietta, Ensemble Modern e Kronos Quartet.
A música de Unsuk Chin está gravada na série
20/21 da Deutsche Grammophon, e a ópera Alice
in Wonderland está disponível em DVD editado
pela Unitel Classica. Foi a primeira Compositora
em Residência da Orquestra Filarmónica de
Seul e é Directora Artística do Ciclo de Música
Contemporânea desta orquestra desde 2006.
Recentemente foi compositora associada do
Tonsättarfestival no Konserthus em Estocolmo,
e em Março de 2014 é apresentado um concerto
monográfico no Miller Theatre em Nova Iorque.

©Kálmán Garas

©Eric Richmond / ArenaPAL

06 Dez (Pág.275)

Peter Eötvös combina as actividades de
compositor, maestro e professor. A sua música
é programada regularmente por orquestras,
ensembles de música contemporânea e festivais
de todo o mundo, frequentemente dirigida
pelo próprio. Nas últimas temporadas foram
estreadas várias novas obras, incluindo a ópera
Die Tragödie des Teufels (Ópera da Baviera), o
Concerto Grosso para violoncelo (Filarmónica
de Berlim) e o Concerto para violino, DoReMi
(Midori e Filarmónica de Los Angeles). Na
temporada de 2013/14, estreia duas novas
óperas – Paradise Reloaded (Lilith) e Golden
Dragon – e ainda Speaking Drums para percussão
solo e orquestra, Dodici para 12 violoncelos
e Da capo para cimbalão solo e ensemble.
A actividade de Peter Eötvös como maestro
é caracterizada por relações duradouras
com as mais prestigiadas orquestras, teatros
de ópera e ensembles da Europa, sendo

considerado um dos grandes intérpretes de
música contemporânea. Foi titular de cargos
na Sinfónica da BBC, Orquestra do Festival
de Budapeste, Radio Kamer Filharmonie
Hilversum, Sinfónica da Rádio de Estugarda
SWR, Sinfónica de Gotemburgo e Sinfónica da
Rádio de Viena, e entre 1978 e 1991 foi Director
Musical do Ensemble intercontemporain. A
actividade como professor é tão importante
para si como as restantes, e em 1991 criou a
Fundação Internacional Eötvös para jovens
maestros e compositores em Budapeste.
Recebeu inúmeras distinções ao longo da sua
carreira, incluindo a nomeação como Officier
e Commandeur de l’Ordre des Arts et des
Lettres pelo Ministério Francês da Cultura,
Leão de Ouro pela Biennale di Venezia, Royal
Philharmonic Society Music Award e Prémio
Cannes Classical ‘Living Composer’.
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MASAAKI SUZUKI

ANA SEARA

JAPÃO, 1954

PORTUGAL, 1985

ARTISTA EM ASSOCIAÇÃO “À VOLTA DO BARROCO”

JOVEM COMPOSITORA EM RESIDÊNCIA
Concertos:

Concertos:

02 Nov (Pág.256)

09 Set (Pág.224)

09 Nov (Pág.260)

04 Out (Pág.236)

©Marco Borggreve

15 Nov (Pág.262)

Desde que fundou o Bach Collegium Japan
em 1990, Masaaki Suzuki tornou-se uma
das grandes autoridades na obra de Bach.
É Director Musical do agrupamento desde
então, levando-o regularmente a grandes salas
e festivais na Europa e EUA e construindo
uma reputação notável pelo refinamento
expressivo das suas performances.
Além de trabalhar com agrupamentos de época
reconhecidos, tais como o Collegium Vocale
Gent e o Philharmonia Baroque, é convidado
para dirigir repertório tão diverso como Britten,
Fauré, Haydn, Mahler, Mendelssohn, Mozart
e Stravinski com orquestras prestigiadas. Na
última temporada estreou-se com a Filarmónica
de Nova Iorque, Sinfónica da Rádio de
Estugarda e Tapiola Sinfonietta, e os seus
compromissos para 2013/14 incluem visitas
à Filarmónica de Bergen, Gewandhaus de
Leipzig e Orquestra de Câmara Escocesa.

A impressionante discografia de Suzuki para
a BIS, incluindo a integral de Bach para cravo,
as grandes obras corais e cantatas sacras do
compositor alemão, trouxe-lhe o aplauso da
crítica. Esta temporada assinala a conclusão
triunfante da épica gravação, pelo Bach
Collegium Japan, da integral das Cantatas
Sacras (55 volumes) iniciada em 1995.
Masaaki Suzuki combina a carreira de maestro
com o trabalho como organista e cravista.
Nasceu em Kobe, diplomou-se em composição
e órgão na Universidade de Artes e Música de
Tóquio e estudou cravo e órgão no Conservatório
Sweelinck em Amesterdão com Ton Koopman
e Piet Kee. Fundou e dirige o departamento de
Música Antiga na Universidade das Artes de
Tóquio, é Professor Visitante de Direcção Coral
na Yale School of Music e Yale Institute of Sacred
Music e maestro do Yale Schola Cantorum.

Ana Seara nasceu em Coimbra, em 1985.
Concluiu com distinção o Curso Complementar
de Composição do Conservatório de Música
Calouste Gulbenkian de Braga, com Paulo
Bastos. No âmbito deste curso foram estreadas
algumas peças suas. Foi premiada, por 4 anos
consecutivos, no Concurso Regional de Piano
em Braga. Em 2007 concluiu a Licenciatura em
Composição na Escola Superior de Música de
Lisboa com 19 valores. Foi aluna de António
Pinho Vargas, Christopher Bochmann, Carlos
Caires, Luís Tinoco, João Madureira, Sérgio
Azevedo, Carlos Fernandes, Roberto Pérez, José
Luís Ferreira, Vasco Pearce de Azevedo, Benoît
Gibson e Nuno Bettencourt Mendes.
Foi premiada em várias edições do Concurso de
Composição do Festival de Música da Póvoa de
Varzim com as peças Discursos (Menção Honrosa
na categoria de Música de Câmara, 2006),
Perpétuité (2º Prémio, Música de Orquestra,

2007), Poema, Mensagem (2º Prémio, Música de
Câmara, 2008) e Le Foncé ciel de la Nuit Glacée (1º
Prémio, Música de Orquestra, 2008). Ainda em
2007 compôs Opalescências, uma encomenda
da Antena 2 para o Prémio Jovens Músicos, e
Três Telas de Barcelona para a OrchestrUtopica,
estreada no auditório da Culturgest em Lisboa
e tocada depois no festival “Música Portuguesa,
Hoje” no Centro Cultural de Belém.
Participou no II Atelier de Leitura para Jovens
Compositores da Orquestra do Algarve e teve
encomendas da Orquestra de Câmara de Cascais
e Oeiras e do Grupo de Música Contemporânea
de Lisboa. Neste momento, trabalha na sua tese
de Mestrado em Composição na Universidade
de Évora sob a orientação de Christopher
Bochmann e co-orientação de Carlos Caires.
Ensina no Conservatório de Música de Cascais
e é membro da produção e programação da
Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras.
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OBRAS ENCOMENDADAS

JANEIRO

A ESTREAR EM 2014

ABRIL

NOVEMBRO

Georges Aperghis Le soldat inconnu,

Toshio Hosokawa nova obra para quarteto

para barítono e ensemble (estreia

de cordas e orquestra (estreia em

mundial; encomenda da ECHO)

Portugal; encomenda da Casa da Música
e Westdeutscher Rundfunk e Eurasia

—

Festival/Jekaterinburg)

MAIO
Peter Eötvös Da Capo, para cimbalão

Ana Seara nova obra para orquestra

e ensemble (estreia mundial; encomenda

(estreia mundial; encomenda da Casa

da Casa da Música)

da Música; encomenda Sonae)

—

Dai Fujikura Diamond Dust – Concerto

SETEMBRO

para piano nº 2 (estreia em Portugal;

Ana Seara nova obra para trio com piano

encomenda da Casa da Música e Ellen

(estreia mundial; encomenda da Casa da

Ugelvik com o apoio do Arts Council

Música)

Norway)

—

António Chagas Rosa Elegias Chinesas

OUTUBRO

(estreia mundial; encomenda da Casa

Huang Ruo nova obra para ensemble

da Música)

(estreia mundial; encomenda da Casa
da Música)

—
DEZEMBRO

Ana Seara nova obra para ensemble

Unsuk Chin nova obra para orquestra

(estreia mundial; encomenda da Casa

(estreia mundial; encomenda da Casa

da Música)

da Música, South Bank Centre e Boston
Symphony Orchestra)
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SEX 03 JAN

DOM 05 JAN

21:00 SALA SUGGIA

21:30 SALA SUGGIA

SINFÓNICA FORA DE SÉRIE
ORIENTE 2014

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

concerto escolar
Academia de Música de Costa Cabral

Concerto de Ano Novo
Luís Carvalhoso direcção musical
Martin André direcção musical
William Walton Portsmouth Point
Johann Strauss II Marcha Persa;
Marcha Egípcia; Mil e Uma Noites;
Perpetuum mobile
Camille Saint-Saëns Abertura de
La Princesse Jaune
Leoš Janáček Danças Lachianas
(excertos)
Franz Lehár Valsa Ouro e Prata
Franz Liszt Valsa Mefisto nº 1
Arturo Márquez Danzón nº 2

A Orquestra Sinfónica brinda o novo
ano com uma fascinante viagem
que nos leva do agitado e colorido
porto de Portsmouth, em Inglaterra,
até ao encontro com uma princesa
japonesa, com paragem obrigatória
nas exóticas e misteriosas localidades
do Médio Oriente. Navegando pelas
afamadas valsas e marchas de Johann
Strauss II, nome indissociável dos
concertos de Ano Novo, o programa
proporciona uma noite festiva com
trechos favoritos desta celebração tão
tradicional.

1ª Parte
ORQUESTRA DE SOPROS DA AMCC
Jan Van der Roost Ceremonial March
Alfred Reed A Festive Overture
Bert Appermont Jericho
Frank Ticheli Vesuvius
2ª Parte
ORQUESTRA SINFÓNICA E COROS DA AMCC
Programa a anunciar

€ 4 | CARTÃO AMIGO € 3

€ 21 | CARTÃO AMIGO € 15,75 | JANTAR+CONCERTO € 36

©DR

MECENAS DA ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

A Academia de Música de Costa
Cabral volta a apresentar o resultado
do seu Estágio de Orquestra na Sala
Suggia, num concerto que reflecte
o trabalho desenvolvido pelos seus
alunos. A primeira parte do concerto
é assegurada pela Orquestra de
Sopros da Academia, que apresenta
uma obra inspirada na famosa
Pompa e Circunstância de Elgar, por
Jan van der Roost, e ainda narrativas
musicais baseadas em enredos
milenários, desde a tomada de Jericó
pelos Judeus à destruição de Pompeia
pela erupção do Vesúvio.
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TER 07 JAN

SEX 10 JAN

21:00 SALA SUGGIA

21:00 SALA SUGGIA

CICLO PIANO EDP

SINFÓNICA CLÁSSICA AXA

Rafael Kyrychenko

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

Piano

Brönnimann dirige Tchaikovski
Domenico Scarlatti Sonata L33
Ludwig van Beethoven Sonata op.57,
Appassionata
Johannes Brahms Duas rapsódias op.79
Sergei Rachmaninoff Variações sobre um
tema de Corelli

€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6

Com apenas 17 anos de idade,
Rafael Kyrychenko é um dos mais
premiados pianistas portugueses em
concursos nacionais e internacionais.

Venceu o seu primeiro certame
em Palma de Maiorca, aos 8 anos,
altura em que tocou pela primeira
vez com orquestra. Na sua estreia
na Casa da Música, apresenta
grandes obras do repertório
pianístico dando a conhecer o
lado mais poético e romântico de
Scarlatti, grande compositor de
tecla do Barroco, e regressando a
este universo com as sonoridades
sinfónicas com que Rachmaninoff
revisita um tema de Corelli.

Baldur Brönnimann direcção musical
Sergei Prokofieff Abertura sobre
temas judeus
Frank Martin Pequena sinfonia
concertante
P.I. Tchaikovski Sinfonia nº 5

20:15 CIBERMÚSICA
Palestra pré-concerto por Rui Pereira
€ 17 | CARTÃO AMIGO € 12,75 | JANTAR+CONCERTO € 33

A Quinta Sinfonia de Tchaikovski
tem uma história para contar. O
grande mestre russo do poema
sinfónico e das breves miniaturas dos
bailados colocou todo o seu génio
melódico e expressivo ao serviço
desta popular sinfonia. Fetiche da
música de Tchaikovski, a ideia do

BALDUR BRÖNNIMANN ©Julieta Schildknecht

©DR

MECENAS CICLO PIANO

destino alcança uma proporção
absolutamente dominadora
percorrendo todos os andamentos
de acordo com um princípio cíclico
de transformação temática. O poder
narrativo da escrita afirma-se desde a
introdução e o seu sentido de drama
é inigualável.
Sob a direcção do maestro suíço
Baldur Brönnimann, o concerto
tem início com a Pequena sinfonia
concertante do seu compatriota Frank
Martin, peça de instrumentação
original e que recupera a longínqua
tradição dos concerti grossi do
Barroco ao atribuir a função de
solista a instrumentos como a harpa,
o cravo e o piano, acompanhados por
duas orquestras de cordas.
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O fascínio que o Oriente sempre despertou na sociedade
Ocidental permanece imaculado no exotismo das
melodias de Borodin ou na exuberância cerimonial de
Prokofieff. A tradição ancestral do teatro de rua leva‑nos a conhecer a cidade de Hong Kong pela mão de
Unsuk Chin, Compositora em Residência 2014, e a
poesia japonesa serve de inspiração a um dos maiores
compositores do nosso tempo, Hans Zender. O Gamelão,
esse instrumento colectivo de percussão que espantou a
Cidade Luz no tempo de Debussy e Ravel, encanta agora
o universo de compositores portugueses. A música coral
convida-nos à meditação e ao contacto com a religião
budista sob a direcção do aclamado Paul Hillier. E o fado,
expressão intemporal da saudade, faz-se ouvir na voz de
Kumico Tsumori.
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A
LESTE
TUDO
DE NOVO
abertura oficial
17-19 jan
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SEX 17 JAN
21:00 SALA SUGGIA
SINFÓNICA FORA DE SÉRIE
ORIENTE 2014

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
O som nascente
Alexander Shelley direcção musical
Alexander Borodin Nas estepes da Ásia
Central
Unsuk Chin Rocaná
Sergei Prokofieff Suite Cita

PORTRAIT UNSUK CHIN I
€ 17 | CARTÃO AMIGO € 12,75 | JANTAR+CONCERTO € 33

Num deserto da Ásia Central
prossegue uma caravana de cavalos
e camelos envolta em canções
orientais, hinos de paz que ecoam
perenes pela imensidão da estepe.

O cenário desta obra-prima de
Borodin, que contém melodias
verdadeiramente inspiradas, é rico
em cores e luminosidade, servindo
de preâmbulo à estreia nacional
de Rocaná (Espaço de luz), da sul‑coreana Unsuk Chin, Compositora
em Residência na Casa da Música. O
concerto encerra com rituais pagãos
das tribos citas, antigo povo nómada
que habitava as estepes da Eurásia,
contrastando sonoridades grandiosas
e sensuais numa exuberante
partitura de Prokofieff que desvenda
uma das mais belas representações
musicais do sol nascente.

ABERTURA OFICIAL

ALEXANDER SHELLEY ©DR

A LESTE
TUDO DE NOVO

74

75

SÁB 18 JAN

SÁB 18 JAN

16:00 SALA 2

18:00 SALA SUGGIA

ORIENTE 2014

ORIENTE 2014

Ensemble de Gamelão

Remix Ensemble
Casa da Música

Kanjeng Lor

Remix Oriente

direcção musical

€ 6 | CARTÃO AMIGO € 4,5

O Oriente encontra-se com Portugal.
Ambos se reconhecem nos braços
do Sr. Luz no Norte (Kanjeng Suryo
ning Lor em javanês), nome de
baptismo do gamelão da Casa da
Música. No território singular deste
corpo de percussões, criado em Java
e interessado em assimilar mundo,
apresenta-se em estreia o Ensemble
de Gamelão com um repertório
de obras inéditas assinadas por
compositores portugueses.

Peter Rundel direcção musical
Marisol Montalvo soprano
Victor Pereira clarinete
Hans Zender Fûrin No Kyô,para soprano,
clarinete e ensemble; Cinco Prelúdios
de Debussy
Unsuk Chin Gougalon (Cenas de um teatro
de rua); Akrostichon-Wortspiel

PORTRAIT UNSUK CHIN II
17:15 Cibermúsica
Palestra pré-concerto por Rui Pereira
€ 11 | CARTÃO AMIGO € 8,25 | JANTAR+CONCERTO € 27

A LESTE
TUDO DE NOVO
ABERTURA OFICIAL

MARISOL MONTALVO ©Olivier Wilkens

Jorge Queijo e Maria Mónica

A arte e a filosofia do Extremo
Oriente marcaram definitivamente
a carreira do compositor e maestro
alemão Hans Zender, o qual deu
expressão musical a um poema
japonês sobre a forma como
percebemos os sons em Fûrin No
Kyô, expressão associada ao vento e a
sinos. Também Debussy foi um dos
primeiros compositores ocidentais a
utilizar técnicas da música oriental
nas suas composições que resultam
em representações cimeiras dos sons
da natureza e da arte da sugestão.
Com a música da sul-coreana Unsuk
Chin mergulhamos nas tradições
ancestrais do teatro de rua, tendo
como pano de fundo a cidade
ultramoderna de Hong Kong. Da
mesma compositora, escutamos
ainda sete contos de Michael Ende
e Lewis Carroll na voz da soprano
Marisol Montalvo.

A LESTE
TUDO DE NOVO
ABERTURA OFICIAL
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DOM 19 JAN

DOM 19 JAN

18:00 SALA SUGGIA

21:00 SALA 2

ORIENTE 2014

ORIENTE 2014

Coro
Casa da Música

KUMICO TSUMORI
FADO

Paul Hillier entre o céu e a terra
Kumico Tsumori voz
Paul Hillier direcção musical
Jonathan Ayerst órgão
Guo Wenjing Echoes of Heaven and Earth
Huang Ruo Without Words
Cornelius Cardew The Great Learning
(excertos)

€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6

Um convite à reflexão espiritual e à
contemplação através de sonoridades
inspiradas em rituais arcaicos de
tribos milenares, na filosofia de

Confúcio e na religião budista.
Dos compositores chineses Guo
Wenjing e Huang Ruo escutamos
duas obras profundamente
meditativas, apresentadas em estreia
nacional. Do britânico Cornelius
Cardew ouvimos excertos da
monumental e histórica composição
de teatro musical The Great Learning,
baseada em traduções que Ezra
Pound fez de textos de Confúcio, a
primeira peça que Michael Nyman
classificou de “minimalista”.

Jorge Serra viola de fado
Armindo Fernandes guitarra portuguesa

NOVOS VALORES DO FADO
€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6

Kumico Tsumori nasceu em Osaka
e canta fado com alma japonesa.
Há dez anos que se dedica à canção
típica de Lisboa, cantando sempre
em português, tanto no Japão como
em Portugal. Veio a Lisboa absorver

as raízes do fado com o auxílio
do mestre da guitarra António
Parreira, e o seu primeiro CD de
fados, Flor, foi editado em 2007
no Japão. Cantou no Velho Páteo
de Sant’Ana em Lisboa e também
noutras cidades portuguesas,
atraindo as atenções e os elogios
da imprensa. Gravou com António
Parreira e Ricardo Parreira, e editou
já mais dois álbuns: Cheira a Lisboa
e, em 2013, Viagem de Andorinha.

A LESTE
TUDO DE NOVO

ABERTURA OFICIAL

ABERTURA OFICIAL

©CORBIS

A LESTE
TUDO DE NOVO
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TER 21 JAN
19:30 SALA 2

Prémio Jovens Músicos/Antena 2
RECITAL DOS VENCEDORES DO NÍVEL
SUPERIOR DA EDIÇÃO 2013
Guilherme Costa e Sousa oboé
Marei Sophie Janic guitarra
Programa a anunciar
Ricardo Pereira trombone
Pedro Cunha piano
Programa a anunciar

FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA
€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6 | JANTAR+CONCERTO € 25

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 estrangeiro.
Juntos, trabalham desde 2005 para fazer da Casa da Música a casa
de todas as músicas, de todos os músicos e de todos os públicos.
Juntos, dão o tom.
Mecenas Principal
da Casa da Música

A vitória de Guilherme Costa e Sousa
e Ricardo Pereira na última edição do
Prémio Jovens Músicos/Antena 2
veio confirmar duas carreiras em
franca ascensão e com reconhecidos
méritos. Ambos formados na Escola
Superior de Música e Artes do
Espectáculo do Porto, são detentores
de vários primeiros prémios em
concursos de instrumento e música
de câmara. Ricardo Pereira é membro
fundador dos agrupamentos Mr SC
& The Wild Bones Gang, Carnyx
Brass, Quintet e Portuguese
Brass – Decateto de Metais,
tendo já uma grande experiência
acumulada em orquestras
profissionais. Guilherme Costa e
Sousa, presentemente a estudar
na Alemanha, juntou ao Prémio
Jovens Músicos 2013 o Prémio Silva
Pereira – Jovem Músico do Ano.
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QUA 22 JAN

SEX 24 JAN

21:30 SALA SUGGIA

21:00 SALA SUGGIA
SINFÓNICA CLÁSSICA AXA

GISELA JOÃO

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

fado

König dirige Strauss

apontar o seu futuro. O disco saiu no
Verão de 2013 e duas semanas depois
alcançou o top de vendas nacional.
Gisela João nasceu em Barcelos, viveu
no Porto e partiu para Lisboa onde,
passo a passo, conquistou as casas
de fados Sr. Vinho, Tasca da Bela e
Mesa de Frades, e depois as salas de
espectáculos.

Christoph König direcção musical
Felicity Lott soprano
Richard Strauss Fantasia Sinfónica de
A mulher sem sombra; Das Rosenband
op.36 nº 1; Wiegenlied op.41;
Waldseligkeit op.49; Zueignung op.10;
Die heiligen drei Könige aus Morgenland
op.56; Morgen op.27; Caecilie op.27
nº 2; Morte e Transfiguração

€ 15 | CARTÃO AMIGO € 11,25 | JANTAR+CONCERTO € 32,5
20:15 Cibermúsica

PROMOTOR: HM MÚSICA

Palestra pré-concerto por Rui Pereira
€ 17 | CARTÃO AMIGO € 12,75 | JANTAR+CONCERTO € 33

FELICITY LOTT ©Trevor Leighton

Considerada por variadíssimos
críticos a voz mais importante
surgida no fado desde Amália,
Gisela João fez do seu disco de
estreia um marco na história
do fado contemporâneo. Sem
desvios nem artifícios, parte duma
formação tradicional e mergulha
na sua génese, reencontra a sua
autenticidade, questiona os seus
excessos e maneirismos, para se
tornar genuíno como nunca e

O regresso da aclamada soprano
Felicity Lott à Casa da Música num
programa inteiramente dedicado
a Richard Strauss e aos géneros
musicais mais representativos da
sua carreira: a ópera, aqui figurada
na suite sinfónica de uma das
suas mais complexas e simbólicas
criações, A mulher sem sombra; a
canção com orquestra, um dos
domínios mais expressivos e
profícuos do universo straussiano;
e o poema sinfónico, área em que
o compositor alemão alcançou
o expoente máximo na música
do século XX e que encontra em
Morte e Transfiguração um exemplo
superlativo do repertório sinfónico.
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SÁB 25 JAN

DOM 26 JAN

22:00 SALA SUGGIA

12:00 SALA SUGGIA
SINFÓNICA AO DOMINGO

MIGUEL POVEDA

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

flamenco

Música com histórias

bem distintas. Na primeira parte,
acompanhado pela guitarra de
Juan Gomez “Chicuelo”, percorre
o universo clássico do flamenco
reflectindo o seu mais recente
trabalho discográfico, Artesano. Na
segunda parte, o acompanhamento
passa para o piano do Maestro Joan
Albert Amargós, abrindo-se espaço
para uma abordagem mais moderna
e improvisada ao flamenco.

CONCERTO COMENTADO

Christoph König direcção musical
Concerto comentado por Rui Pereira
Richard Strauss Fantasia Sinfónica
de A mulher sem sombra; Morte e
Transfiguração

€ 5 | CARTÃO AMIGO € 3,75

Este concerto tem duas histórias
para contar. Uma imperatriz tem de
encontrar a sua sombra, metáfora
de maternidade, correndo o risco
de regressar ao reino dos espíritos

€ 30 | CARTÃO AMIGO € 22,5 | JANTAR+CONCERTO € 47,5
PROMOTOR: UGURU

CHRISTOPH KÖNIG ©Pedro Lobo

Miguel Poveda é um dos grandes
nomes do flamenco contemporâneo,
um artista que já mereceu algumas
das mais conceituadas distinções
atribuídas ao cante, como o
cobiçado Prémio Lampara Minera,
que conquistou logo aos 20 anos,
em 1993. Colaborou com figuras
incontornáveis do flamenco como
Enrique Morente e participou em
filmes de cineastas celebrados.
Miguel Poveda traz agora a Portugal
o espectáculo “Íntimo”, uma
viagem intensa de duas etapas

e de o imperador ser transformado
em pedra. Adaptada a partir da
ópera com o mesmo nome, a
fantasia sinfónica A mulher sem
sombra percorre os momentos mais
marcantes deste drama, muitas
vezes comparado à Flauta Mágica de
Mozart.
Em Morte e Transfiguração deparamo‑nos com uma das mais geniais
representações musicais do paraíso e
da ascensão da alma jamais escritas
na História da Música.
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TER 28 JAN

TER 28 JAN

19:30 SALA 2

21:00 SALA SUGGIA

CICLO JAZZ SONAE

Nuno Costa Quinteto
Nuno Costa guitarra
Óscar Graça piano
Bernardo Moreira contrabaixo
André Sousa Machado bateria

FIM DE TARDE · NOVOS VALORES DO JAZZ
€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6 | JANTAR+CONCERTO € 25

Depois dos álbuns Reticências
entre Parênteses, considerado um
dos melhores títulos de 2009, e All
Must Go, que o confirmou como
um compositor de excepção no
universo do jazz nacional, Nuno
Costa apresenta na Casa da Música
o repertório do seu terceiro disco a
editar em 2014. A sua música remete
para quadros cinematográficos,
com uma forte componente visual
e uma criatividade que o afasta dos
caminhos mais óbvios. Formado no
Hot Club de Portugal e depois no
Berklee College of Music, onde se
diplomou em música para cinema, o
guitarrista tem desenvolvido diversos
projectos de música para imagens.

Com apenas 21 anos, Mallu
Magalhães é uma das mais
entusiasmantes novas vozes da
música brasileira. O seu primeiro
álbum foi editado quando tinha
apenas 16 anos e foi considerado
pela Rolling Stone brasileira como
o segundo melhor disco de 2008. O
segundo foi produzido por Kassin e
voltou a conquistar a crítica. O mais
recente, Pitanga, editado em 2011 e
com preciosa colaboração de Marcelo
Camelo, tem uma sonoridade
moderna, brasileira e universal, e
nele Mallu interpreta canções em
português e inglês.
€ 26 | CARTÃO AMIGO € 19,5 | JANTAR+CONCERTO € 43,5
PROMOTOR: EVERYTHING IS NEW

MECENAS CICLO JAZZ

© Marcelo Camelo

João Guimarães saxofone alto

MALLU MAGALHÃES
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A Fundação
Casa da Música
agradece

EMPRESAS AMIGAS
DA FUNDAÇÃO
CIN S.A.
CREATE IT
Deloitte
GRUPO DOUROAZUL
Efacec
Eurest Portugal
Jofebar
Manvia S.A.
Nautilus S.A.
Safira Facility Services S.A.
Strong Segurança S.A.
VICAIMA

outros apoios
santa casa
da misericórdia de lisboa
benetton
RAR
Pathena
I2S
Vortal

FEVEREIRO
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SÁB 01 FEV

DOM 02 FEV

18:00 SALA SUGGIA

12:00 SALA SUGGIA

DESCOBERTAS SINFÓNICAS
ORIENTE 2014

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

Banda Sinfónica Portuguesa

O império dos sentidos
Francisco Ferreira direcção musical
Günter Neuhold direcção musical
W.A. Mozart Abertura e marcha de
O Rapto do Serralho
Luís de Freitas Branco Vathek
Betty Olivero Merkavo’t
Gustav Holst Beni Mora
Richard Strauss Dança dos Sete Véus
de Salomé

GÜNTER NEUHOLD

€ 15 | CARTÃO AMIGO € 11,25 | JANTAR+CONCERTO € 31

O Califa Vathek não achou a herança
de apenas um palácio suficiente
e mandou construir outros cinco,
consagrados ao prazer de cada
um dos cinco sentidos. O poema
sinfónico em forma de variações
sobre um tema oriental de Freitas
Branco reproduz esta história
contada num poema de William
Beckford. Já Beni Mora, de Gustav
Holst, pode ser considerada uma
banda sonora para o romance
O Jardim de Alá, do escritor Robert
Hitchen. Do rapto de uma jovem
donzela, protagonizado por piratas
turcos numa ópera de Mozart, a uma
sensual dança com que Salomé seduz
o padrasto a oferecer-lhe a cabeça
de São João Baptista, este é um
programa dedicado ao Médio Oriente
e onde se escuta Merkavo’t, de Betty
Olivero, em estreia nacional.

Sérgio Carolino tuba
Carlos Marques nova obra para banda
sinfónica (estreia mundial; encomenda
da Banda Sinfónica Portuguesa)
Daniel Martinho nova obra para banda
sinfónica (estreia mundial; encomenda
da Banda Sinfónica Portuguesa)
Obras finalistas do II Concurso
Nacional de Composição BSP

€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6

Para além da apresentação em
Portugal de obras nunca tocadas
entre nós, outra das importantes
missões da Banda Sinfónica
Portuguesa é o foco e o estímulo à
produção nacional. Depois de uma
bem-sucedida primeira edição em
2012, a BSP promove o II Concurso
Nacional de Composição para
bandas e apresenta neste concerto
as obras finalistas, juntamente com
a estreia de novas encomendas aos
compositores portugueses Carlos
Marques e Daniel Martinho.
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TER 04 FEV
21:00 SALA SUGGIA
ORIENTE 2014

Orquestra de Música Chinesa
da Província de Jiangsu
€ 11 | CARTÃO AMIGO € 8,25 | JANTAR+CONCERTO € 28,5

APOIO: Embaixada da China

A importância crucial da música
na civilização chinesa é assinalada
com o primeiro gabinete oficial de
música, criado na primeira Dinastia
Imperial da China (séc. III a.C.),
ou pela existência de recolhas de
canções tradicionais que remontam
ao ano de 800 a.C.! A Orquestra de
Música Chinesa de Jiangsu pertence
ao mais importante Grupo de Artes
Performativas do país, fundado em
2001, com mais de um milhar de
membros e integrando 11 grupos
dedicados ao teatro, à ópera, à
dança e a outras artes. A Orquestra
é formada por artistas associados
aos 11 grupos: dois cantores,
uma bailarina e executantes de
instrumentos tradicionais de sopro
(a flauta de bambu e a suona), de
cordas dedilhadas (a guitarra chinesa
e o koto) e de cordas friccionadas (o
er’hu). Tem visitado vários países da
Europa, América e Ásia, abrindo uma
janela entre o mundo ocidental e a
cultura e arte tradicional chinesa.
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Marlene Dietrich desfila no grande ecrã da Sala Suggia
acompanhada ao vivo pelo Remix Ensemble e a música de
Pascal Schumacher, o compositor premiado com o ECHO
Jazz de 2012 e autor de uma nova banda sonora para o
lendário filme The women one longs for.
Paris é o cenário para uma história de amor em tempo
de conflito, tendo como pano de fundo a eterna luta de
classes num filme que alterna exuberância e decadência.
A nova Babilónia tem uma das mais brilhantes bandas
sonoras jamais escritas para o cinema mudo, da autoria de
Chostakovitch, partitura com que a Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música acompanha ao vivo a projecção
desta lendária película.
Paixões condenadas, aventuras fantásticas e momentos
históricos épicos encontram em grandes obras sinfónicas
a melhor expressão num concerto da Orquestra Sinfónica
que apresenta pela primeira vez em Portugal o vencedor
do prestigiadíssimo Concurso Van Cliburn 2013, Vadym
Kholodenko, interpretando o Concerto para piano e
orquestra em Dó maior de Mozart, conhecido pela sua
associação ao filme sueco Elvira Madigan.
Diálogos entre música e cinema pode bem ser o lema
da segunda edição do Invicta.Música.Filmes, tema que
proporciona à Orquestra Factor E! e Digitópia Collective o
pretexto para sonorizar filmes de animação orientais.
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INVICTA.
MÚSICA.FILMES
07-15 FEV
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SEX 07 FEV

SÁB 08 FEV

21:00 SALA SUGGIA

18:00 SALA 2

SINFÓNICA CLÁSSICA AXA

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

Orquestra Factor E!
E Digitópia Collective

MÚSICA NO CINEMA

Bandas Sonoras Instântaneas II
Cine-Concerto

Vadym Kholodenko piano
Jean Sibelius Finlândia (Caça ao
Outubro Vermelho)
W.A. Mozart Concerto para piano nº 21
K.467 (Elvira Madigan)
L. van Beethoven Sinfonia nº 7
(O Discurso do Rei)

20:15 CIBERMÚSICA
Palestra pré-concerto por Rui Pereira
€ 17| CARTÃO AMIGO € 12,75 | JANTAR+CONCERTO € 33

Num programa dedicado à sétima
arte, destaca-se a estreia em Portugal
de Vadym Kholodenko, vencedor do

concurso Van Cliburn 2013.
O idílio amoroso de Elvira Madigan
encontrou expressão num Concerto
para piano de Mozart. O célebre
poema sinfónico Finlândia ecoa em
dois grandes sucessos de bilheteira,
contribuindo para o suspense de
Caça ao Outubro Vermelho, com Sean
Connery, e Assalto ao aeroporto, com
Bruce Willis.
O segundo andamento da 7ª Sinfonia
de Beethoven acompanha o discurso
do Rei George VI, proferido na
Segunda Grande Guerra, salientando
o momento dramático da história e
o sentido épico, em crescendo, do
próprio discurso.

INVICTA.
MÚSICA.FILMES
07-15 FEV

Philippe Martins direcção musical
Orquestra Factor E! e Digitópia
Collective interpretação
Filmes de animação orientais

SERVIÇO EDUCATIVO
€ 6 | CARTÃO AMIGO € 4,5 | JANTAR+CONCERTO € 23

APOIO INSTITUCIONAL

O diálogo entre cinema e música
faz-se na hora. Com novos filmes, a
segunda edição de Bandas Sonoras
Instantâneas volta a manifestar
ousadia e gozo pelo improviso.
A partir do soundpainting, um
código de comunicação musical
baseado em convenções gestuais,
decorre uma performance para
ouvir e seguir com o olhar.

MECENAS SERVIÇO EDUCATIVO

VADYM KHOLODENKO ©Ellen Appel

Christoph Seaman direcção musical

INVICTA.
MÚSICA.FILMES
07-15 FEV
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TER 11 FEV
19:30 SALA SUGGIA

Remix Ensemble
Casa da Música
Marlene Dietrich!
Cine-Concerto

Pascal Schumacher vibrafone
The Woman One Longs for,
filme de Curtis Bernhardt
Pascal Schumacher música

€ 11 | CARTÃO AMIGO € 8,25 | JANTAR+CONCERTO € 27

Apoio: music:LX – Luxembourg Export Office
FILMPHILHARMONIC EDITION
Filme com a cortesia de
FRIEDRICH-WILHELM-MURNAU-STIFTUNG
Música com a cortesia de K.O.M. MUSIKVERLAG.

Sul de França. Charles Leblanc está
prestes a casar. Repara na beleza de
uma mulher que mais tarde encontra
no comboio. Ela é Stascha (Marlene
Dietrich), mulher fatal que se faz
acompanhar de um homem mais
velho, de seu nome Karoff. Confessa

a Charles que ambos assassinaram
o seu marido e pede-lhe que a ajude
a fugir de Karoff. Stascha apresenta
o jovem desconhecido como sendo
seu primo e rumam todos juntos até
um hotel nos Alpes para celebrar
a passagem de ano (…). Quando a
polícia chega na manhã seguinte
encontra Charles sobre o cadáver de
Stascha, visivelmente perturbado.
Este é o lendário filme The Woman
One Longs for, de Curtis Bernhardt
(1929), para o qual Pascal
Schumacher – com uma carreira
internacionalmente premiada e
recentemente galardoado com o
prestigiado ECHO Jazz para melhor
instrumentista do ano em 2012 –
compôs uma banda sonora que
acompanha ao vivo na companhia do
Remix Ensemble.

INVICTA.
MÚSICA.FILMES
07-15 FEV

MARLENE DIETRICH ©CORBIS

Christian Schumann direcção musical
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SEX 14 FEV

SÁB 15 FEV

21:30 SALA 2

18:00 SALA SUGGIA
SINFÓNICA FORA DE SÉRIE

MÁRCIA

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
A NOVA BABILÓNIA
Cine-Concerto

Casulo é o álbum mais recente de
Márcia, sucedendo à aclamada
estreia discográfica com Dá. Este
primeiro álbum de 2010 foi reeditado
um ano depois com a adição do tema
“A pele que há em mim (quando o
dia entardeceu)” em dueto com JP
Simões – um tema que desde então
se mantém entre os mais vendidos
nas plataformas digitais, tendo já
ultrapassado largamente um milhão
de visualizações no YouTube e que

valeu a Márcia uma nomeação para
os Globos de Ouro.
Casulo promete seguir-lhe os passos
com excelentes críticas da imprensa
e a aceitação do público. No palco,
Márcia conta com a participação de
Filipe Monteiro (guitarras e teclados),
Rui Freire (bateria), Manuel Dordio
(guitarras) e David Santos (baixo).
€ 12 | CARTÃO AMIGO € 9 | JANTAR+CONCERTO € 29,5
PROMOTOR: SONS EM TRÂNSITO

Timothy Brock direcção musical
A Nova Babilónia, filme de
Grigori Kozintsev e Leonid Trauberg
Dmitri Chostakovitch música

€ 17 | CARTÃO AMIGO € 12,75 | JANTAR+CONCERTO € 33

O filme mudo A nova Babilónia,
realizado na Rússia em 1929, conta a
história de dois amantes separados
pelas barricadas erguidas em Paris
durante o primeiro governo operário

da história, fundado em 1871 em
resultado da resistência da população
à invasão da capital francesa por
parte do exército da Prússia. Naquela
que foi a sua primeira partitura
para o cinema, o compositor
Dmitri Chostakovitch cita a célebre
Marselhesa em contraponto com
o não menos famoso Can-Can
da opereta Orfeu nos infernos, de
Offenbach. Neste cine-concerto, a
Orquestra Sinfónica acompanha ao
vivo a projecção do filme.

INVICTA.
MÚSICA.FILMES
07-15 FEV
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DOM 16 FEV

TER 18 FEV

21:30 SALA SUGGIA

19:30 SALA 2

RICARDO RIBEIRO

Quad Quartet

FADO
João Figueiredo saxofone soprano
Pedro Castro guitarra portuguesa
Jaime Santos viola de fado
Francisco Gaspar baixo
Convidados especiais:
Rabih Abou-Khalil e Pedro Jóia

FILAS A-K:
€ 20 | CARTÃO AMIGO € 15 | JANTAR+CONCERTO € 37,5
FILAS L-Z:
€ 17,5 | CARTÃO AMIGO € 13,13 | JANTAR+CONCERTO € 35
PROMOTOR: ESPELHO DE CULTURA

Em 2008, a prestigiada revista
britânica Songlines descrevia-o como
“The rising star of Fado”. Dois anos
depois, com a edição de Porta do
Coração, Ricardo Ribeiro é aclamado

pela crítica e pelos seus pares como
uma das grandes vozes do nosso
tempo. O fadista multi-premiado tem
somado colaborações com o teatro
(Ricardo Pais) e o cinema (Edgar Pêra,
Carlos Saura, João Botelho), e em
2008 despertou a atenção da crítica
internacional com a participação no
disco do músico libanês Rabih Abou‑Khalil, Em Português. Editado em
2013, o novo disco Largo da Memória
é apresentado neste concerto
com alguns convidados especiais.
“Viajamos ao Largo da Memória
lembrando o nosso passado, para
melhor entender o presente e poder
semear o futuro.” (Ricardo Ribeiro)

Fernando Ramos saxofone alto
Henrique Portovedo saxofone tenor
Romeu Costa saxofone barítono
Takuma Itoh Echolocation
Gavin Bryars Alaric II
Guillermo Lauzurica Macla
Nadir Vassena 31 anatomie notturne

FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA
€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6 | JANTAR+CONCERTO € 25

© Rita Carmo

Ricardo Ribeiro voz

O Quad Quartet dá mostras da
diversidade com que compositores
de todo o mundo escrevem para a
formação de quarteto de saxofones.
O britânico Gavin Bryars é um nome
conhecido no jazz e na improvisação
livre, com associações regulares
ao trabalho de Tom Waits ou Brian
Eno, tendo nesta formação um
mundo sonoro familiar. Próximo
ao universo do jazz é, também, o
basco Guillermo Lauzurica, autor
de uma obra ecléctica que cruza a
música com outras artes. Natural do
Japão, Takuma Itoh tem uma carreira
brilhante nos Estados Unidos da
América. O suíço Nadir Vassena é um
dos compositores mais premiados
da sua geração, sendo presença
regular em festivais de música
contemporânea e um dos directores
da Tage für Neue Musik Zürich.
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QUI 20 FEV
21:00 SALA SUGGIA
CICLO PIANO EDP

LukÁŠ VondrÁček
piano

Robert Schumann Cenas Infantis;
Estudos Sinfónicos
Joseph Haydn Sonata em Dó maior,
HOB XVI:50
Alexander Scriabin Sonata nº 4
Sergei Prokofieff Sonata nº 7

€ 17 | CARTÃO AMIGO € 12,75 | JANTAR+CONCERTO € 33

© Irene Kim

Após uma auspiciosa estreia
com a Orquestra Sinfónica, o
premiado pianista checo Lukáš
Vondráček está de regresso à Casa
da Música para o seu primeiro
recital a solo na cidade do Porto.
Além dos prémios em prestigiados

concursos internacionais, como
os de San Marino, Hilton Head,
Unisa, Van Cliburn e Top of the
World, Lukáš Vondráček traz na
bagagem repertório predilecto
dos melómanos. Desvendando
o lado mais poético e sonhador
de Schumann nas célebres Cenas
Infantis, o pianista estabelece um
contraste entre o tom mais lírico
destas peças e as sonoridades
orquestrais dos Estudos Sinfónicos.
A segunda parte do recital culmina
com a portentosa Sonata nº 7 de
Prokofieff, eixo central da chamada
trilogia de guerra.
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SEX 21 FEV

DOM 23 FEV

21:00 SALA SUGGIA

12:00 SALA SUGGIA

SINFÓNICA CLÁSSICA AXA

SINFÓNICA AO DOMINGO

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

IMAGENS

Retratos de viagem
concerto comentado

Paul Dukas La Peri
Reinhold Glière Concerto para trompa e
orquestra
Claude Debussy Images (Rondes de
printemps; Gigues; Iberia)

20:15 CIBERMÚSICA
Palestra pré-concerto por Gabriela Canavilhas
€ 17 | CARTÃO AMIGO € 12,75 | JANTAR+CONCERTO € 33

Uma fanfarra de metais abre
a música de La Peri, figura da
mitologia persa que dá o nome ao
bailado de Paul Dukas, servindo
de preâmbulo a um dos grandes

concertos para trompa do repertório
sinfónico. O compositor e violinista
russo Reinhold Glière decalcou o
nome na História da Música com
o seu Concerto para trompa, obra
escrita para um virtuoso. Glière
foi dos primeiros a explorar as
possibilidades expressivas das
trompas com válvulas e a sua
composição permanece como
um marco para os solistas da
actualidade.
Com Images de Debussy, o
concerto alteia uma explosão de
colorido orquestral e encerra com
a sensualidade única com que
o compositor francês retratou o
universo sonoro da Península.

Christoph König direcção musical
Concerto comentado por
Gabriela Canavilhas
Claude Debussy Images (Rondes de
printemps; Gigues; Iberia)

€ 5 | CARTÃO AMIGO € 3,75

Canções inglesas e rimas infantis
francesas, danças tradicionais, as
fragâncias de uma noite de Verão e
os contrastes de colorido nas ruas de
uma vila em festa. São estas algumas
das imagens que Debussy retrata
num dos mais célebres trípticos
orquestrais da música francesa
e que ficaremos a conhecer em
detalhe na introdução deste concerto
comentado por Gabriela Canavilhas.

GABRIELA CANAVILHAS

Abel Pereira trompa

ABEL PEREIRA ©DR

Christoph König direcção musical
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DOM 23 FEV

TER 25 FEV

21:00 SALA SUGGIA

19:30 SALA 2

BILL CALLAHAN
€ 25 | CARTÃO AMIGO € 18,75
PROMOTOR: EVERYTHING IS NEW

Com uma já longa carreira, que se
divide entre os trabalhos a solo e
aqueles que assina como Smog, o
cantautor Bill Callahan tornou-se
um fenómeno de culto da música
norte-americana, que se reflecte
também em Portugal. Vem à Casa da
Música apresentar o seu novo disco
de originais, Dream River, editado em
Setembro de 2013.

Duo.PT
Sérgio Pacheco trompete
Nuno Simões percussão
André Jolivet Heptade
Jorge Prendas nova obra para trompete
e percussão
Vítor Faria nova obra para trompete e
percussão
Igor C. Silva nova obra para trompete e
percussão

FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA
€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6 | JANTAR+CONCERTO € 25

Membros da Orquestra Sinfónica do
Porto Casa da Música, Sérgio Pacheco
e Nuno Simões estão entre os músicos
portugueses mais consagrados da
nova geração. Num programa onde
sobressai uma das grandes obras do
século XX para a singular formação
de trompete e percussão, Heptade
de André Jolivet, compositor francês
que ficou conhecido por explorar
os limites técnicos e expressivos de
vários instrumentos, são estreadas
novas encomendas do Duo.PT
aos compositores Jorge Prendas,
Vítor Faria e Igor C. Silva, Jovem
Compositor em Residência na Casa
da Música em 2012.

110

111

MARÇO
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DOM 02 MAR

TER 04 MAR

18:00 SALA SUGGIA

16:00 SALA SUGGIA

SINFÓNICA FORA DE SÉRIE
ORIENTE 2014

Orquestra Juvenil Geração

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Carnaval exótico

Jesus Olivetti Gimenez direcção

Nicolai Rimski-Korsakoff Scheherazade
(1º andamento)
Carl Nielsen Suite de Aladino (excertos)
P.I. Tchaikovski Dança Árabe e Dança
Chinesa de Quebra-Nozes
Maurice Ravel Laideronette, imperatriz
dos pagodes de Ma Mère l’Oye
Guo Wenjing Cavalgando no Vento

FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA
€ 11 | CARTÃO AMIGO € 8,25

Um programa com muitas histórias
para contar e personagens exóticos
que nos sugerem múltiplos disfarces
para um concerto de Carnaval. As mil
e uma noites levam-nos ao encontro

da princesa Scheherazade e do
temível sultão Shariar, com música
de Rimski-Korsakoff, bem como à
descoberta da lamparina mágica de
Aladino, na versão do compositor
dinamarquês Carl Nielsen.
A terrífica Magotine lança um
feitiço devastador sobre a princesa
Laideronette, transformando-a
na mulher mais feia do mundo de
acordo com o conto infantil de Marie
d’Aulnoy que Ravel musicou com a
sua inigualável mestria. O boneco
Quebra-Nozes, musicado para um
bailado pela pena de Tchaikovski,
é outro dos heróis deste concerto
que culmina com uma partitura
exuberante do compositor chinês
Guo Wenjing, Cavalgando no vento.

A LESTE
TUDO
DE NOVO

musical
Modest Mussorgski Grande Porta de Kiev
P.I. Tchaikovski Trepak
Georges Bizet Farandole; Suite de
Carmen
Jacques Offenbach Can Can
Antonín Dvořák Sinfonia do Novo Mundo
(4º andamento)
G.F. Händel Alleluia
Franz von Suppé Cavalaria ligeira
Alberto Ginastera Estancias
Carlos Garcia Suite Cubana; Sol di
Manhã – morna; Ritmos Ciganos

€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6

SCHEHERAZADE ©DR

Tobias Volkmann direcção musical

Desde a criação da primeira
Orquestra Geração em 2007, no Casal
da Boba (Amadora), as Orquestras
Juvenis Geração têm vindo a
expandir-se um pouco por todo o país
a exemplo dos projectos modelados
no Sistema Nacional de Orquestras
Juvenis e Infantis da Venezuela (El
Sistema). Em Portugal, este trabalho
de grande impacto educativo e social
ganhou relevo a partir dos concertos
realizados na Fundação Gulbenkian,
em Lisboa, e da exibição do
documentário “Orquestra Geração”,
realizado por Filipa Reis e João Miller
Guerra. Na sua primeira actuação na
Casa da Música, a Orquestra Juvenil
Geração apresenta um programa
bem festivo e feito de grandes
sucessos do repertório sinfónico.
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QUI 06 MAR
21:00 SALA SUGGIA
CICLO JAZZ SONAE

EGBERTO GISMONTI
piano e guitarra

O multi-instrumentista brasileiro
Egberto Gismonti é considerado
um dos maiores compositores
e intérpretes do nosso tempo,
destacando-se ainda como virtuoso
no piano e na guitarra de 10 cordas.
Com uma trajectória de mais de
30 anos e dezenas de discos para
a ECM, colaborou e gravou com
artistas de prestígio como Charlie
Haden, Pat Metheny, Jan Garbarek,
Jacques Morelenbaum, John
McLaughlin ou Naná Vasconcelos,

além de muitas das orquestras mais
importantes do mundo, big bands,
etc. Egberto Gismonti é um dos
grandes exponentes da fusão da
música académica com as estéticas
populares. A sua música engloba
referências à música brasileira e afro‑latina e a influências tão díspares
como a música dos índios Xingú, de
Django Reinhardt e de Jimi Hendrix.
€ 15 | CARTÃO AMIGO € 11,25 | JANTAR+CONCERTO € 31

Apoiar a música
é escutar o mundo.
Ser internacional não é apenas estar presente
em todo o mundo. Ser internacional é saber
que para evoluir temos que, também, saber trazer
o mundo até nós e investir em mostrar o nosso
aos outros. É por isso que a Sonae é a patrocinadora
do programa de internacionalização da Casa
da Música, contribuindo para divulgar a nossa
cultura e promover o nosso talento para onde
quer que ele vá.
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SÁB 08 MAR
18:00 SALA SUGGIA
DESCOBERTAS SINFÓNICAS
ORIENTE 2014

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Expresso Oriente

Andrew Watts contratenor
Teizo Matsumura To the Night
of Gethsemane (estreia europeia)
Jonathan Dove Hojoki – an account of
my hut (estreia nacional; encomenda da
Casa da Música e BBC Radio 3)
Toru Takemitsu Spirit Garden
Claude Debussy Première Suite
d’Orchestre (estreia nacional)

€ 15 | CARTÃO AMIGO € 11,25 | JANTAR+CONCERTO € 31

Um programa marcado por olhares
cruzados entre o Ocidente e o
Extremo Oriente. O compositor
japonês Teizo Matsumura inspirou-se
no fresco de Giotto, O beijo de
Judas, para compor aquela que foi
a sua última obra orquestral e que
representa um grande contraste
com a tradição musical do Ocidente.
Uma crónica de um poeta japonês,
descrevendo um terramoto que
destruiu Quioto no século XIII,
esteve na origem de Hojoki, cantata
para contratenor e orquestra
encomendada pela Casa da Música e
pela BBC ao britânico Jonathan Dove.
De Toru Takemitsu, o mais
consagrado compositor japonês que
chamou a Debussy “o meu primeiro
professor”, ficamos com música
profundamente meditativa e de
sonoridades fantasmagóricas.
Recentemente descoberta, a Primeira
Suite para Orquestra de Debussy
revela um jovem deslumbrado pelo
orientalismo fin-de-siècle.

A LESTE
TUDO
DE NOVO
TAKUO YUASA ©DR

Takuo Yuasa direcção musical
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TER 11 MAR

SEX 14 MAR

19:30 SALA SUGGIA

21:00 SALA SUGGIA
SINFÓNICA CLÁSSICA AXA

Remix Ensemble
Casa da Música

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

Variações Diabelli

Leopold Hager, um mestre dos clássicos

Variações

18:50 CIBERMÚSICA
Palestra pré-concerto por Rui Pereira
€ 11 | CARTÃO AMIGO € 8,25 | JANTAR+CONCERTO € 27

Quando Beethoven, já perto do
fim da vida, compôs as Variações
Diabelli, peça lendária do repertório
pianístico, revisitou o passado
musical desde o Barroco ao
Classicismo e desafiou os ouvintes

Leopold Hager direcção musical
Franz Schubert Sinfonia nº 5
Anton Bruckner Sinfonia nº 3

20:15 CIBERMÚSICA
Palestra pré-concerto por Rui Pereira
€ 17 | CARTÃO AMIGO € 12,75 | JANTAR+CONCERTO € 33

A Sinfonia nº 5 de Schubert é a mais
próxima do universo mozartiano,
parecendo mesmo uma homenagem
do compositor vienense ao seu
colega. A leveza da orquestração,
a fluência das melodias que
incluem diversas escalas típicas

LEOPOLD HAGER ©Dimo Dimov

Hans Zender 33 Variações sobre 33

do seu tempo antecipando muitas
das características que viriam a
afirmar o Romantismo. Quando
Hans Zender encetou a orquestração
destas 33 Variações, acrescentou
ao seu trabalho interpretativo mais
dois séculos de música. O resultado
surge na forma de 33 Variações
sobre 33 Variações sobre um tema
de Diabelli e oscila entre uma
proximidade familiar ao original e
um distanciamento que estimula de
forma surpreendente a imaginação
sonora do universo beethoveniano.

L.V BEETHOVEN

Peter Rundel direcção musical

do Classicismo, os contrastes de
dinâmica, a alegria dos andamentos
rápidos e o tom trágico do segundo
andamento fazem desta obra uma
das favoritas do grande público.
Bruckner dedicou a 3ª Sinfonia a
Richard Wagner, “o inalcançável
e mundialmente famoso nobre
mestre da poesia e da música”.
A sinfonia abriu-lhe as portas do
reconhecimento internacional.
O programa é dirigido por um dos
mais reconhecidos especialistas
do repertório vienense, o maestro
austríaco Leopold Hager.
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DOM 16 MAR

TER 18 MAR

12:00 SALA SUGGIA

21:00 SALA SUGGIA
CICLO PIANO EDP

Banda Sinfónica Portuguesa

Grigori Sokolov
piano

Coros a anunciar
Tolga Kashif (arr. Erik Somers)
The Queen Symphony

€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6

“Quem estiver à espera de ouvir
meros arranjos orquestrais das
músicas dos Queen vai ter um grande
choque! Imagine um compositor
com a imaginação e ousadia de
um Tchaikovski, um Holst ou um
Mussorgski. Imagine que se lhe
dá total liberdade com o catálogo

completo de melodias, atmosferas
e texturas dos Queen, e uma vasta
orquestra e um coro imenso.
Então estará perto de imaginar o
que dá origem a esta obra.” Assim
apresentava Brian May The Queen
Symphony, na altura da estreia da
versão original para orquestra. Na
semana que se segue a uma digressão
pela China, a Banda Sinfónica
Portuguesa traz à Casa da Música
esta homenagem à incontornável
banda de rock Queen, um programa
coral sinfónico dirigido por Hélder
Tavares, clarinetista da BSP.

Fryderyk Chopin Sonata para piano nº 3,
em Si menor, op.58
Restante programa a anunciar

€ 25 | CARTÃO AMIGO € 18,75 | JANTAR+CONCERTO € 40

Sendo conhecido pelas
interpretações cabais das grandes
obras-primas do repertório
pianístico, Grigori Sokolov desperta
a curiosidade dos melómanos
pelos programas que apresenta
em cada regresso que faz à Casa
da Música. Desta feita aguarda-

GRIGORI SOKOLOV ©DR

Hélder Tavares direcção musical

‑nos a última sonata para piano
de Chopin, uma das obras mais
épicas e empolgantes do compositor
polaco que acompanha a carreira de
Sokolov desde sempre. Igualmente
famoso pelas longas e estonteantes
sessões de encores, o pianista
russo e mais jovem vencedor de
sempre do Concurso Tchaikovski,
certame que conquistou com
apenas 16 anos de idade, promete
oferecer um dos grandes momentos
do Ciclo de Piano em 2014.
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SÁB 22 MAR

DOM 23 MAR

18:00 SALA SUGGIA

18:00 SALA SUGGIA

DESCOBERTAS SINFÓNICAS

ORIENTE 2014

ORIENTE 2014

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

Coro
Casa da Música

Sinfonia Turangalîla

Sons do Hemisfério Sul

Valérie Hartmann-Claverie ondas
Martenot
Olivier Messiaen Sinfonia Turangalîla

€ 15 | CARTÃO AMIGO € 11,25 | JANTAR+CONCERTO € 31

“A mais melódica, mais calorosa,
mais dinâmica e mais colorida de
todas as minhas obras”. Foi com estas
palavras que Messiaen descreveu a
sua grandiosa Sinfonia Turangalîla,
inspirada na lenda de Tristão e
Isolda. Também considerada pelo

A LESTE
TUDO
DE NOVO

Paul Hillier direcção musical
Kiku Day shakuhachi
Anne Boyd As I Crossed a Bridge of
Dreams
Malcolm Williamson Sinfonia para vozes
Jack Body Lullabies
Roxanna Panufnik Wild Ways, para coro e
shakuhachi

€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6

Num surpreendente conjunto de
canções de embalar, Jack Body
revisita os universos da música
tradicional africana, turca, filipina,

latina e do Pacífico. A compositora
Anne Boyd inspirou-se na música
gagaku, das cortes medievais
japonesas, para criar atmosferas
sonoras que lembram a imensidão
da paisagem australiana, o mesmo
cenário retratado na Sinfonia para
vozes de Malcolm Williamson.
Poemas do mestre Zen japonês do
século XV, Ikkyū Sōjun, estão na
origem de Wild Ways, obra para coro e
flauta de bambu onde a compositora
britânica Roxanna Panufnik combina
as sonoridades deste instrumento
milenar com a voz humana num
registo profundamente meditativo.

A LESTE
TUDO
DE NOVO
KIKU DAY

Joanna MacGregor piano

autor como uma “canção de amor”,
tema central e recorrente ao longo
da obra, a Sinfonia foi encomendada
por Serge Koussevitzky para a
Orquestra Sinfónica de Boston e
estreada sob a direcção de Leonard
Bernstein. Tendo na utilização do
piano um carácter concertante, é
uma das mais inovadoras criações
do século XX ao nível do ritmo e
do timbre, sendo de destacar uma
paleta sonora surpreendente de onde
sobressaem múltiplos instrumentos
de percussão, a influência do Oriente
e as etéreas ondas Martenot.

JOANNA MACGREGOR ©Peter Williams

Mark Wigglesworth direcção musical
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QUA 26 MAR

SEX 28 MAR

21:00 SALA SUGGIA

21:30 SALA SUGGIA
SINFÓNICA CLÁSSICA AXA

MÓNICA FERRAZ

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Rapsódia húngara

Portuguese Act da MTV.
Depois de um primeiro aperitivo
radiofónico com o single “Like a
Legend”, dueto com André Indiana
e um dos temas mais tocados em
2013, o segundo álbum da cantora
é apresentado no Porto com este
concerto especial na Casa da Música.

Christoph König direcção musical
Ernst von Dohnányi O véu de Pierrette
Franz Schubert Sinfonia Inacabada
Franz Liszt Rapsódia húngara nº 2

€ 17 | CARTÃO AMIGO € 12,75 | JANTAR+CONCERTO € 33
FILAS A-K:

A pantomima O véu de Pierrette
conta-nos o conflito entre a heroína,
apaixonada pelo artista plástico
Pierrot, e os seus pais, que a querem
casar com o rico mercador Arlequim.
Passada na Viena Oitocentista,
esta farsa com os personagens da

€ 12 | CARTÃO AMIGO € 9 | JANTAR+CONCERTO € 29,5
FILAS L-Z:
€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6 | JANTAR+CONCERTO € 25,5
PROMOTOR: SEM EVENTOS/1ª LINHA

©Pedro Lobo

Depois de uma carreira mais ligada
ao jazz e como vocalista dos Mesa,
Mónica Ferraz lançou o seu primeiro
álbum de originais em 2010 – Start
Stop – e em finais de 2011 conhece
o seu primeiro grande êxito com o
single “Golden Days”. Deste álbum
foram ainda extraídos dois singles
com enorme reconhecimento do
público e exposição nas rádios
nacionais – “Go Go Go” e “Have a
Seat”. De tal forma que, tanto em
2012 como em 2013, Mónica Ferraz
foi nomeada para a categoria de Best

commedia dell’arte conta com a
sofisticada e insinuante música
de salão do compositor húngaro
Ernst von Dohnányi. Com Franz
Liszt, entramos no ambiente das
czardas e da música tradicional que
associamos às comunidades ciganas
e às suas danças delirantes, ficando
com a versão orquestral da mais
célebre Rapsódia húngara. O génio
melódico de Schubert completa o
programa com uma das sinfonias
predilectas do grande público e
uma das mais populares criações do
compositor austríaco.
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DOM 30 MAR
12:00 SALA SUGGIA
SINFÓNICA AO DOMINGO

ABRIL

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Melodias sinfónicas
concerto comentado

Concerto comentado por Helena Marinho
Franz Schubert Sinfonia Inacabada
Franz Liszt Rapsódia húngara nº 2

€ 5 | CARTÃO AMIGO € 3,75

A Rapsódia húngara nº 2 de Liszt
é uma obra mítica do repertório
pianístico, sendo considerada um
marco do virtuosismo. Inspirada
nas czardas húngaras, alterna temas
lentos e nostálgicos com outros

extremamente velozes e alegres.
E atinge picos de malabarismo
técnico que até foram retratados
com imenso humor em filmes e em
desenhos animados. Na sua versão
orquestral, esta peça ganha uma
imponência solene, não deixando de
fora o virtuosismo estonteante que a
caracteriza. Já a Sinfonia inacabada
de Schubert proporciona uma
experiência completamente distinta
e é marcada pela fluência com que se
sucedem algumas das melodias mais
inspiradas do repertório sinfónico.

HELENA MARINHO

Christoph König direcção musical
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TER 01 ABR

SEX 04 ABR

19:30 SALA 2

21:00 SALA SUGGIA

ORIENTE 2014

SINFÓNICA CLÁSSICA AXA

Ensemble de Flautas Eólia

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
O regresso de Zagrosek

Sílvia Cancela, Mafalda Carvalho
e Alunos da ESMAE
Charles Koechlin Sonata para 2 flautas
Sofia Gubaidulina Quarteto
Mike Mower Scareso para flauta solo e
ensemble de flautas
Philippe Hurel Loops 3 para 2 flautas
Yoshihisa Taïra Fu-Mon
Claude Debussy Arabesque I para 5
flautas

FIM DE TARDE
€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6

Fluidez, flexibilidade e uma
propensão natural para produzir voos
de virtuosismo. Com estas palavras
descreveu Philippe Hurel a flauta,
o instrumento deste concerto que
ilustra a melhor tradição da música
francesa com obras de compositores
como o parisiense Charles Koechlin,
aluno de Fauré, ou o grande Claude
Debussy, aqui representado numa
surpreendente transcrição de uma das
suas mais belas criações para piano.
Com obras mais recentes do flautista
britânico Mike Mower, nome muito
associado às correntes do jazz, e da
compositora russa Sofia Gubaidulina,
ficamos com um testemunho da
diversidade de estilos da música
contemporânea escrita originalmente
para ensemble de flautas.

Lothar Zagrosek direcção musical
Herbert Schuch piano
Felix Mendelssohn Mar calmo e viagem
próspera
Claude Debussy La mer
Johannes Brahms Concerto para piano e
orquestra nº 1

20:15 CIBERMÚSICA
Palestra pré-concerto por Rui Pereira
€ 17 | CARTÃO AMIGO € 12,75 | JANTAR+CONCERTO € 33

LOTHAR ZAGROSEK ©Christian Nielinger

Stephanie Wagner, Ana Raquel Lima,

O pianista Herbert Schuch saltou
para o estrelato internacional após
vencer no espaço de um só ano os
concursos Casagrande, London
Internacional e Beethoven de Viena.
Senhor de um repertório vastíssimo e
que inclui mais de 40 concertos para
piano e orquestra, Herbert Schuch
toca pela primeira vez na cidade do
Porto com a Orquestra Sinfónica.
Debussy alcançou a consagração da
sua carreira e o estatuto de maior
compositor francês do seu tempo
após a segunda audição de La mer,
três esquissos que são, na verdade,
uma sinfonia. A partitura permanece
como uma das obras preferidas de
muitos melómanos, representando a
fusão perfeita de todas as inovações
que Debussy criou para transmitir
experiências sensoriais através da
música.
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SÁB 05 ABR

DOM 06 ABR

18:00 SALA SUGGIA

21:30 SALA SUGGIA

CICLO PIANO EDP
ORIENTE 2014

Yundi

BLASTED MECHANISM

piano

(op.9 nº 1 e op.48 nº 1)
Robert Schumann Fantasia op.17
Ludwig van Beethoven Sonata op.57,
Appassionata; Sonata op.27 nº 2, Ao luar

€ 20 | CARTÃO AMIGO € 15 | JANTAR+CONCERTO € 36

Após vencer o Concurso Chopin
de Varsóvia com 18 anos de idade,
Yundi tornou-se uma estrela à escala
mundial. Foi o mais jovem vencedor
de sempre deste prestigiado certame

e desde então é artista exclusivo da
editora Deutsche Grammophon.
O programa inclui duas sonatas
predilectas de Beethoven,
Appassionata e Ao luar, que o pianista
chinês gravou recentemente para
a prestigiada etiqueta amarela e
pelas quais foi aclamado pela crítica
internacional, a qual enalteceu a
técnica irrepreensível, a clareza
do som e a monumentalidade das
interpretações.

€ 16 | CARTÃO AMIGO € 12 | JANTAR+CONCERTO € 33,5

Os Blasted Mechanism são
considerados um dos projectos mais
originais nascidos na década de 90,
com uma carreira singular que gerou
no nosso país um culto fervoroso
e o que os próprios descrevem
como uma verdadeira comunidade

©Hugo Lima

Fryderyk Chopin Dois nocturnos

orientada para questões filosóficas e
espirituais profundas, mas também
sintonizada numa ideia muito
própria de celebração. Em vésperas
de comemorar duas décadas de
existência, apresentam muitos dos
seus clássicos sob uma nova luz.
PROMOTOR: UGURU
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DOM 06 ABR

TER 08 ABR

12:00 SALA SUGGIA

19:30 SALA 2

SINFÓNICA AO DOMINGO

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

Prémio Jovens Músicos/Antena 2

Sons do mar
CONCERTO COMENTADO
André Dias percussão
Concerto comentado por Rui Pereira
Felix Mendlessohn Mar calmo e viagem
próspera
Claude Debussy La mer

€ 5 | CARTÃO AMIGO € 3,75

O mar sempre inspirou compositores
a escreverem música que o procura
retratar das mais variadas formas.
Desde o movimento das ondas à
imensidão do azul que espelha o
céu, passando pelo seu murmúrio
ou pelas figuras mitológicas que nele

habitam, são muitas as abordagens
à representação do mar na música.
Mendelssohn leva-nos numa
travessia marítima, a bordo de um
navio, inspirada em dois poemas de
Goethe. Debussy, por seu turno, apela
a uma experiência mais sensorial.
De entre todas as obras dedicadas
ao mar, La mer é a mais famosa e
aquela na qual o grande compositor
francês alcançou o expoente máximo
da chamada “arte da sugestão”,
propondo ao ouvinte escutar o nascer
do sol, o jogo das ondas e o diálogo
entre o vento e o mar.

Programa a anunciar

FIM DE TARDE · música de câmara
€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6 | JANTAR+CONCERTO € 25

André Dias estudou na Escola
Profissional de Música de Espinho
e em 2013 concluiu a Licenciatura
na classe de Miquel Bernat e Manuel
Campos na Escola Superior de
Música e Artes do Espectáculo
do Porto. Premiado em diversos
concursos nacionais e internacionais,

RUI PEREIRA

Lothar Zagrosek direcção musical

são de destacar o Prémio Helena Sá
e Costa em 2011 e o Prémio Jovens
Músicos em 2013, ao qual se seguiu
a atribuição do prémio das Rádios
Nacionais Europeias. Membro de
vários agrupamentos de percussão,
colaborador regular da Orquestra
Gulbenkian e da Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música, André Dias
apresenta-se a solo num recital com
a diversidade tímbrica que só os
instrumentos de percussão podem
proporcionar.
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Os Concertos de Páscoa são já uma tradição na Casa
da Música, celebrando a morte e ressurreição de Cristo
com obras-primas da história da música. Em 2014 o
Coro Casa da Música canta a Missa de Requiem de
Duarte Lobo, escrita em 1639 e considerada um dos
grandes tesouros do período de ouro da polifonia
portuguesa, sob a direcção do aclamado maestro Simon
Carrington, fundador dos King’s Singers. A Orquestra
Sinfónica do Porto Casa da Música oferece um programa
exclusivamente instrumental e de uma grande variedade
estilística, aflorando temas como o da ressurreição dos
soldados desconhecidos ou das celebrações pascais na
tradição ortodoxa e dando a ouvir uma das mais intensas
e comoventes partituras de Gustav Mahler.
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MORTE
E RESSURREIÇÃO
CONCERTOS DE PÁSCOA
12 + 17 ABR
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139

SÁB 12 ABR

QUI 17 ABR

18:00 SALA SUGGIA

21:00 SALA SUGGIA

SINFÓNICA FORA DE SÉRIE

CICLO BARROCO BPI

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

Coro
Casa da Música

Celebração espiritual

REQUIEM

Pedro Neves direcção musical
Nicolai Rimski-Korsakoff Abertura
Páscoa Russa
Olivier Messiaen Et exspecto
resurrectionem mortuorum
Arvo Pärt Trisagion
Gustav Mahler Totenfeier

€ 17 | CARTÃO AMIGO € 12,75 | JANTAR+CONCERTO € 33

Da Cerimónia fúnebre de Mahler,
prenúncio da Sinfonia Ressurreição,
à gloriosa celebração da ressurreição
dos mortos das duas Grandes
Guerras, passando pela narrativa
musical das celebrações do Sábado
de Aleluia e do Domingo de Páscoa
na Rússia ou uma emotiva evocação
do profeta Elias, este é um programa
de profunda espiritualidade. Por
entre sonoridades de sinos e de temas
gregorianos incontornáveis, como
o Dies Irae, o concerto prima pela
diversidade que caracteriza o estilo
inconfundível de cada compositor e
os seus diferentes credos.

Simon Carrington direcção musical
Duarte Lobo Requiem a 6
Alberto Ginastera Lamentações do
Profeta Jeremias
Daniel Elder As sete últimas palavras

€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6 | JANTAR+CONCERTO € 25

O maestro Simon Carrington,
fundador do aclamado agrupamento
The King’s Singers e professor
emérito da Universidade de Yale,
é um dos maiores especialistas
internacionais do repertório

SIMON CARRINGTON

MORTE E
RESSURREIÇÃO
12-17 ABR
PEDRO NEVES

MORTE E
RESSURREIÇÃO
12-17 ABR

vocal a cappella. No seu regresso
à Casa da Música dirige uma das
obras predilectas do período de
ouro da polifonia portuguesa, o
Requiem a 6 vozes de Duarte Lobo,
alternadamente com uma exuberante
partitura coral do argentino Alberto
Ginastera.
Dada a ouvir pela primeira vez
em Portugal, a estreia de As sete
últimas palavras de Cristo na cruz do
jovem compositor norte-americano
Daniel Elder exprimem o horror
da crucificação à luz da fé na
ressurreição e na vida eterna.
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TER 22 ABR
19:30 SALA 2

Quarteto de Cordas
de Matosinhos
Vítor Vieira violino
Juan Maggiorani violino
Jorge Alves viola
Marco Pereira violoncelo
W.A. Mozart Quarteto de cordas nº 22,
em Si bemol maior, K.589
Christopher Bochmann Canticum
Béla Bartók Quarteto de cordas nº 1

FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA
€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6 | JANTAR+CONCERTO € 25,5

Nos chamados “Quartetos
prussianos”, Mozart deu particular
atenção ao registo mais agudo
do violoncelo, o instrumento que
Frederico Guilherme II, Rei da
Prússia, tocava. Obra de plena

maturidade e extrema elegância,
o segundo desses quartetos é um
dos mais dialogantes de Mozart.
Estabelecendo uma ponte entre
a herança de Beethoven e as
tendências mais recentes da música
francesa, Béla Bartók não deixou de
fora a influência do folclore húngaro
ao escrever o seu primeiro quarteto
de cordas, uma obra determinante
para a sua afirmação internacional.
Foi com base numa melodia popular
portuguesa gravada nas recolhas de
Michel Giacometti em Peroguarda,
no Alentejo, que Christopher
Bochmann compôs Canticum, em
2009, naquela que é uma abordagem
contemporânea e original às fontes
da música tradicional.
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O centenário da Primeira Grande Guerra dá o mote a
Música e Conflito, tema da 8ª edição do Festival Música
& Revolução. Os programas percorrem momentos
determinantes da história mundial e juntam em palco os
diversos agrupamentos da Casa da Música.
Desde a revolucionária e inovadora partitura que
Monteverdi escreveu em 1624, O Combate entre Tancredo
e Clorinda, ou a celebração composta por Biber para
o Carnaval de 1673 em Salzburgo, até à música que
Fernando Lopes-Graça criou para o Congresso dos
Intelectuais para o Futuro Pacífico do Mundo, em 1986, o
programa percorre obras-primas que tiveram como pano
de fundo diversos conflitos. Naïs de Rameau e a Música
para os reais fogos-de-artifício de Händel, ambas escritas
para assinalar o Tratado de Paz de Aix-en-Chapelle em
1748, Wozzeck de Alban Berg, O Cântico Eterno de Janáček
ou A História do Soldado de Stravinski, composições
que circunscrevem temporalmente a Primeira Grande
Guerra, ou Um sobrevivente de Varsóvia de Schönberg, que
testemunha os horrores da Segunda Grande Guerra, são
algumas das obras de um programa que inclui a estreia
mundial de uma nova composição de Georges Aperghis.
São convidados do Música & Revolução o incontornável
músico de Sarajevo Goran Bregovic, que apresenta
“Champagne for Gypsies”, testemunho do riquíssimo
encontro de culturas de uma região historicamente imersa
em conflitos, e a Banda Militar do Porto, herdeira do vasto
repertório das bandas militares. Música e Conflito é ainda
o pretexto para Curado, um projecto do Serviço Educativo
em colaboração com a Associação de Deficientes das
Forças Armadas e o Balleteatro que se apresenta num
emotivo concerto na Sala Suggia.
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MÚSICA
& REVOLUÇÃO
MÚSICA E CONFLITO
25 ABR - 01 MAI

146

147

SEX 25 ABR
21:00 SALA SUGGIA
SINFÓNICA FORA DE SÉRIE
CICLO BARROCO BPI

Orquestra Sinfónica
Orquestra Barroca
Coro
Casa da Música
Esperança em tempo de guerra

1ª PARTE
ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
Laurence Cummings direcção musical
CORO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical
Arnold Schönberg Friede auf Erden
G.F. Händel Suite de Música para os

LAURENCE CUMMINGS ©Anton Sckl

BALDUR BRÖNNIMANN ©Julieta Schildknecht

reais fogos-de-artifício
Jan Dismas Zelenka Concerto a 7
Jean-Philippe Rameau Suite de Naïs
2ª PARTE
ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical
MECENAS CICLO BARROCO

Magdalena Anna Hoffman soprano
Mark Le Brocq tenor
Arnold Schönberg Um sobrevivente de
Varsóvia
Leoš Janáček O Cântico Eterno, cantata
para tenor, soprano, coro e orquestra

MÚSICA
& REVOLUÇÃO
25 ABR-01 MAI

€ 15 | CARTÃO AMIGO € 11,25

A voz humana num apelo à paz entre
os homens. Assim tem início este
concerto com uma das mais belas
partituras para coro a cappella de
Schönberg. Depois, a Orquestra
Barroca interpreta obras-primas em
celebração do Tratado de Paz de Aix‑en-Chapelle, que pôs fim à Guerra
de Sucessão austríaca, em 1748, da
autoria de Rameau e Händel.
A segunda parte conta com duas
grandes obras corais sinfónicas.
Um sobrevivente em Varsóvia narra
um episódio acontecido no gueto e
retrata a violência extrema exercida
pelos nazis sobre a população
judaica. O Cântico Eterno, escrito em
vésperas da Primeira Grande Guerra,
é inspirado no Livro do Apocalipse,
reproduzindo no solo do violino e na
voz do soprano o cântico de amor e
paz que um anjo anuncia.
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SÁB 26 ABR
18:00 SALA SUGGIA
SINFÓNICA FORA DE SÉRIE
CICLO BARROCO BPI

Orquestra Barroca
Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Amor em tempo de guerra

1ª PARTE
ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
Laurence Cummings direcção musical
Rupert Charlesworth tenor
Mónica Monteiro soprano
Miguel Leitão tenor
Heinrich Biber Battalia
Claudio Monteverdi Il Combattimento di

MAGDALENA ANNA HOFFMAN

RUPERT CHARLESWORTH ©Benjamin Harte

Tancredi e Clorinda
2ª PARTE
ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical
Magdalena Anna Hoffman soprano
Fernando Lopes-Graça Em Louvor da Paz
Alban Berg Três excertos de Wozzeck

€ 15 | CARTÃO AMIGO € 11,25 | JANTAR+CONCERTO € 31

MÚSICA
& REVOLUÇÃO
25 ABR-01 MAI

Wozzeck, um drama de amor em
tempo de guerra, conta a história
terrível de um crime passional
cometido por um soldado que
vive submerso em alucinações.
Il Combattimento di Tancredi e
Clorinda narra o confronto de dois
amantes, o cristão Tancredo e a
sarracena Clorinda, que, envergando
armaduras, não se reconhecem e
combatem até à morte.
Num programa intemporal que
atravessa mais de três séculos,
ficamos com uma partitura plena de
humor da autoria de Biber, escrita
num tardio rescaldo da guerra entre
católicos e protestantes no século
XVII, e com um sentido hino
Em Louvor da Paz, a última partitura
orquestral de Lopes-Graça que
foi escrita para o Congresso dos
Intelectuais para o Futuro Pacífico do
Mundo, em Cracóvia, no ano de 1986.
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DOM 27 ABR

DOM 27 ABR

12:00 SALA SUGGIA

18:00 SALA SUGGIA

Banda Militar do Porto

Remix Ensemble
Casa da Música
o soldado desconhecido

Cap. Alexandre Coelho direcção musical

€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6

O papel da música em contexto de
guerra vem de tempos longínquos, e
culminou com a criação de inúmeras
bandas militares e com o surgimento
das bandas civis inspiradas naquelas,
especialmente no século XIX.
A Banda Militar do Porto é legítima
herdeira das tradições históricas das
antigas bandas militares sedeadas

na cidade do Porto. Tem por missão
assegurar as normas de protocolo
relativas às cerimónias militares,
mas para além do brilhantismo que
lhes confere tem também um papel
importante na divulgação cultural,
tanto nas actividades recreativas do
Exército como junto das populações.
Liderada pelo Capitão Chefe de
Banda de Música Alexandre Lopes
Coelho, regressa à Casa da Música
para um concerto associado ao
festival Música & Revolução.

Jonathan Stockhammer direcção musical
Lionel Peintre barítono e narração
Igor Stravinski A história do soldado,
para narrador e ensemble
Georges Aperghis Le soldat inconnu para
barítono e ensemble (estreia mundial;
encomenda da ECHO)

€ 11 | CARTÃO AMIGO € 8,25

Uma encomenda da mais prestigiada
associação de salas de concerto
europeias ao compositor Georges
Aperghis é apresentada na Casa
da Música pelo Remix Ensemble,

MÚSICA
& REVOLUÇÃO
25 ABR-01 MAI
©DR

MÚSICA
& REVOLUÇÃO
25 ABR-01 MAI

a quem foi concedido o privilégio
da estreia mundial, antes de
prosseguir em digressão. Naquela
que é uma celebração do centenário
da Primeira Guerra Mundial (1914‑1918), Le soldat inconnu tem por
base um texto de Kafka sobre a torre
de Babel. No mesmo programa é
interpretada a obra icónica que
Stravinski deu a conhecer em 1918,
A história do soldado, na versão com
narrador. O argumento inspirado
num conto russo conta a história
de um soldado que vende o violino,
metáfora da própria alma, ao diabo.
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QUA 30 ABR
21:00 SALA SUGGIA

Curado
Tim Yealland direcção artística
Associação de Deficientes das Forças
Armadas
Balleteatro
Factor E!
Digitópia Collective

Serviço Educativo | Ao Alcance de Todos

A Primeira Guerra Mundial, iniciada
há 100 anos, é evocada para expressar
o forte desejo de vida. Com poesia
e drama, este teatro musical presta
homenagem às vítimas do conflito
(António Gonçalves Curado foi o
primeiro soldado português morto
em combate) propondo uma reflexão
sobre a Humanidade.

€ 6 | CARTÃO AMIGO € 4,5

©CORBIS

MÚSICA
& REVOLUÇÃO
25 ABR-01 MAI
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MAIO

VISITE A GALERIA FUNDAÇÃO EDP
JUNTO À CASA DA MÚSICA

Consulte a programação em
www.fundacaoedp.pt
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QUI 01 MAI
21:00 SALA SUGGIA

Goran Bregovic
Champagne for Gypsies

€ 15 | CARTÃO AMIGO € 11,25

Natural de Sarajevo, de mãe sérvia e
pai croata, Goran Bregovic escreve
música com ecos festivos de
casamentos judeus e ciganos, como
também se inspira nos cânticos
cristãos ou nas invocações dos
muçulmanos. A música tocada pela
sua orquestra mistura bandas de
metais ciganas, polifonia búlgara

tradicional, guitarra eléctrica,
percussão tradicional, cordas e
cantores ortodoxos. Música nascida
sobre uma linha de fronteira
desafortunada, que cruzou tantos
séculos de conflito como de
comunhão entre católicos, ortodoxos
e muçulmanos, e que talvez por
isso é imediatamente reconhecida
pela alma e apela irresistivelmente à
dança.

MÚSICA
& REVOLUÇÃO
25 ABR-01 MAI
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SÁB 03 MAI

DOM 04 MAI

18:00 SALA SUGGIA

12:00 SALA SUGGIA

SINFÓNICA CLÁSSICA AXA

SINFÓNICA AO DOMINGO

Orquestra Sinfónica
de Castilla Y León

Orquestra Sinfónica
de Castilla Y León

Concerto para violino de Tchaikovski

Sinfonia da vitória
CONCERTO COMENTADO

Ray Chen violino
Albert Guinovart obra a anunciar
Piotr Tchaikovski Concerto para
violino e orquestra
Sergei Prokofieff Sinfonia nº 6

€ 17 | CARTÃO AMIGO € 12,75 | JANTAR+CONCERTO € 33

Num concerto dirigido pelo
aclamado maestro Vasily Petrenko,
a Orquestra Sinfónica de Castilla y
León apresenta pela primeira vez no
Porto o super-premiado violinista

Ray Chen, vencedor dos concursos
internacionais Yehudi Menuhin
(2008) e Queen Elisabeth (2009).
Com apenas 24 anos de idade, Chen
é artista exclusivo da editora Sony
e toca num violino Stradivarius
Lord Newlands de 1702, sendo um
dos mais mediáticos intérpretes da
actualidade.
O programa é marcado por obras
emblemáticas de mestres russos,
repertório em que Vasily Petrenko é
mundialmente reconhecido como
uma referência.

Vasily Petrenko direcção musical
Concerto comentado por Rui Pereira
Sergei Prokofieff Sinfonia nº 6

€ 5 | CARTÃO AMIGO € 3,75

VASILY PETRENKO ©Mark McNulty

Vasily Petrenko direcção musical

Escrita durante o Inverno de 1946‑47, a Sinfonia nº 6 de Prokofieff é
considerada uma elegia aos trágicos
acontecimentos da Segunda Grande
Guerra. “Celebramos agora a nossa
grande vitória, mas todos nós
temos feridas que não podemos
curar. Uns perderam alguém que
lhes era querido, outros perderam
a sua saúde e isso não deve cair no
esquecimento”, terá dito Prokofieff
sobre esta sinfonia que dedicou a
Beethoven pela curiosa coincidência
de partilhar o opus 111 da última
Sonata para piano do compositor
alemão. Dirigida por um grande
especialista da música russa, Vasily
Petrenko, a sinfonia será precedida
de um breve comentário sobre os
seus momentos mais marcantes.
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TER 06 MAI

QUA 07 MAI

19:30 SALA SUGGIA

21:00 SALA SUGGIA

ORIENTE 2014

ORIENTE 2014

Remix Ensemble
Casa da Música

Ballet Real do Cambodja

Peter Eötvös, o maestro

Miklós Lukács cimbalão
Peter Eötvös Steine; Da capo, para
cimbalão e ensemble (estreia mundial;
encomenda da Casa da Música);
Chinese Opera

PORTRAIT PETER EÖTVÖS I
€ 11 | CARTÃO AMIGO € 8,25 | JANTAR+CONCERTO € 27

Internacionalmente aclamado como
uma das personalidades musicais
mais importantes da actualidade,
Peter Eötvös apresenta-se pela
primeira vez na cidade do Porto
na dupla qualidade de compositor
e maestro. Num programa
inteiramente dedicado a obras suas,

onde figura a estreia mundial de
uma nova encomenda da Casa da
Música para cimbalão e ensemble, é
solista Miklós Lukács, um virtuoso
e embaixador deste instrumento
em áreas tão distintas quanto o
jazz, a música tradicional ou a
contemporânea.
Música de grande impacto sonoro,
com um carácter ritual e teatral
declarado, Chinese Opera é uma
das peças de consagração de Peter
Eötvös. Escrita para o Ensemble
intercontemporain em 1986, faz
parte da discografia de vários
agrupamentos internacionais
e é apresentada em estreia
nacional pelo Remix Ensemble.

Conhecido pelos seus gestos
graciosos e guarda-roupa belíssimo,
o Ballet Real do Cambodja está
fortemente associado à Corte
Khmer há mais de um milénio.
Os bailados acompanhavam
tradicionalmente as cerimónias
reais, entre coroações, casamentos,
funerais ou dias de festa. Esta forma
de arte, que quase desapareceu nos
anos 70 e é cara à generalidade dos
cambodjanos, tem um papel sagrado
e simbólico, representando os valores
tradicionais de requinte, respeito
APOIO

PETER EÖTVÖS © Kálmán Garas

Peter Eötvös direcção musical

€ 17 | CARTÃO AMIGO € 12,75 | JANTAR+CONCERTO € 34,5

e espiritualidade. O seu repertório
perpetua as lendas associadas às
origens do povo Khmer.
Baseando-se nas tradições da Índia
bramânica e do sudeste asiático e
propondo uma evocação do Ream
Kher, versão cambodjana do épico
sânscrito Ramaiana, a coreografia
criada por Sua Alteza Real a Princesa
Norodom Bhuppa Dévi mistura os
passos milenares com o mistério do
grande teatro de sombras khmer, o
Sbek Thom.
O Ballet Real do Cambodja foi
declarado Património Imaterial da
Humanidade pela UNESCO em 2003.
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A segunda edição do ciclo Consagração da Primavera
volta a celebrar os valores da juventude, com novas
propostas musicais em vários géneros que se estendem
por três momentos. O programa Rising Stars de ECHO
reúne propostas das mais importantes salas de concertos
da Europa, com talentos emergentes nos domínios da
música de câmara, do piano solo e do jazz. Para o jazz
está também voltado o festival Spring ON!, mas neste
caso cultivando os cruzamentos com as mais variadas
tendências das músicas urbanas ou até da folk. Já a
Orquestra Sinfónica associa-se a esta celebração revelando
primeiras obras de compositores de outros tempos que se
tornaram figuras cimeiras da história da música sinfónica.

CONSAGRAÇÃO
DA PRIMAVERA
09-18 MAI
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ECHO Rising Stars

SEX 09 MAI

SÁB 10 MAI

21:00 SALA 2

12:00 SALA 2

Palace of Arts-Budapest apresenta:

Megaron-The Athens Concert Hall apresenta:

Dionysis
Grammenos

János Balázs

A European Concert Hall Organization (ECHO), entidade que associa as
principais salas de concerto europeias e que desde 2012 conta com a Casa da
Música e a Fundação Calouste Gulbenkian como membros, desenvolve desde
1995 o programa Rising Stars.
Os directores artísticos dos membros constituintes da ECHO seleccionam
seis agrupamentos ou artistas individuais com o objectivo de dar a conhecer
jovens extraordinariamente talentosos numa plataforma de programação a
nível europeu.
Tendo como critério de escolha a excelência artística, o programa
ECHO Rising Stars tem dado a conhecer alguns dos mais promissores e
premiados intérpretes da actualidade. Em 2013-2014, foram nomeados
artistas e agrupamentos em representação da Cité de la Musique (Paris),
Palau de la Música Catalana e L’Auditori (Barcelona), Het Concertgebouw
(Amesterdão), BOZAR (Bruxelas), Palace of Arts (Budapeste), Megaron
(Atenas), Festspielhaus (Baden-Baden), Konzerthaus (Dortmund), Laeiszhalle
Elbphilharmonie (Hamburgo) e Philharmonie (Colónia), os quais apresentam
programas variados da sua livre escolha naquela que é uma excelente
oportunidade para conhecer as futuras estrelas das salas de concerto.

piano

clarinete

L. van Beethoven Variações sobre God Save The

op.142 nº 3 (D.935)

Karina
Sposobina

Fryderyk Chopin Andante spianato et Grande

piano

King
Franz Schubert Improviso em Si bemol maior,

polonaise brillante
Maurice Ravel Scarbo de Gaspard de la nuit

L. Bassi Rigoletto, Fantasia de concerto

Franz Liszt Valsa Mefisto nº 1

Sergei Rachmaninoff Vocalise op.34, nº 14

€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6 | JANTAR+CONCERTO € 25

C. della Giacomma Tosca fantasia op.171

Gabriel Fauré Après un rêve
Robert Schumann 3 Romances op.94
Fryderyk Chopin Nocturno em Dó sustenido menor
André Messager Solo de concours
Pablo de Sarasate Fantasia Carmen

€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6

ECHO RISING
STARS

CONSAGRAÇÃO DA PRIMAVERA

CONSAGRAÇÃO DA PRIMAVERA

09-11 MAI

09-11 MAI

©Susana Sanromán

ECHO RISING
STARS

168

169

SÁB 10 MAI

SÁB 10 MAI

16:00 SALA 2

22:00 SALA 2

Cité de la Musique apresenta:

Festspielhaus Baden-Baden, Konzerthaus

Quarteto Voce

Hamburg e Kölner Philharmonie apresentam:

SÁB 10 MAI
18:00 SALA SUGGIA
SINFÓNICA FORA DE SÉRIE

Dortmund, Elbphilharmonie & Laeiszhalle

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

Pablo Held
Jazz Trio

Sarah Dayan e Cécile Roubin violino
Guillaume Becker viola
Lydia Shelley violoncelo

PRIMEIRAS OBRAS
Giancarlo Guerrero direcção musical

Pablo Held piano

L. van Beethoven Quarteto nº 1, op.18
W.A. Mozart Quarteto K.465

Robert Landfermann baixo

Samuel Barber Sinfonia nº 1

Jonas Burgwinkel bateria

Anton Webern Passacaglia, op.1
Anton Bruckner Sinfonia nº 1

€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6
€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6 | JANTAR+CONCERTO € 25

€ 15 | CARTÃO AMIGO € 11,25 | JANTAR+CONCERTO € 31

ECHO RISING
STARS
CONSAGRAÇÃO DA PRIMAVERA

09-11 MAI

GIANCARLO GUERRERO ©Alan Poizner

Escrita quando o compositor tinha
26 anos de idade, a Sinfonia nº 1 de
Samuel Barber demonstra desde os
primeiros compassos o ímpeto de
juventude e a vontade de afirmação
exuberante do compositor norte‑americano. Anton Bruckner, por

sua vez, tinha já 43 anos quando
apresentou a sua primeira Sinfonia
ao público, sinal do peso da tradição
beethoveniana em que viveram
os grandes compositores do
Romantismo.
A Passacaglia opus 1 permanece
no repertório como uma das
mais impressionantes e perfeitas
primeiras obras de um compositor.
Mas Webern já tinha escrito
diversas peças antes. Apenas não
as considerou no seu catálogo que,
desta forma, inaugurou com a marca
da excelência.

CONSAGRAÇÃO
DA PRIMAVERA
XX-XX MAI

170

171

DOM 11 MAI

DOM 11 MAI

16:00 SALA 2

18:00 SALA 2

DOM 11 MAI
12:00 SALA SUGGIA

PALAU DE LA MUSICA CATALANA E L’AUDITORI
BARCELONA APRESENTAM:

HET CONCERTGEBOW AMSTERDAM E BOZAR BRUXELLES

Leticia Moreno
violino

APRESENTAM:

Van Baerle Trio

Ana-Maria Vera

Hannes Minnaar piano
Maria Milstein violino

piano

Gideon den Herder violoncelo

Enrique Granados Sonata para violino e piano
César Franck Sonata para violino em Lá maior
Maurice Ravel Tzigane

Johannes Brahms Trio com piano nº 2
Antonín Dvořák Trio com piano op.90

€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6
€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6

BANDA SINFÓNICA PORTUGUESA
José R. Pascual Vilaplana direcção
musical
Carlos Alves clarinete
Paulo Jorge Ferreira acordeão
Paul Huber Evocazioni
Paulo Jorge Ferreira Duplo concerto
para clarinete, acordeão e banda
sinfónica
Ida Gotkovsky Concerto pour grand
orchestre d’harmonie

€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6

ECHO RISING
STARS
CONSAGRAÇÃO DA PRIMAVERA

09-11 MAI

O estilo do compositor suíço Paul
Huber é pós-romântico, com
elementos da música tradicional
do seu país, e frequentemente
incorpora um carácter devocional.
Tudo isto contribui para a tornar
muito apelativa, algo que se pode
ouvir em Evocazioni, a obra que
inicia este concerto. De destacar é
também o Duplo concerto de Paulo
Jorge Ferreira, estreado em 2011
pelos mesmos solistas que aqui o irão
interpretar. O concerto encerra com
uma obra da francesa Ida Gotkovsky,
professora do Conservatório de Paris
com uma obra vasta tanto para banda
como para orquestra sinfónica.
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173

SEX 16 MAI
21:00 SALA SUGGIA
SINFÓNICA CLÁSSICA AXA

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

Spring ON!
Novas Tendências do Jazz

Música em Dó menor
Christoph König direcção musical
Joseph Haydn Sinfonia nº 78
Dmitri Chostakovitch Sinfonia nº 4

20:15 CIBERMÚSICA
Palestra pré-concerto por Daniel Moreira

DMITRI CHOSTAKOVITCH

€ 17 | CARTÃO AMIGO € 12,75 | JANTAR+CONCERTO € 33

Nas mãos de Haydn, a trágica
tonalidade de Dó menor ganha
um colorido de grande leveza
e um carácter quase alegre,
despreocupado, que faz da Sinfonia
nº 78 uma obra fácil de ouvir e
de agradar ao grande público. O
compositor escreveu-a para uma
viagem a Londres mas depois temeu
que estas qualidades não agradassem
ao público da capital inglesa.
Escrevendo a um editor parisiense,
Haydn teceu os maiores elogios à sua
criação.
Na mesma tonalidade de Dó
menor, Chostakovitch compôs
uma obra grandiosa. Fazendo uso
de uma orquestra com mais de
cem elementos, alterna momentos
majestosos de grande massa sonora
com ambientes da maior intimidade,
criando uma extraordinária metáfora
do contraste entre a representação
esmagadora do Estado e a esfera
privada do indivíduo oprimido.

As novas referências das músicas urbanas podem ou não ser o futuro
do jazz, mas de qualquer modo são elas que movem muitos dos
projectos formados por jovens músicos europeus. Spring ON! é um
palco criado para apresentar estas novas tendências, que vão beber
tanto à tradição do jazz como ao rock ou à música electrónica, ou
mesmo às tradições folk, com espaço de sobra para as visões menos
ortodoxas. Um fim-de-semana recheado de propostas desafiantes e
frescura criativa.

SPRING
ON!
CONSAGRAÇÃO DA PRIMAVERA

16-18 MAI

174

175

DOM 18 MAI

TER 20 MAI

12:00 SALA SUGGIA

19:30 SALA 2

SINFÓNICA AO DOMINGO

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

Quarteto Ruggeri

História de vida

Maria Kagan violino

CONCERTO COMENTADO

Tiago Afonso violino
Joana Pereira viola

Concerto comentado por Daniel Moreira
Dmitri Chostakovitch Sinfonia nº 4
(excertos)

€ 5 | CARTÃO AMIGO € 3,75

Entramos no universo autobiográfico
de Chostakovitch com uma das suas
partituras mais misteriosas. Mais de
uma centena de músicos em palco
proporcionam uma experiência
esmagadora e fazem oscilar o

ambiente sonoro entre a expressão
solitária de um solo, ou de um
pequeno grupo de instrumentos, e
avassaladoras massas sonoras.
Por que razão Chostakovitch
adiou a sua estreia por quase três
décadas? Que história esconde esta
partitura que no seu final alterna
uma marcha fúnebre com uma
insinuante e irónica valsa? Não perca
este encontro com um testemunho
musical empolgante de um dos
compositores mais importantes do
século XX.

Feodor Kolpashnikov violoncelo
Luís Filipe Sá piano
J. Brahms Quarteto com piano, op.25
R. Schumann Quinteto com piano, op.44

FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA
€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6 | JANTAR+CONCERTO € 25

As formações de quarteto e
quinteto com piano têm no seu
repertório algumas das mais geniais
composições da história da música
em geral e um lugar de destaque na
música de câmara em particular.

©João Messias

Christoph König direcção musical

Combinando características da
música sinfónica e concertante, as
obras em programa são referências
do Romantismo. Sobre o Quinteto
com piano de Schumann, Wagner
escreveu: “Vejo o caminho que
pretende seguir e posso assegurar‑lhe que é o meu, nele se encontra a
única hipótese de salvação: a beleza.”
Considerada uma obra de transição
da juventude para a maturidade, o
Quarteto com piano de Brahms foi
estreado por Clara Schumann ao
piano e encerra com um delirante
andamento em homenagem à
música cigana, naquele que é um
rasgo de inspiração improvisada
e uma demonstração de grande
virtuosismo.
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177

SÁB 24 MAI

JANTAR +
CONCERTO

18:00 SALA SUGGIA
DESCOBERTAS SINFÓNICAS
ORIENTE 2014

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
ÍNDIA

Claude Debussy Pagodes
Albert Roussel Les dieux dans l’ombre
des cavernes
Edward Elgar Suite The Crown of India
Charles Koechlin O livro da Selva
(excertos)

€ 15 | CARTÃO AMIGO € 11,25 | JANTAR+CONCERTO € 31

O livro da selva foi escrito por Rudyard
Kipling no final do século XIX e conta
as histórias de Mogli, um menino
indiano criado por lobos que a Walt
Disney popularizou à escala global.

Fascinado pelo livro, o compositor
francês Charles Koechlin compôs
uma série de poemas sinfónicos
reunidos no ciclo com o mesmo
nome e onde a música alcança uma
forte componente narrativa de
carácter cinematográfico. A Índia
é igualmente o cenário da peça
teatral The Crown of India, com
música de Edward Elgar escrita para
celebrar a coroação do Rei George
V em Deli. O concerto abre com
Pagodes, de Debussy, testemunho
do fascínio que as sonoridades do
Extremo Oriente despertaram na
Exposição Universal de Paris.

o BiLhete CoNJUNto JANTAR + CONCERTO permite-Lhe,
de formA CÓmodA e ACessíveL, JANtAr e Assistir
A Um espeCtáCULo. CoNsULte, Ao LoNgo destA AgeNdA,
os CoNCertos AssoCiAdos e reserve Já o seU LUgAr.
GARRETT KEAST

Garrett Keast direcção musical

+351 220 120 220 | www.CAsAdAmUsiCA.Com
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Helena Moreira de Sá e Costa (1913-2006), natural do
Porto, foi uma pianista, concertista e professora com
uma reputadíssima carreira internacional em todos
estes domínios. Filha e neta de músicos notáveis, com
uma acção que deixou marcas indeléveis na vida cultural
portuguesa, apresentou-se por diversas vezes em Espanha,
Alemanha, Áustria, França, Inglaterra, Bélgica, Holanda,
Luxemburgo, Suíça, Hungria, Itália, bem como em
digressões nos continentes africano e americano, com
músicos da craveira de Pierre Fournier, Maurice Gendron,
Sandor Vegh, Arthur Grumiaux ou Janos Starker. Com
o seu lendário professor, Edwin Fischer, tocou em 40
concertos nas principais cidades da Europa, interpretando
os Concertos para 2, 3 e 4 pianos de Bach. Como
pedagoga, Helena Sá e Costa marcou várias gerações de
pianistas dos conservatórios do Porto e de Lisboa, fundou
a Escola Superior de Música do Porto, alargando a sua
actividade em cursos internacionais, nomeadamente em
Salzburgo e nos Estados Unidos. Deixou um legado de
gravações importante.
Como forma de celebrar o 101º aniversário de Helena Sá
e Costa, a Casa da Música promove a segunda edição de
uma maratona de jovens teclistas que ao longo de um dia
tocam nos mais variados espaços do edifício. A culminar
esta celebração, que na sua primeira edição foi coroada de
êxito, o pianista búlgaro Evgeni Bozhanov apresenta-se em
recital a solo na Sala Suggia, interpretando peças célebres
de Liszt, Ravel e Chopin, incluindo a lendária Sonata da
Marcha Fúnebre.

179

101 anos
HELENA SÁ
E COSTA
25 MAI

180

181

182

183

DOM 25 MAI

DOM 25 MAI

10:00 – 18:00 VÁRIOS ESPAÇOS

18:00 SALA SUGGIA
CICLO PIANO EDP

101 Teclistas para Dª Helena

Evgeni Bozhanov

Maratona de concertos de instrumentos de tecla

piano

com alunos das Escolas Vocacionais
Fryderyk Chopin Polonaise-Fantasia

Passado um ano sobre “100 Teclistas
para Dª Helena”, intervenção bem
sucedida com que se assinalou o
100º aniversário de nascimento da
pianista Helena Sá e Costa, volta
a reeditar-se esta maratona de
concertos de instrumentos de tecla,
proporcionando-se a futuros músicos
a oportunidade de tocarem na Casa
da Música.

op.61; Sonata op.35, Marcha Fúnebre
Maurice Ravel La Valse
Franz Liszt Jogos de água em Villa
d’Este; Après une lecture du Dante;
Valsa Mefisto nº 1

€ 17 | CARTÃO AMIGO € 12,75

O recital de estreia na Casa da Música
de Evgeni Bozhanov constituiu
um dos grandes momentos do
Ciclo de Piano em 2013. O pianista
búlgaro, premiado nos concursos
internacionais Queen Elizabeth
(Bruxelas), Chopin (Varsóvia) e Van
Cliburn (Fort Worth) regressa ao

€1

Ciclo de Piano com obras de grande
virtuosismo. Dos timbres cristalinos
e cintilantes com que Liszt retrata
os Jogos de água nos jardins da Villa
d’Este, em Itália, até à representação
da descida implacável ao Inferno
de Dante, o recital oferece uma
dramaturgia extasiante e inclui a
Valsa Mefisto, por cuja interpretação
Bozhanov recebeu os maiores elogios
da crítica internacional. O pianista
regressa uma vez mais a Chopin, com
a monumental Sonata da Marcha
Fúnebre, e demonstra toda a sua
paleta de coloridos em La Valse, o
poema coreográfico de Ravel na
portentosa versão para piano a solo.

101 ANOS
HELENA SÁ E COSTA

25 MAI

25 MAI
©Kyiotane Hayashi

101 ANOS
HELENA SÁ E COSTA

184

185

TER 27 MAI

SÁB 31 MAI

19:30 SALA 2

18:00 SALA SUGGIA
CICLO BARROCO BPI

Quinteto Contraste
David Silva clarinete
Mariana Costa violino
Sara Barros viola
Samuel Abreu contrabaixo
Sergei Prokofieff Quinteto, op.39
Eurico Carrapatoso Bagatelas
Sérgio Azevedo Quinteto

FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA
€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6 | JANTAR+CONCERTO € 25,5

Formado em 2007 no âmbito da
disciplina de Música de Câmara
da Escola Superior de Música e
Artes do Espectáculo do Porto, o
Quinteto Contraste prosseguiu a sua
actividade formativa ao mais alto

nível internacional na École Normale
de Paris, Lithuanian Academy of
Music and Theatre e no Koninklijk
Conservatorium de Bruxelas. Gravou
para a Antena 2, foi grupo convidado
nos Encontros Internacionais de
Música de Guimarães, actuou no
HARMOS Festival, no Festival Foz do
Cávado e no Festival de Música de
Câmara e Música Contemporânea de
Bruxelas e Liége (Bélgica).
Neste recital marcado por obras
portuguesas de Carrapatoso
e Sérgio Azevedo, o Quinteto
Contraste apresenta a obra que
Prokofieff escreveu para Trapézio,
um bailado dos Ballets Russes
inspirado na vida circense.

Staier, o mestre do cravo
Andreas Staier cravo e direcção musical
J.S. Bach Suite em Dó maior para
orquestra, BWV 1066; Concerto em Fá
menor para cravo e cordas, BWV 1056
Georg Anton Benda Concerto para cravo e
cordas em Mi menor
G.P. Telemann Tafelmusik, parte 3:
Abertura em Si bemol maior

€ 10 | CARTÃO AMIGO € 7,5 | JANTAR+CONCERTO € 27

Andreas Staier tem vindo a
interpretar os concertos para cravo

ANDREAS STAIER

Luís Alves oboé

Orquestra Barroca
Casa da Música
e orquestra de Bach e Georg Benda
na companhia das mais prestigiadas
orquestras mundiais especializadas
em Música Antiga. A sua discografia
é considerada uma referência e tem
sido anualmente premiada pela
crítica internacional. Visita regular da
Casa da Música, quer na companhia
da Orquestra Barroca quer no Ciclo
de Piano, Andreas Staier apresenta-se
pela primeira vez na dupla qualidade
de solista e maestro, dirigindo um
programa constituído por obras
favoritas do Barroco tardio.

187

JUNHO

188

O Verão na Casa chega com as Mil e Uma Noites,
num programa especial dedicado ao Dia Mundial da
Criança, com uma digressão imaginária da Orquestra
Barroca à Pérsia e Turquia, e ainda com o exotismo
de Scheherazade trazido pela Orquestra Sinfónica.
Seguindo mais para Oriente, vale a pena ver e ouvir a
sul-coreana Companhia de Dança de Cheongjiu.
Mas ao longo dos meses de Junho e Julho, muito
mais acontece na Casa da Música: o Concerto para
violino de Unsuk Chin, Compositora em Residência,
interpretado pela virtuosa Viviane Hagner; o jazz pelas
mãos do lendário saxofonista Wayne Shorter; o São João,
sempre celebrado de modo festivo; A Casa do Mário,
um ciclo de concertos programados e interpretados
por Mário Laginha; a Academia de Verão Remix
Ensemble, com masterclass de direcção, workshops e
recitais; o Folefest, festival e concurso de acordeão.
Sem esquecer que o Verão na Casa é também a altura
em que a programação se volta mais intensamente
para a world music, o jazz, o rock ou o fado,
destacando alguns dos novos projectos nestas áreas.
E, como sempre, são várias as escolas vocacionais
de música que vêm assinalar o final do ano lectivo
apresentando os concertos desenvolvidos pelos seus
alunos. Estas propostas, anunciadas oportunamente,
animam as noites na esplanada ao ar livre. O
encerramento do ciclo, como habitualmente, faz-se
ao som do Encontro de Bandas Filarmónicas.

PATROCÍNIO VERÃO NA CASA

189

AS MIL E
UMA NOITES
VERÃO NA CASA
JUN-JUL

192

193

DOM 01 JUN

DOM 01 JUN

16:00 SALA 2

18:00 SALA SUGGIA

ORIENTE 2014

SINFÓNICA FORA DE SÉRIE

Ali Babá e as 40 Canções

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
aladino

Quem anda a roubar canções?
Envolvendo peripécias e personagens
irrequietas, este concerto encenado
promove, com humor, uma
abordagem didáctica ao universo da
canção. O repertório clássico deixa
tocar-se pelos contos mágicos do
Oriente, manifestando um tesouro
musical digno d’As Mil e Uma Noites.

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA | SERVIÇO EDUCATIVO

José Eduardo Gomes direcção musical

€ 6 | CARTÃO AMIGO € 4,5

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
€ 11 | CARTÃO AMIGO € 8,25

Mily Balkirev Islamey
Camille Saint-Saëns Bacanal de Sansão
e Dalila
Michel Jarre Suite de Lawrence da
Arábia
Aram Khatchaturian Três Peças de Gayane
Alan Menken Suite do filme Aladino, da
Disney
Alexander Borodin Danças Polovtsianas
de Príncipe Igor

MIL E UMA
NOITES
JUN-JUL
©CORBIS

MIL E UMA
NOITES
JUN-JUL

O filme de animação Aladino, da
Disney, faz parte do imaginário de
crianças e adolescentes de todo o
mundo. A sua banda sonora ganhou
o Grammy para Melhor Álbum
Infantil e a canção “A whole new
world” venceu o Óscar da Academia
para melhor composição original.
Igualmente famosa é a música do
filme Lawrence da Arábia, partilhando
com o restante programa, repleto
de músicas célebres do teatro e
do bailado, o exotismo e os ecos
da música tradicional de países e
regiões distantes.

194

195

TER 03 JUN

SÁB 07 JUN

19:30 SALA 2

21:00 SALA SUGGIA
DESCOBERTAS SINFÓNICAS
ORIENTE 2014

Trio de Piano,
Violino e Violoncelo

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Violino reinventado

Vladimir Tolpygo violino
Boris Nedialkov violoncelo
L. van Beethoven Trio em Dó menor,
op.1, nº 3
Johannes Brahms Trio em Si maior, op.8

FIM DA TARDE · MÚSICA DE CÂMARA
€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6 | JANTAR+CONCERTO € 25

Um dos conjuntos de estreia mais
auspiciosos de um compositor em
toda a história da música é sem
dúvida o Opus 1 de Beethoven,
constituído por três trios para

piano, violino e violoncelo que
foram dados a conhecer em casa do
príncipe Karl von Lichnowski, na
presença do grande Joseph Haydn. O
terceiro destes trios, em Dó menor,
permanece como o mais popular
do conjunto e era o predilecto do
próprio Beethoven.
Igualmente uma obra de juventude,
o Trio com piano op.8 foi a primeira
peça de música de câmara de
Brahms, também ele um exímio
pianista. Está impregnado de
melodias belíssimas e uma
expressividade ao nível das melhores
composições do Romantismo.

MIL E UMA
NOITES
JUN-JUL

Ilan Volkov direcção musical
Viviane Hagner violino
Jonathan Harvey Body Mandala
Unsuk Chin Concerto para violino e
orquestra
Igor Stravinski Sinfonia em Dó

Portrait Unsuk Chin III
€ 15 | CARTÃO AMIGO € 11,25 | JANTAR+CONCERTO € 31

A virtuosa Viviane Hagner fez a sua
estreia como solista com apenas 13
anos no lendário concerto que juntou
as Orquestras Filarmónicas de Berlim
e de Israel sob a direcção de Zubin

Mehta. A estreia do Concerto para
violino de Unsuk Chin, em 2002, e a
sua posterior gravação permanecem
igualmente como momentos altos da
sua premiada carreira.
Num programa onde figura a
melodiosa Sinfonia em Dó de
Stravinski, a peça que marcou
o regresso do compositor ao
classicismo, Body Mandala de
Jonathan Harvey (Compositor em
Residência na Casa da Música em
2009) é o testemunho musical dos
rituais de purificação levados a cabo
nos mosteiros budistas no Tibete.

MIL E UMA
NOITES
VIVIANE HAGNER ©Tim Loelin

Michael Grau piano

A LESTE
TUDO DE NOVO

196
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DOM 08 JUN

SEX 13 JUN

21:00 SALA SUGGIA

21:00 SALA SUGGIA

CICLO JAZZ SONAE

SINFÓNICA CLÁSSICA AXA

WAYNE SHORTER

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
scheherazade

Wayne Shorter saxofone
Danilo Perez piano
John Patitucci contrabaixo
Brian Blade bateria

€ 20 | CARTÃO AMIGO € 15

O ano de 2013 marcou o regresso
triunfante à editora Blue Note de
Wayne Shorter, com o disco Without
A Net. O mítico saxofonista e
compositor é um dos maiores nomes
de toda a história do jazz, tendo
passado pelos grupos mais célebres

de Art Blakey (Jazz Messengers) e
Miles Davis, antes de se consagrar
como solista da Blue Note na
segunda metade da década de 60.
Fundou depois o influente grupo de
fusão Weather Report, e ainda hoje
impressiona a sua capacidade de
se reinventar, de se afastar dos seus
alicerces musicais para procurar
sempre algo novo. Ao seu lado
estão três músicos consagrados
que já o vêm acompanhando
desde 2001, formando um
quarteto de grande nível.

Christoph König direcção musical
Paulo Barros flauta
Anatol Liadov O lago encantado
Lowell Liebermann Concerto para flauta
e orquestra
Nicolai Rimski-Korsakoff Scheherazade

20:15 CIBERMÚSICA
Palestra pré-concerto por Rui Pereira
€ 17 | CARTÃO AMIGO € 12,75 | JANTAR+CONCERTO € 33

Entramos num mundo de fantasia
povoado de contos mágicos. Liadov,
compositor cuja música é pródiga
em despertar imagens, chamou
“fábula-quadro” a O lago encantado,
representação “fria, maléfica e
fantástica” da natureza na qual
alcançou o maior detalhe na subtil

MIL E UMA
NOITES
JUN-JUL
©Robert Ascroft

MIL E UMA
NOITES
JUN-JUL

transformação de coloridos da
superfície de um lago iluminado pelo
luar. Rimski-Korsakoff inspirou-se
nas Mil e uma noites para reproduzir
um grande poema sinfónico.
Expressão máxima do orientalismo,
Scheherazade é uma peça de grande
expressividade, sensualidade e
exuberância e a partitura mais
famosa deste compositor.
Resultado de uma encomenda
do lendário Sir James Galgway,
o Concerto para flauta de Lowell
Liebermann foi escrito em 1992 e
é uma das obras contemporâneas
mais interpretadas deste compositor
norte-americano cuja linguagem
musical procura uma estreita
comunicação com o grande público.
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DOM 15 JUN

TER 17 JUN

12:00 SALA SUGGIA

19:30 SALA 2

SINFÓNICA AO DOMINGO

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

CláUdia Madur
FADO

As mil e uma noites
CONCERTO COMENTADO
Christoph König direcção musical
Concerto comentado por Rui Pereira
Nicolai Rimski-Korsakoff Scheherazade

€ 5 | CARTÃO AMIGO € 3,75

O sultão Shahriar, convencido da
falsidade e traição das suas mulheres,
jurou mandar matar cada uma delas.
No entanto, Scheherazade conseguiu
arranjar uma forma de o demover,
contando-lhe histórias ao longo de

Cláudia Madur é uma das novas
vozes do fado. Estreou-se em disco
com Fado Sem Tempo, em 2009, um
álbum de fados tradicionais mas na
sua maioria com poemas originais.
Alcançou reconhecimento a nível
internacional com a integração do
tema “Ó Gente da Minha Terra”
numa colectânea internacional,
Beginner’s Guide To Fado (Demon
Music Group), o que a levou a passar

mil e uma noites. Na ânsia de saber
mais, o sultão foi adiando a sua
decisão até finalmente se demover.
Ao longo da mais célebre partitura de
Rimski-Korsakoff tomamos contacto
com as histórias do barco de Sinbad,
que atravessa uma tempestade, do
príncipe Kalender, do amor entre
um príncipe e uma princesa, de uma
festa em Bagdade e do naufrágio do
barco sobre os rochedos. Histórias
fantásticas na partitura mais oriental
da música ocidental.

FIM DE TARDE · NOVOS VALORES DO FADO
€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6 | JANTAR+CONCERTO € 25

MIL E UMA
NOITES
JUN-JUL
RUI PEREIRA

MIL E UMA
NOITES
JUN-JUL

por Espanha, França, Alemanha,
Dinamarca, Suíça, Turquia, Chipre
e Estados Unidos. Também a
nível nacional tem levado o seu
Fado Sem Tempo a vários pontos
do país. A sua presença em palco
e a doçura das interpretações
têm-lhe valido largos elogios.
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SEG 23 JUN
22:00 SALA SUGGIA

Banda Sinfónica Portuguesa
Concerto de São João

Francisco Ferreira direcção musical
Nuno Pinto clarinete
Óscar Navarro Hispânia
Telmo Marques Concerto para clarinete
(estreia mundial)
Arturo Márquez Danzón nº 2
Naohiro Iwai (arr.) Benny Goodman
Memories
Gyuri Spies (arr.) Fiesta!

Todos os anos a Casa da Música se
associa aos festejos de São João com
um grande concerto. Este ano, e pela
primeira vez, é a Banda Sinfónica
Portuguesa que assume as rédeas
das celebrações, com um concerto na
Sala Suggia dirigido pelo seu maestro
titular e director musical, Francisco
Ferreira, onde se destaca a estreia
mundial de uma obra do compositor
portuense Telmo Marques.

MIL E UMA
NOITES
JUN-JUL

JOÃO MESSIAS

ENTRADA LIVRE
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DOM 29 JUN

SEG 30 JUN/QUA 03 JUL

18:00 SALA SUGGIA

VÁRIOS ESPAÇOS

ORIENTE 2014
CICLO BARROCO BPI

Orquestra Barroca
Casa da Música

ACADEMIA DE VERÃO
REMIX ENSEMBLE

ORIENTALISMO BARROCO

MASTERCLASSES, MÚSICA DE CÂMARA, WORKSHOPS

Filipe Quaresma violoncelo
G.F. Händel Abertura Siroe, Rei da
Pérsia; Concerto Grosso, op.6 nº 12
Antonio Vivaldi Concerto em Lá menor
para dois violinos; Abertura de
L’incoronazione di Dario
Arcangelo Corelli La follia
C.P.E. Bach Concerto para violoncelo e
orquestra
Jean-Baptiste Lully Marcha para a
cerimónia dos turcos
Johann Joseph Fux Turcaria

€ 10 | CARTÃO AMIGO € 7,5

O Barroco foi um período fértil na
representação do Médio Oriente
nas artes. Na música, a inclusão
de instrumentos de percussão,
campainhas e sinos são comuns
nas chamadas marchas turcas que
encontram exemplos célebres até ao
Classicismo. A comedie-ballet
Le Bourgeois gentilhomme de Lully é
um exemplo emblemático desse gosto
pelas turqueries na corte do Rei Sol.
Raramente apresentada, a ópera
A coroação de Dario, de Vivaldi, conta
a história de uma atribulada sucessão
ao trono da Pérsia. A ópera em três
actos Siroe, Rei da Pérsia, de Händel, é
uma intriga para condenar à morte o
primogénito do rei Cosroes que está
na base de um apelativo e intrincado
argumento.

MIL E UMA
NOITES
JUN-JUL

A Casa da Música apresenta pela
primeira vez uma Academia de Verão
dedicada à música contemporânea,
promovendo uma masterclass de
direcção com Peter Rundel, maestro
titular do Remix Ensemble, para
além de workshops e recitais de
música de câmara.

LAURENCE CUMMINGS ©Anton Sckl

Laurence Cummings direcção musical

INFORMAÇÕES SOBRE INSCRIÇÕES E PROGRAMA DETALHADO
BREVEMENTE DISPONÍVEIS EM WWW.CASADAMUSICA.COM

SERVIÇO EDUCATIVO

MIL E UMA
NOITES
JUN-JUL
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EVENTOS
A CASA dA múSICA AdEQUA-SE àS mAIS dISTINTAS
NECESSIdAdES dE EmpRESAS E pROmOTORES
EXTERNOS. dOTAdOS dE EQUIpAmENTO dE SOm,
lUz E AUdIOVISUAl, OS VáRIOS ESpAÇOS CONTAm
COm UmA EQUIpA TéCNICA pARA pERmANENTE
ASSISTêNCIA E UmA SÓlIdA ESTRUTURA dE
SERVIÇOS dE ApOIO. SEJA O SEU EVENTO dE
NATUREzA EmpRESARIAl, CIENTíFICA, COmERCIAl,
CUlTURAl OU SOCIAl, A CASA dA múSICA OFERECE-lHE, COm CERTEzA, A mElHOR SOlUÇãO.

CoNtACtos
t 220 120 214 / 220 120 218
f 220 120 298
eveNtos@CAsAdAmUsiCA.Com

JULHO
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207

TER 01 JUL

SEX 04 JUL

21:00 SALA SUGGIA

21:00 SALA SUGGIA

CICLO JAZZ SONAE

SINFÓNICA FORA DE SÉRIE
SUGGIA

ORQUESTRA JAZZ DE MATOSINHOS
COM MANUELA AZEVEDO

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Vencedor do 3º Prémio Internacional Suggia/Fundação Casa da Música
Concerto para violoncelo de Schumann

A Orquestra Jazz de Matosinhos
tem desenvolvido nos últimos anos
uma série de projectos com vozes
oriundas dos mais variados universos
musicais, desde o jazz à música
brasileira e à world music, criando
arranjos originais para repertórios
nunca ouvidos em versão big band.
Neste concerto conta com uma das
cantoras mais destacadas da música
pop portuguesa, Manuela Azevedo,
conhecida especialmente pela sua
carreira como vocalista dos Clã. O
repertório reúne escolhas da cantora
e da OJM, e deverá percorrer alguns
dos caminhos do cancioneiro norte‑americano, entre outras propostas.

James Judd direcção musical
Ivan Karizna violoncelo
William Schuman American festival
overture
Robert Schumann Concerto para
violoncelo e orquestra
Luís de Freitas Branco Sinfonia nº 4

€ 15 | CARTÃO AMIGO € 11,25 | JANTAR+CONCERTO € 31

O jovem bielorusso Ivan Karizna
arrebatou a 3ª Edição do Prémio
Internacional Suggia com uma
fabulosa interpretação da Sinfonia
Concertante de Prokofieff. No
seu regresso à Casa da Música,
o violoncelista, que também é
premiado dos prestigiados concursos

MANUELA AZEVEDO ©Ana Luandina

€ 11 | CARTÃO AMIGO € 8,25 | JANTAR+CONCERTO € 27

internacionais Tchaikovski de
Moscovo e Flame de Paris, interpreta
o concerto de Robert Schumann.
Do compositor norte-americano
William Schuman, escutamos uma
obra escrita “para celebrar uma
ocasião festiva” e que conta com uma
divertida onomatopeia musical que
reproduz os chamamentos que os
jovens norte-americanos usam para
reunir “o gang”.
A 4ª Sinfonia é considerada a
obra de maturidade de Luís de
Freitas Branco, a partitura onde o
compositor destila todos os estilos
que percorreram a sua carreira, do
modernismo ao neoclassicismo, não
esquecendo a raiz popular da música
portuguesa.
APOIO INSTITUCIONAL

MIL E UMA
NOITES
JUN-JUL
IVAN KARIZNA

MIL E UMA
NOITES
JUN-JUL

MECENAS PRÉMIO SUGGIA
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SÁB 05 JUL

DOM 06 JUL

10:00 – 20:00 VÁRIOS ESPAÇOS

18:00 SALA SUGGIA

SUGGIA

MARATONA DE VIOLONCELISTAS

SonÓpolis

Guilhermina Suggia merece.
Nesta homenagem à conhecida
violoncelista portuguesa, a Casa
da Música é ocupada por inúmeros
estudantes de violoncelo. Em espaços
convencionais ou inesperados, o
repertório é abraçado ao longo do
dia, cumprindo uma maratona que
chama pelo público.

Paul Griffiths e Pete Letanka
direcção musical

SERVIÇO EDUCATIVO
ENTRADA LIVRE

A cidade converge para o palco num
espectáculo multicultural que reúne
dezenas de músicos e cidadãos de
diferentes contextos sociais. Um hino
à inclusão e à diversidade, Sonópolis
apresenta sempre um repertório
inédito, nascido do encontro de vários
projectos artísticos e comunitários
promovidos pelo Serviço Educativo ao
longo do ano lectivo.

€1

©João Messias

MIL E UMA
NOITES
JUN-JUL
GUILHERMINA SUGGIA

MIL E UMA
NOITES
JUN-JUL
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A “casa” de Mário Laginha é o jazz, mas recusa encerrar-se
lá dentro. Na sua música podemos encontrar um pouco
de quase tudo, porque não fecha as portas a quase
nada. Novidade absoluta na programação da Casa da
Música, este ciclo de concertos livremente programados
e interpretados por um artista é uma oportunidade
para se ouvir os diferentes universos musicais onde
este se move. No caso de Laginha, que não é um músico
clássico, trata-se de mergulhar mais fundo no universo de
influências do pianista, que são as mais abrangentes e têm
aqui uma pequena amostra.
Em pouco mais de uma semana, podemos ouvi-lo na
vertente solista/compositor, interpretando duas obras suas
com orquestra sinfónica e com ensemble; como solista
inesperado num concerto de Bach; como líder de um
dos seus trios de jazz; e finalmente como programador,
escolhendo alguns dos compositores com os quais mais se
identifica. Propõe ainda um concerto de um jovem solista
da nova geração do jazz, Ricardo Toscano, já distinguido
pelo Prémio Jovens Músicos.
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  A CASA
DO MÁRIO
CARTA BRANCA A MÁRIO LAGINHA
08-15 JUL
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214

TER 08 JUL
19:30 SALA SUGGIA
CICLO JAZZ SONAE

Remix Ensemble
Casa da Música
ATÉ AOS OSSOS

Peter Rundel direcção musical
Mário Laginha piano
Julian Argüelles saxofone
Mário Laginha Até aos Ossos, para
piano, saxofone e ensemble
John Adams Chamber Symphony

€ 11 | CARTÃO AMIGO € 8,25 | JANTAR+CONCERTO € 27

Mário Laginha escreveu Até aos
Ossos para o Festival de Abertura da
Casa da Música, em 2005, e nessa
obra deu asas às diferentes personas
musicais que o definem, utilizando

elementos do universo do jazz e da
música clássica e dialogando com um
parceiro de longa data em projectos
ligados ao jazz, o saxofonista
britânico Julian Argüelles. Escolhida
por Laginha para este concerto, a
Chamber Symphony de John Adams é
inspirada na obra de Schönberg com
o mesmo nome, mas estabelecendo
uma curiosa ligação à música para
desenhos animados da década de 50.
O carácter acrobático e hiperactivo
desta peça do compositor norte‑americano provém precisamente
dessa influência.

MIL
E UMA NOITES

PETER RUNDEL ©Pedro Lobo

A CASA DO MÁRIO
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217

SÁB 12 JUL

DOM 13 JUL

21:00 SALA SUGGIA

21:00 SALA SUGGIA

SINFÓNICA FORA DE SÉRIE

CICLO JAZZ SONAE

CICLO JAZZ SONAE

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
laginha ao piano

Mário Laginha Trio
Mário Laginha piano
Julian Argüelles saxofone

Peter Rundel direcção musical
Mário Laginha piano
Sérgio Pacheco trompete
Béla Bartók Divertimento para cordas
J.S. Bach Concerto para piano em Fá
menor, BWV 1056
Mário Laginha Concerto para piano e
orquestra
Bernd Alois Zimmermann Nobody knows
de trouble I see, para trompete e
orquestra

€ 15 | CARTÃO AMIGO € 11,25 | JANTAR+CONCERTO € 31

O Divertimento para cordas foi
a última obra escrita por Bartók
antes de deixar a Hungria rumo aos
Estados Unidos, em 1939, e apresenta
elementos tanto das correntes
neoclássicas como do modernismo,
para além de referências a ritmos
tradicionais ciganos numa

manifestação de grande abertura
estilística. Esta abertura é também
característica da música de
Zimmermann, que visita aqui um
espiritual de origem afro-americana
num tratamento bem distante da
ortodoxia musical que dominava
os anos 50, mas antes aberto tanto
aos estilos precedentes como às
técnicas serialistas e à influência
do jazz. Estas abordagens livres de
complexos identificam-se totalmente
com as opções musicais de Mário
Laginha, que assume: “O meu
universo musical é forçosamente
contaminado pelas características
que me atraem em qualquer estilo
de música”. Este princípio está na
base do programa que desenhou para
este concerto e justifica a inclusão de
um Concerto de Bach em que surge,
surpreendentemente, como solista.

Helge Norbarkken percussões

€ 15 | CARTÃO AMIGO € 11,25

Em 2001, Mário Laginha foi
protagonista de um concerto
muito especial: “Lembrei-me de
nos juntarmos para um concerto
em Serralves. Um azarado dia de
chuva levou-nos para o auditório e
a fazer não um, mas dois concertos.
O resultado foi tão mágico que
ainda hoje oiço essa gravação com
a sensação de ter feito um dos

concertos da minha vida”, recorda o
pianista. Dez anos depois, em 2011,
os três músicos reencontraram-se
em palco e para a gravação de um
disco, cujo repertório está na base
deste concerto na Casa da Música.
“Escrever música nova e tocar com o
Julian e o Helge” era um projecto que
Mário Laginha queria concretizar,
apesar de uma formação invulgar
como esta (piano, saxofone e
percussão) comportar alguns riscos
que, para o pianista, “são sempre
desprezíveis quando comparados
com a expectativa do resultado”.

A CASA DO MÁRIO

A CASA DO MÁRIO

MIL
E UMA NOITES

MIL
E UMA NOITES
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TER 15 JUL

SÁB 19 JUL

19:30 SALA 2

21:00 SALA SUGGIA

CICLO JAZZ SONAE

ORIENTE 2014

Ricardo Toscano
Ricardo Toscano saxofone
João Pedro Coelho piano
Romeu Tristão contrabaixo
João Pereira bateria

A escolha de Mário Laginha para este
concerto é Ricardo Toscano, jovem
saxofonista que se tem destacado
no panorama jazzístico nacional.
Vencedor do Prémio Jovens Músicos,
tem colaborado com músicos como
Carlos Barretto, Nelson Cascais,
Júlio Resende, Afonso Pais, André
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Fernandes e João Moreira, entre
muitos outros. O seu quarteto é
substancialmente influenciado
por alguns dos grandes génios
da história do jazz, como Wayne
Shorter, Herbie Hancock, Miles
Davis e John Coltrane, e o repertório
que apresenta passa por arranjos
de temas destas figuras e também
alguns originais.
FIM DE TARDE · NOVOS VALORES DO JAZZ

Cheongju City Dance Company
€ 11 | CARTÃO AMIGO € 8,25 | JANTAR+CONCERTO € 28,5

O espectáculo da Companhia de
Dança da Cidade de Cheongju,
fundada em 1995 na Coreia do
Sul, baseia-se em variadas danças
tradicionais que atravessaram a
história e sobrevivem nos dias de
hoje como arte de palco. Os sons

dos instrumentos tradicionais
misturam-se com os movimentos
de 26 bailarinos e dão forma
a variantes como a famosa
Hwaseonmu (Canção de amor), a
Bartonae (canção de marinheiros)
ou ainda a belíssima Jeong Jung
Dong (Movimento em silêncio).

APOIO: EMBAIXADA DA REPÚBLICA COREIA

€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6 | JANTAR+CONCERTO € 25

A CASA DO MÁRIO
MIL
E UMA NOITES

MIL E UMA
NOITES
JUN-JUL
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TER 22 JUL

SEX 25 JUL

19:30 SALA 2

21:30 SALA SUGGIA

FOLEFEST

concerto escolar

FESTIVAL E CONCURSO DE ACORDEÃO - CONCERTO DOS VENCEDORES DA EDIÇÃO 2013

ACADEMIA DE MÚSICA DE COSTA CABRAL

Joana Melo acordeão solo
Sergey Voytenko Revelation
Petr Fiala Four Inventions
João Barradas acordeão solo
Olga Chistokhina Sonata Bizantine
Alexander Letunov Ghost
ALL LIBITUM TRIO
David Nunes flauta transversal
Mariana Barradas violoncelo
Fábio Palma acordeão
Herbert Lindholm Bacchanalia
Efrem Pogadits Partita
Paulo Jorge Ferreira In Extremis

Os laureados da 6ª edição do
Folefest, festival e concurso de
acordeão que se tem afirmado
como uma plataforma de talentos
e de divulgação de repertório,
apresentam-se em recitais a solo e
música de câmara na Casa da Música.
Com diversos prémios nacionais e
internacionais e carreiras destacadas
nas áreas da música clássica e do
jazz, João Barradas, Joana Melo e
Fábio Palma representam o acordeão
ao mais alto nível, apresentando
um programa revelador sobre o seu
extraordinário potencial expressivo.

Astor Piazzolla Libertango
FIM DE TARDE
€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6 | JANTAR+CONCERTO € 25,5

MIL E UMA
NOITES
JUN-JUL

José R. Pascual Vilaplana direcção
musical
Ana Luísa Pereira violoncelo
Daniel Martinho Despertar
Ernest Bloch Schelomo, rapsódia
hebraica para violoncelo e orquestra
Ralph Vaughan Williams Sinfonia nº 6
em Mi menor

€ 4 | CARTÃO AMIGO € 3 | JANTAR+CONCERTO € 21

Nos tempos conturbados do
deflagrar da I Guerra Mundial, o
compositor suíço Ernest Bloch
procurou inspiração no livro de
Eclesiastes, traduzindo os escritos
do Rei Salomão nas melodias

de violoncelo que se ouvem em
Schelomo, a rapsódia que escreveu em
1915. A Sexta Sinfonia de Vaughan
Williams surge noutro período de
conflito, o final da II Grande Guerra,
e o seu carácter violento e dissonante
é frequentemente associado
ao impacto impressionante
das bombas atómicas.
Num concerto que inclui uma
obra do jovem compositor
Daniel Martinho, a Academia
de Música de Costa Cabral volta
a apresentar o resultado do
seu Estágio de Orquestra e do
trabalho desenvolvido pelos seus
alunos ao longo do ano lectivo.

MIL E UMA
NOITES
JUN-JUL
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SÁB E DOM 26 E 27 JUL
15:00 SALA SUGGIA

ENCONTRO DE BANDAS
O ambiente festivo de um encontro
de bandas filarmónicas tem tudo
a ver com o Verão, tempo de
arruadas e romarias ao som dos
sopros e percussões. Esse lado das
bandas é lembrado no desfile que
as apresenta no exterior da Casa
da Música, mas é a vertente de
concerto que está em destaque,
depois, na Sala Suggia. Os repertórios
podem ser mais históricos ou mais
renovados, mas sempre reflectindo
os muitos anos de tradição que
acompanham as bandas.
ENTRADA LIVRE

MIL E UMA
NOITES
JUN-JUL

SETEMBRO

224

TER 09 SET

TER 16 SET

19:30 SALA 2

19:30 SALA 2

Prémio Jovens Músicos/Antena 2
Recital dos VencedorES do Nível Superior da edição 2013

TRIO DESASSOSSEGO
Pedro Lopes violino
Catarina Gonçalves violoncelo
Ricardo Vicente piano
Ana Seara nova obra (estreia mundial;
encomenda da Casa da Música)*
Restante programa a anunciar

*Jovem Compositora em Residência 2014

€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6 | JANTAR+CONCERTO € 25

A formação de Trio com piano
merece um lugar cimeiro na
literatura de música de câmara
desde os primórdios do Classicismo,
figurando na obra de Haydn e
Mozart, onde o piano é claramente

225

o instrumento predominante, e
na de Beethoven, que escolheu
mesmo esta formação de grandes
possibilidades expressivas
para se estrear no domínio da
composição. No Romantismo
há grandes obras-primas para
piano, violino e violoncelo
da autoria de Mendelssohn,
Chopin, Brahms, Tchaikovski,
Schumann ou Dvořák, tradição que
encontra no século XX um grande
expoente em Chostakovitch.
Com um vasto repertório ao
seu dispor, o Trio Desassossego
formou-se recentemente
mas já venceu a edição 2013
do Prémio Jovens Músicos,
apresentando-se agora pela
primeira vez na Casa da Música.

Quarteto de Cordas
de Matosinhos
Vianna da Motta Quarteto de cordas nº 2
Eugénio Manuel Rodrigues Mata Hari,
para quarteto de cordas
Dmitri Chostakovitch Quarteto de
cordas nº 3, em Fá maior, op.73

€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6 | JANTAR+CONCERTO € 25

O bailado Mata Hari, instrumentado
para quarteto de cordas, é uma
das obras mais importantes
do compositor Eugénio
Manuel Rodrigues, fazendo
parte da colectânea de autores
portugueses gravada pelo

prestigiado Quarteto Arditti.
Intitulado Cenas nas Montanhas, o
subtítulo do adagio que constitui o
seu segundo andamento, o Quarteto
de cordas em Sol maior de José
Vianna da Motta foi dedicado a
Bernardo Moreira de Sá, fundador
do Orpheon Portuense e do
Conservatório de Música do Porto.
Este programa marcado pela música
portuguesa é coroado com uma das
partituras mais bem-humoradas de
Chostakovitch, um dos compositores
mais importantes de sempre para a
história do quarteto de cordas.
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SEX 19 SET

DOM 21 SET

21:00 SALA SUGGIA

12:00 SALA SUGGIA

SINFÓNICA CLÁSSICA AXA

SINFÓNICA AO DOMINGO

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

HISTÓRIAS DA VELHA RÚSSIA

O código Chostakovitch
CONCERTO COMENTADO

Modest Mussorgski Prelúdio de
Khovantschina
Igor Stravinski Scherzo à la Russe
Sergei Prokofieff Suite de Tenente Kijé
Dmitri Chostakovitch Sinfonia nº 10

20:15 CIBERMÚSICA
Palestra pré-concerto por Fernando Lapa
€ 17 | CARTÃO AMIGO € 12,75 | JANTAR+CONCERTO € 33

Histórias da velha Rússia num
programa que ecoa temas de
danças e canções do folclore em
peças contrastantes. Uma crise de
sucessão na Rússia dos czares deu
origem ao argumento patriótico e
baseado em factos verídicos da ópera
Khovantschina, de Mussorgski. Já a
história do Tenente Kijé, personagem
criado por um erro de transcrição
num relatório militar, é uma farsa
satírica com grande sentido de
humor e que Prokofieff musicou para
uma adaptação cinematográfica.
Escrita sob a sombra de Estaline,
a 10ª Sinfonia de Chostakovitch
reflecte aspectos autobiográficos do
compositor numa partitura a que
chamaram “uma tragédia optimista.”

Takuo Yuasa direcção musical
Concerto comentado por Fernando Lapa
Dmitri Chostakovitch Sinfonia nº 10

€ 5 | CARTÃO AMIGO € 3,75

A Sinfonia nº 10 de Chostakovitch
faz parte de um alargado grupo de
obras de carácter autobiográfico. Há
diversos personagens em jogo numa
sinfonia cujo cenário são os anos

TAKUO YUASA

Takuo Yuasa direcção musical

de ditadura de Estaline, ele próprio
retratado num dos andamentos. O
compositor utiliza códigos musicais
que fazem corresponder letras do
seu nome a notas musicais. No
caso desta sinfonia, este código
é alargado ao nome de Elmira,
uma jovem pela qual o compositor
nutriu fortes sentimentos. Os
dois nomes são combinados
numa densa dramaturgia que
este concerto desvenda.
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TER 23 SET

SÁB 27 SET

19:30 SALA 2

18:00 SALA SUGGIA
DESCOBERTAS SINFÓNICAS
ORIENTE 2014

Marta Pereira da Costa

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Música concertante

portuguesa
Rodrigo Serrão contrabaixo
Pedro Pinhal viola

FIM DE TARDE · NOVOS VALORES DA GUITARRA PORTUGUESA
€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6 | JANTAR+CONCERTO € 25

Marta Pereira da Costa é a primeira
e única guitarrista profissional de
fado a nível mundial. Voltou-se para
a guitarra portuguesa pela mão de
Carlos Gonçalves, guitarrista de
Amália Rodrigues, e acompanhou

diversos fadistas famosos, entre
os quais Mariza, Kátia Guerreiro,
Camané e Carlos do Carmo.
Participou no CD/DVD Clube de Fado
– A Música e a Guitarra, premiado
pela revista Songlines como melhor
álbum em 2005. Tocou no disco
Fados de Amor de Rodrigo Costa
Félix, o primeiro CD da história em
que a guitarra portuguesa é tocada
em exclusivo por uma mulher! Tem
vindo a preparar o seu primeiro CD
de instrumentais originais, com
edição prevista para 2014.

Christoph König direcção musical
Alban Gerhardt violoncelo
Boris Blacher Concertante Musik
Unsuk Chin Concerto para violoncelo e
orquestra
Béla Bartók O Mandarim maravilhoso

PORTRAIT UNSUK CHIN IV
€ 15 | CARTÃO AMIGO € 11,25 | JANTAR+CONCERTO € 31

A música concertante da sul‑coreana Unsuk Chin, Compositora
em Residência na Casa da Música
em 2014, consta entre os maiores
fenómenos de popularidade junto
do público e da crítica internacional.
O seu Concerto para violoncelo foi

Alban Gerhardt ©Cannetty

Marta Pereira da Costa guitarra

estreado nos célebres Proms da BBC,
em 2009, pelo solista Alban Gerhardt,
e a crítica londrina afirmou que este
era “um concerto destinado a ficar
no repertório.” Desde então tem
sido tocado nas principais salas de
concerto mundiais, tendo agora a
sua estreia em Portugal pelo mesmo
solista.
A intensa expressividade e
exuberância de Unsuk Chin, bem
como a sua procura de sonoridades
surpreendentes e inesperadas,
encontra paralelo em obras como o
bailado O Mandarim maravilhoso de
Béla Bartók, uma partitura grandiosa
e uma explosão de ritmo e colorido
sem precedentes.

A LESTE
TUDO
DE NOVO
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DOM 28 SET

TER 30 SET

18:00 SALA SUGGIA

19:30 SALA 2
CICLO JAZZ SONAE

Coro
Casa da Música

Paulo Mesquita
piano

A caminho do paraíso

John Tavener Funeral Ikos
Ivan Moody Three motets
Nino Janjgava Aliluia
Galina Grigorjeva Nature Morte
Arvo Pärt Triodion

€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6

Um programa onde a música de Arvo
Pärt, já considerada pela crítica como
a melhor fusão de agonia e êxtase
desde o tempo de Bach, representa
o culminar de uma jornada
intensamente espiritual.

Paulo Mesquita apresenta uma
música de sonoridade claramente
urbana, que caminha num
(des)equilíbrio perfeito entre
a subtileza e o arrebatamento,
reveladora da formação clássica do
pianista, o gosto pelo jazz nas suas
mais variadas vertentes e o requinte
de execução pianística, em cujo
contexto o piano é tratado como um
instrumento total, dentro e fora das
teclas e das cordas. Este recital é uma
viagem pelos três CDs já editados

A recompensa de ascender ao
paraíso é o tema de Funeral Ikos,
a composição coral mais famosa
de John Tavener, compositor
britânico que rejeitou as correntes
de vanguarda e recuperou as
tradições do passado como forma
de simplificar a linguagem musical
e comunicar com o grande público
de forma mais directa e emotiva. A
sua influência estende-se a vários
compositores, nomeadamente ao seu
aluno Ivan Moody cuja carreira está
intimamente ligada a Portugal e à
música coral ortodoxa.

©Pedro Lobo

Paul Hillier direcção musical

por Paulo Mesquita: Piano Harp and
Percussion (2012), 13 sketches for a
landscape (2013) e 12 Sketches for
a soundscape (2013). Uma música
livre de rótulos fáceis, mas que se
pode integrar nos movimentos mais
abrangentes do jazz contemporâneo
pela simbiose entre experimentação,
groove e improvisação.
FIM DE TARDE · NOVOS VALORES DO JAZZ
€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6| JANTAR+CONCERTO € 25
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A Fundação Galp Energia apoia
a Casa de todas as Músicas
A Fundação Galp Energia tem o objetivo
de intervir no âmbito da Responsabilidade
Social e do Desenvolvimento Sustentável.
Promove e apoia iniciativas nas áreas
do desenvolvimento social, da energia
e ambiente e da cultura.
Para a promoção de todas as Energias
Positivas.

OUTUBRO
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QUA 01 OUT

SEX 03 OUT

21:00 SALA SUGGIA

21:00 SALA SUGGIA
SINFÓNICA CLÁSSICA AXA

Dia Mundial da Música

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Em Paris com Bizet

O Dia Mundial da Música nunca
passa em claro por aqui, e o
Serviço Educativo encarrega-se
de a levar a vários pontos da
cidade, envolvendo os alunos de
escolas vocacionais e espalhando
boa disposição numa verdadeira
celebração da arte dos sons.

Dia Mundial da Música | Serviço Educativo

Yves Abel direcção musical

ENTRADA LIVRE

Ferdinand Hérold Abertura de Zampa
Georges Bizet Sinfonia em Dó; Suite de
L’Arlésienne
Giuseppe Verdi Abertura de As vésperas
sicilianas

20:15 CIBERMÚSICA
Palestra pré-concerto por Rui Pereira
€ 17 | CARTÃO AMIGO € 12,75 | JANTAR+CONCERTO € 33
MECENAS DIA MUNDIAL DA MÚSICA

YVES ABEL

Viajamos pelos teatros de Paris na
companhia de Georges Bizet para
ficar a conhecer os grandes sucessos
operáticos do seu tempo. Zampa,
ou a noiva de mármore estreou no
Teatro Nacional de Ópera Cómica

e ultrapassou as 500 récitas,
tornando-se no maior sucesso de
Ferdinand Hérold. Representação
máxima de um género oposto,
As vésperas sicilianas de Verdi é uma
grand-opéra e estreou na Ópera de
Paris em 1855.
Do autor da célebre Carmen ficamos
com as obras orquestrais mais
conhecidas. Escrita para uma
peça teatral de Alphonse Daudet,
L’Arlésienne remete-nos para o Teatro
Vaudeville e para um dos fracassos
de bilheteira do ano de 1872. Mas
a música, essa, tornou-se famosa,
dando origem a duas aclamadas
suites orquestrais.
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SÁB 04 OUT

TER 07 OUT

18:00 SALA SUGGIA

19:30 SALA 2

ORIENTE 2014

Remix Ensemble
Casa da Música

Quad Quartet

A Canção da Terra
João Figueiredo saxofone soprano
Peter Rundel direcção musical
Louise Callinan meio-soprano
Jeff Martin tenor
Ana Seara nova obra para ensemble
(estreia mundial; encomenda da Casa da
Música)*
Huang Ruo nova obra para ensemble
(estreia mundial; encomenda da Casa da
Música)
Gustav Mahler (arr. Schönberg) A Canção
da Terra

*Jovem Compositora em Residência 2014

€ 11 | CARTÃO AMIGO € 8,25 | JANTAR+CONCERTO €27

Das Lied von der Erde (A Canção da
Terra) é um ciclo de seis canções para
tenor, meio-soprano e orquestra.
Os textos usados por Gustav Mahler
foram extraídos do livro A Flauta
Chinesa, uma tradução alemã de
poemas chineses dos séculos VIII e IX
publicada em 1907. Foi Alma Mahler
quem lhe leu os poemas em voz alta,
levando o compositor a encontrar
na poesia chinesa da dinastia
Tang respostas espirituais que se
aplicavam à sua própria existência.
Momentos muito aguardados na
programação de 2014 são as estreias
mundiais das encomendas da Casa
da Música ao compositor chinês
Huang Ruo, uma voz confirmada no
panorama internacional da criação
musical, e à jovem compositora
portuguesa Ana Seara.

GUSTAV MAHLER

A LESTE
TUDO
DE NOVO

Fernando Ramos saxofone alto
Henrique Portovedo saxofone tenor
Romeu Costa saxofone barítono
Caroline Ansink Waves
JacobTV Take a Wild Guess
Louis Andriessen Facing Death
Chiel Meijering Mammas Don’t Let Your
Babies…

FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA
€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6 | JANTAR+CONCERTO € 25

Louis Andriessen rendeu-se ao
jazz quando escreveu Facing Death,
uma homenagem a Miles Davis
para o aclamado Kronos Quartet e

que na versão para saxofones vinca
ainda mais a influência do universo
jazzístico.
Será Take a Wild Guess uma peça
instrumental de teatro musical ou
um recitativo falado com banda
sonora? Seja qual for a classificação
que lhe dermos é uma composição
única e extremamente original, com
um vigor rítmico de grande impacto.
Estas e outras peças são a proposta
para um programa com origem
na Holanda e que encerra com
a frenética e bem-humorada
Mammas Don’t Let Your Babies
Grow Up to be Cowboys, um teste
ao virtuosismo do Quad Quartet.
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O Outono em Jazz regressa para uma segunda edição
onde se apresentam as mais variadas perspectivas
sobre as novas faces do jazz contemporâneo. Os estilos
presentes podem ser os mais diversos, do mainstream ao
experimentalismo, das big bands à improvisação livre, do
pós-bop aos cruzamentos com o rock ou com as músicas
tradicionais. O Outono em Jazz é um festival sem dogmas,
que procura revelar a melhor música que se faz sob a
capa abrangente deste género marcado pelo culto da
improvisação e da inovação.

“Dito isto, aconteceu música fantástica
no Outono em Jazz”
jazz.pt

OUTONO
EM JAZZ
OUT
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TER 14 OUT

SÁB 18 OUT

19:30 SALA 2

18:00 SALA SUGGIA
DESCOBERTAS SINFÓNICAS
ORIENTE 2014

Concurso de Música
Santa Cecília

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

Recital dos Vencedores da edição 2013
José de Eça barítono
Franz Schubert Du bist die Ruh
F. Lopes-Graça O menino de sua mãe
Gabriel Fauré Après un rêve
Eduardo di Capua O sole mio
Luís Rendas Pereira barítono
Vasco Negreiros 5 canções do mar
Luiz Costa Canção Marinha
Berta Alves de Sousa Canção

Requiem de Paz

Os vencedores da 15ª Edição do
Concurso Internacional Santa
Cecília, organizado pelo Curso
de Música Silva Monteiro e
pela Fundação Eng. António de
Almeida, apresentam-se a solo
num recital conjunto na Casa da
Música, oferecendo uma série bem
diversificada de peças célebres do
repertório para piano, canto e violino.

Joseph Swensen direcção musical
Gunnar Linder shakuhachi
Toru Takemitsu Requiem
Joseph Swensen Shizue, para shakuhachi
e orquestra
Jean Sibelius Suite de O festim de
Belshazzar
Benjamin Britten Sinfonia da Requiem

Marinha

€ 15 | CARTÃO AMIGO € 11,25 | JANTAR+CONCERTO € 31
€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6 | JANTAR+CONCERTO € 25

No ano de 1939, o jovem Britten
recebia uma misteriosa encomenda
para uma grande celebração de
uma instituição muito poderosa.
Em resposta, escreveu a Sinfonia da
Requiem, um manifesto anti-guerra

Mário Leonardo Siegle violino
Béla Bartók Tempo di Ciaconna da
Sonata para violino solo
Heinrich Wilhelm Ernst Der
Erlkönig

às portas da Segunda Grande Guerra.
O secreto cliente era o governo do
Japão, que pretendia comemorar
os 2600 anos da dinastia da família
imperial. Os trágicos acontecimentos
que se seguiram mudaram o rumo
da história universal e a peça que
Britten dedicou aos seus pais só viria
a ser ouvida no Japão em 1956. Um
ano mais tarde, foi o compositor
Takemitsu quem compôs um
Requiem para orquestra.
Dedicada a uma familiar padecida
no bombardeamento de Hiroxima,
Shizue, para flauta de bambu e
orquestra dá a conhecer a vertente de
compositor do aclamado violinista e
maestro Joseph Swensen.

Bernardo Pinhal piano
Igor Stravinski Três andamentos de
Petrushka
Pierre Delignies Calderon piano
Fryderyk Chopin Balada nº 2
Mendelssohn/Liszt/Horowitz Marcha

JOSEPH SWENSEN ©Jack Dine

nupcial

A LESTE
TUDO
DE NOVO
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DOM 19 OUT

TER 21 OUT

12:00 SALA SUGGIA

21:00 SALA SUGGIA
CICLO PIANO EDP

Banda Sinfónica Portuguesa

Valentina Lisitsa
piano

Sandro Andrade e Renato Peneda tímpanos
André Dias, Jorge Lima, Luís Santiago e
Rodrigo Cordeiro percussão
Alfred Reed Suite nº 4, Music for a City
Percy Grainger Colonial Song
Toshiro Mayuzumi Concerto para
percussão e orquestra de sopros
Tetsunosuke Kushida Ikaruga
Václav Nelhýbel Sinfonia
Resurrectionis

€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6

Douglas Bostock é um dos maestros
convidados regularmente para
trabalhar com a Banda Sinfónica
Portuguesa, imprimindo o seu
domínio musical abrangente às
interpretações do agrupamento
portuense. O programa que dirige
neste concerto atravessa várias
geografias, com destaque para as
sonoridades da música oriental
que se ouvem nos compositores
japoneses Mayuzumi e Kushida.
Colonial Song é uma peça de Percy
Grainger que, sendo totalmente
original, procura reproduzir as
características da música rural
australiana. A finalizar, uma das
obras mais grandiosas do compositor
checo Nelhýbel, plena de energia,
contrastes e dissonância.

Programa a anunciar

€ 17 | CARTÃO AMIGO € 12,75 | JANTAR+CONCERTO € 33

Artista exclusiva da prestigiada
editora Decca, Valentina Lisitsa
é o maior fenómeno mundial de
popularidade ao nível da música
clássica na internet, com mais de 30
milhões de visualizações das suas
interpretações só no canal YouTube.
A pianista ucraniana, residente

©Gilbert François

Douglas Bostock direcção musical

dos Estados Unidos, é conhecida
pelo vasto repertório que executa
com brilhantismo, grande destreza
técnica, profundidade emocional
e aparente facilidade, sendo
actualmente presença regular nas
mais prestigiadas salas de concerto
mundiais. Entre os seus grandes
sucessos discográficos contam-se
os 24 Prelúdios de Chopin e os
Concertos de Rachmaninoff. Este é o
seu recital de estreia em Portugal.
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SEX 24 OUT

DOM 26 OUT

21:00 SALA SUGGIA

12:00 SALA SUGGIA

SINFÓNICA CLÁSSICA AXA

SINFÓNICA AO DOMINGO

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

A catedral de Bruckner

Sinfonia Pizzicato
CONCERTO COMENTADO

20:15 Cibermúsica
Palestra pré-concerto por Gabriela Canavilhas
€ 17 | CARTÃO AMIGO € 12,75 | JANTAR+CONCERTO € 33

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa
da Música tem vindo a apresentar
regularmente as Sinfonias de
Bruckner, um dos mais importantes
legados sinfónicos do Romantismo.
A Quinta Sinfonia é verdadeiramente
monumental, quer na sua magnitude

Christoph König direcção musical
Concerto comentado por Gabriela
Canavilhas
Anton Bruckner Sinfonia nº 5 (excertos)

€ 5 | CARTÃO AMIGO € 3,75

Por que razão se atribuem títulos
a músicas instrumentais como
sinfonias ou sonatas? Geralmente
é por razões comerciais que nada
têm a ver com a música, mas outras
vezes os nomes estão relacionados
com qualidades ou características

GABRIELA CANAVILHAS

Anton Bruckner Sinfonia nº 5

sonora, quer na sua extensão.
Os musicólogos que sobre ela
escreveram descrevem-na como
“sumptuosa e a mais teológica”
(Tranchefort), “uma catedral”
(Candé), “uma sinfonia de fé”
(Halbreich), salientando o clima
meditativo de grande religiosidade e
a mestria no domínio do contraponto
só comparável a Bach. Robert
Simpson, especialista reconhecido
em Bruckner, afirma que a
originalidade do seu início não tem
comparação no repertório sinfónico.

©Pedro Lobo

Christoph König direcção musical

da partitura. A monumental Quinta
Sinfonia de Bruckner é também
conhecida por “Sinfonia Pizzicato”,
“Trágica”, “Catedral de Fé”, entre
outros nomes. Se a primeira
designação é fácil de compreender
pela intensa e original utilização
de pizzicatos em três dos seus
andamentos, as outras prendem-se
mais com o carácter da música e com
a sua orquestração e contraponto.
Neste concerto comentado
percorremos os momentos-chave
desta obra colossal.

248

249

TER 28 OUT
19:30 SALA 2
ORIENTE 2014

NOVEMBRO

Quarteto Ruggeri
Tiago Afonso violino
Joana Pereira viola
Feodor Kolpashnikov violoncelo
Toru Takemitsu Landscape
Luis de Freitas Branco Quarteto de
cordas
P.I. Tchaikovski Quarteto nº 1

FIM DE TARDE · música de câmara
€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6 | JANTAR+CONCERTO € 25

Quando olhamos uma paisagem
à distância e a observamos no
seu todo, como um quadro, tudo
parece estático. Mas quando
observamos com maior detalhe, ou

nos aproximamos, vemos emergir
movimento e tudo parece ganhar
vida nos detalhes. Esta imagem
aplica-se a Landscape, de Takemitsu,
quarteto de cordas de 1961 que
nos coloca perante uma paisagem
desconhecida e intrigante, como
que proporcionando uma viagem a
um lugar desconhecido. Esta obra
é apresentada pela primeira vez
no Porto e serve de preâmbulo ao
quarteto de Luís de Freitas Branco,
escrito em Paris após o contacto
do compositor com Debussy, e ao
de Tchaikovski, autor daquele que
é considerado o primeiro grande
quarteto russo.

©João Messias

Maria Kagan violino
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SÁB 01 NOV
18:00 SALA SUGGIA
DESCOBERTAS SINFÓNICAS

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Pierre-Laurent Aimard piano
Christian Miedl barítono
Miklós Lukács cimbalão
Igor Stravinski Concerto em Ré
Harrison Birtwistle Concerto para
piano e orquestra (estreia em
Portugal; encomenda da Casa da Música,
Bayerische Rundfunk “Musica Viva”,
London Philharmonic Orchestra e Boston
Symphony Orchestra)
Peter Eötvös Atlantis, para barítono,
voz branca, cimbalão, coro virtual e
orquestra

PORTRAIT PETER EÖTVÖS II
€ 15 | CARTÃO AMIGO € 11,25 | JANTAR+CONCERTO € 31

Artista exclusivo da editora Deutsche
Grammophon, o pianista Pierre‑Laurent Aimard já actuou a solo
no Ciclo de Piano da Casa da
Música, proporcionando um recital
inesquecível e entusiasticamente
aplaudido. Desta feita, toca pela
primeira vez com a Orquestra
Sinfónica e na companhia do
maestro Peter Eötvös, com quem
tem partilhado prestigiados palcos
mundiais. Em estreia nacional,
apresentam-se uma encomenda
conjunta da Casa da Música ao
compositor britânico Harrison
Birtwistle e Atlantis, de Peter Eötvös,
naquele que é um encontro raro
em palco de dois dos maiores
compositores da actualidade.
De sonoridades aquáticas e
absolutamente surpreendentes,
criando um mundo de fantasia
que nos transporta para o mítico
arquipélago submerso de Atlântida,
a peça de Peter Eötvös confirma
o seu estatuto entre os grandes
compositores da actualidade.

PETER EÖTVÖS ©Jean François Leclercq

Peter Eötvös direcção musical

PIERRE-LAURENT AIMARD ©Marco Borggreve

Encontro de gigantes

252

Partimos em direcção a Constantinopla, ao encontro
do príncipe Dimitrie Cantemir e de um universo sonoro
simultaneamente místico e exótico na companhia de
Jordi Savall e de grandes mestres da música tradicional.
O maestro Paul Hillier reconstitui as origens do drama
per musica nos moldes da tragédia Clássica, desvendando
ainda a música para as exéquias de Henrique II, escrita
por Schütz no ano da graça de 1635.
O aclamado maestro Masaaki Suzuki é o Artista em
Associação do À Volta do Barroco. Com o seu premiado
agrupamento Bach Collegium Japan, uma referência
na discografia internacional, somos brindados com a
melhor música de Johann Sebastian Bach, sendo depois
levados a conhecer a música que marcou a transição
para o Classicismo com obras-primas de Carl Philipp
Emanuel Bach e Joseph Haydn na interpretação da
Orquestra Barroca Casa da Música. A viagem prossegue
em direcção ao expoente máximo do período Clássico,
numa evocação à glória de Deus, com a Grande Missa em
Dó menor de Mozart sob a direcção de Olari Elts à frente
da Orquestra Sinfónica e do Coro Casa da Música.

MECENAS À VOLTA DO BARROCO

253

à volta
do barroco
02 - 16 NOV

255

256

DOM 02 NOV

TER 04 NOV

18:00 SALA SUGGIA

21:00 SALA SUGGIA

ORIENTE 2014

ORIENTE 2014

CICLO BARROCO BPI

CICLO BARROCO BPI

Bach Collegium Japan

Hespèrion XXI

Bach no Japão

Jordi Savall, um regresso desejado

musical
Hana Blazikova soprano
Dominik Wörner barítono
J.S. Bach Concerto para órgão em Ré;
Cantata “Liebster Jesu, mein
Verlangen” BWV 32; “Der Friede sei
mit dir” BWV 158; Trio sonata para 2
violinos em Lá menor; Cantata “Ich gehe
und suche mit Verlangen” BWV 49

€ 10 | CARTÃO AMIGO € 7,5

Masaaki Suzuki fundou o Bach
Collegium Japan em 1990 para dar a
conhecer no Japão a grande música
do Barroco em instrumentos de época
e numa perspectiva historicamente
informada. Cinco anos mais tarde,
este agrupamento conquistava a
crítica especializada do mundo
ocidental pela gravação das principais
obras corais de Bach para a editora
BIS. Com cerca de cinquenta registos
no mercado, o Bach Collegium Japan
e o seu titular contam com recentes
prémios da BBC, da Associação de
Críticos Alemães e de Melhor Disco
do Ano da Diapason.
No ano em que a Casa da Música
celebra o Oriente como tema
da programação, esta aclamada
formação instrumental faz a sua
estreia no Porto com música do
compositor que lhe dá o nome,
Johann Sebastian Bach.

À VOLTA
DO BARROCO
02 - 16 NOV

Jordi Savall viola d’arco, lira e
direcção musical
Hakan Güngör kanun
Yurdal Tokcan oud
Haïg Sarikouyoumdjian ney e duduk
Dimitri Psonis santur
Driss El Maloumi oud
Pedro Estevan percussões

€ 17 | CARTÃO AMIGO € 12,75 | JANTAR+CONCERTO € 33

O contacto mais puro e genuíno com
as tradições ancestrais da música
do Médio Oriente. A incursão de

JORDI SAVALL ©David Ignaszewski

Masaaki Suzuki órgão, cravo e direcção

MASAAKI SUZUKI ©Marco Borggreve
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Jordi Savall pela música de Dimitrie
Cantemir, príncipe da Moldávia, e
pelo seu “Livro da Ciência da Música”
deu origem a um dos mais aclamados
discos do Hespèrion XXI, editado em
2009. Istambul surge como a cidade
onde, no século XVII, confluíram
as culturas sefarditas arménias e
ocidentais, proporcionando um
universo musical fascinante que
o músico da Catalunha reproduz
reunindo os melhores intérpretes
oriundos de cada uma destas regiões.

À VOLTA
DO BARROCO
02 - 16 NOV

258

259

SEX 07 NOV
21:00 SALA SUGGIA
SINFÓNICA FORA DE SÉRIE

Orquestra Sinfónica
Coro
Casa da Música
Mozart sagrado

Karen Wierzba soprano
Lisa Milne soprano
Juhan Tralla tenor
Stephan Loges barítono
F. Mendelssohn Sonho de uma Noite de
Verão (excertos)
W.A. Mozart Missa em Dó menor

€ 21 | CARTÃO AMIGO € 15,75| JANTAR+CONCERTO 36

As obras sacras de Mozart
constituem a manifestação
suprema de espiritualidade em
música. A representação do divino,
do sentimento de piedade, de
compaixão, dos conflitos morais

e da própria ideia de salvação
alcançam a maior fusão entre as
palavras expressas no texto e o seu
conteúdo emocional. Na sua Grande
Missa em Dó menor, uma tonalidade
associada a dramaturgias trágicas,
Mozart alcança a perfeição na arte
da retórica. Majestoso, comovente,
solene, brilhante na exploração dos
registos vocais que deambulam entre
a claridade celestial e a escuridão
terrestre.
Apresentada pela primeira vez na
Casa da Música, a Grande Missa
em Dó menor reúne a Orquestra
Sinfónica e o Coro Casa da Música
sob a direcção do aclamado maestro
Olari Elts.

À VOLTA
DO BARROCO
02 - 16 NOV

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

OLARI ELTS ©Marco Borggreve

Olari Elts direcção musical

260

261

DOM 09 NOV

TER 11 NOV

18:00 SALA SUGGIA

19:30 SALA 2

ORIENTE 2014
CICLO BARROCO BPI

Orquestra Barroca
Casa da Música

Teresinha landeiro
FADO

Os primeiros Clássicos
Masaaki Suzuki direcção musical
C.P.E. Bach Sinfonia em Si menor,
op.182 nº 5; Sinfonia em Ré maior,
op.183 nº 1; Sonata em trio
J. Haydn Sinfonia nº 6, A manhã;
Sinfonia nº 44, Fúnebre

€ 10 | CARTÃO AMIGO € 7,5

Após a sua estreia na Casa da Música
com o aclamado Bach Collegium
Japan, o maestro Masaaki Suzuki
prossegue a sua residência como
Artista em Associação do À Volta
do Barroco ensaiando a Orquestra
Barroca Casa da Música num

programa dedicado ao mais ilustre
filho de Bach, Carl Philipp Emanuel,
e a Joseph Haydn. Naquela que é
uma ilustração perfeita da transição
do Barroco para o Classicismo, as
sinfonias de Carl Emanuel Bach
desvendam um estilo marcado
pela expressão de emoções. A sua
influência nas gerações posteriores
é nítida e revela-se em Haydn,
compositor que vem dominar o
género sinfónico na Áustria desde as
suas primeiras obras, onde se inclui
a célebre A manhã, e cuja Sinfonia
Fúnebre é um exemplo maior do
movimento Sturm und Drang.

À VOLTA
DO BARROCO
02 - 16 NOV

Teresinha Landeiro voz
Pedro de Castro guitarra portuguesa
André Ramos viola de fado
Francisco Gaspar baixo

FIM DE TARDE · NOVOS VALORES DO FADO
€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6 | JANTAR+CONCERTO € 25

Aos 18 anos, Teresinha Landeiro
destaca-se entre a mais recente
geração do fado. Tem feito a sua
aprendizagem na Mesa de Frades,
em Alfama, fazendo parte do elenco
fixo desta Casa de Fados desde 2012.
Participou na Gala de Fado que a
Rádio Amália realiza no Auditório

Luísa Todi, em Setúbal. Natural de
Azeitão, estreou-se a cantar fado na
Casa de Linhares, aos 12 anos. Em
2008 participou na Grande Noite
do Fado, conseguindo o 1º lugar
nos Concursos de Fado Amador
de Odivelas e da ACOF e o 2º lugar
no concurso da Gebalis “Fado dos
Bairros”. Em 2012 integrou o Projecto
Saudade no Futuro, com outros 9
jovens, e gravou um CD colectivo.
Partilhou o palco com as fadistas
Teresa Câmara (Ritz Clube) e Joana
Amendoeira (espectáculo Gerações
do Fado no Tivoli).

262

263

SÁB 15 NOV

DOM 16 NOV

18:00 SALA SUGGIA

18:00 SALA SUGGIA

DESCOBERTAS SINFÓNICAS

CICLO BARROCO BPI

ORIENTE 2014

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Arditti Quartet
Exotismo sinfónico

Brad Lubman direcção musical
Ana Seara nova obra para orquestra
(estreia mundial; encomenda da Casa da
Música)*
Toshio Hosokawa nova obra para quarteto
de cordas e orquestra (estreia
nacional; encomenda da Casa da Música,
Westdeutscher Rundfunk e Eurasia
Festival/Jekaterinburg)
Peter Eötvös Zero Points
Igor Stravinski O canto do rouxinol

*Jovem Compositora em Residência 2014

PORTRAIT PETER EÖTVÖS III

BRAD LUBMAN ©Erich Camping

€ 15 | CARTÃO AMIGO € 11,25 | JANTAR+CONCERTO € 31

O conto O Rouxinol, de Hans
Christian Andersen, recontado na
versão de um pescador chinês, deu
origem a uma ópera em três actos de
Stravinski que estreou na Ópera de
Paris em 1914. Três anos mais tarde,
Stravinski fazia um poema sinfónico
com base na ópera a que chamou
O Canto do Rouxinol e que viria a
originar um bailado para os Ballets
Russes, com cenários de Matisse e
coreografia de Balanchine.
Num concerto onde prossegue
a retrospectiva da obra de Peter
Eötvös, o destaque recai sobre as
encomendas da Casa da Música à
Jovem Compositora em Residência,
Ana Seara, e a Toshio Hosokawa, a
qual conta com a participação do
aclamado Quarteto Arditti.

A LESTE
TUDO
DE NOVO

Coro
Casa da Música
Êxtase coral
Paul Hillier direcção musical
Andrea Gabrieli Oedipus Rex
Heinrich Schütz Musikalisches Exequien

€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6

A tragédia grega permanece como
o berço de toda a cultura teatral
ocidental, mas a forma como estes
textos eram representados continua
em parte desconhecida. Uma das
primeiras reconstituições de uma
tragédia da Antiguidade Clássica
nos tempos modernos decorreu no
Teatro Olímpico em Vicenza, onde,

em 1585, subiu à cena O Rei Édipo de
Sófocles. Andrea Gabrieli compôs as
partes corais num estilo homofónico
para este espectáculo que figura
como um antecessor do drama per
musica.
A música que Schütz compôs para as
exéquias de Henrique II, Conde de
Gera, no ano de 1635, representa um
ponto alto do repertório Seiscentista.
Estruturada como um concerto
em forma de missa fúnebre, esta
partitura estendeu a sua influência
na cultura musical germânica até ao
tempo de Brahms.

À VOLTA
DO BARROCO
02 - 16 NOV

264

265

TER 18 NOV
19:30 SALA SUGGIA
ORIENTE 2014

Remix Ensemble
Casa da Música
Canções do Oriente

Yeree Suh soprano
Ellen Ugelvik piano
António Chagas Rosa Elegias Chinesas
(segundo Camilo Pessanha) (estreia
mundial; encomenda da Casa da Música)
Dai Fujikura Diamond Dust – Concerto
para piano nº 2 (estreia em Portugal;
encomenda da Casa da Música e Ellen
Ugelvik com o apoio do Arts Council
Norway)
Tan Dun Circle para 4 trios, maestro e
público
Unsuk Chin snagS&Snarls

PORTRAIT UNSUK CHIN V
€ 11 | CARTÃO AMIGO € 8,25 | JANTAR+CONCERTO € 27

O contacto com grandes representantes da cultura do Extremo Oriente
proporciona uma experiência musical rara. As Elegias Chinesas são

oito poemas oriundos da longínqua dinastia Ming e uma das descobertas do poeta Camilo Pessanha
em Macau, dando agora origem a
um ciclo de canções de Chagas Rosa.
A Compositora em Residência na
Casa da Música, Unsuk Chin, escreveu o ciclo de canções snagS&Snarls
segundo textos de Lewis Carrol, obra
preliminar à sua aclamada ópera Alice
no País das Maravilhas. Com a estreia
do 2º Concerto para piano de Dai
Fujikura ouvimos pela primeira vez
no Porto a música de um dos compositores japoneses mais reputados no
Ocidente.
Formar um círculo com quatro trios
instrumentais, o maestro e o público,
é a proposta original de Tan Dun,
que, desta forma, cria um ritual de
criação musical e proporciona uma
experiência única de participação
activa num concerto.

YEREE SUH ©Monica Schultz

Peter Rundel direcção musical

A LESTE
TUDO
DE NOVO

266

267

SEX 21 NOV

SÁB 22 NOV

21:00 SALA SUGGIA

16:00 SALA 2

SINFÓNICA CLÁSSICA AXA

ORIENTE 2014

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

Ensemble de Gamelão

Maravilhas sinfónicas

Pedro Gomes piano
W.A. Mozart Concerto para piano e
orquestra nº 9, Jeunehomme
Dmitri Chostakovitch Sinfonia nº 11

20:15 Cibermúsica
Palestra pré-concerto por Rui Pereira
€ 17 | CARTÃO AMIGO € 12,75 | JANTAR+CONCERTO € 33

“Uma das maravilhas do mundo.”
Desta forma se referiu ao Concerto
Jeunehomme, de Mozart, o pianista
Alfred Brendel. Com rasgos de
originalidade constantes, desde
a entrada inesperada do piano
antes da orquestra até aos diálogos

permanentes entre as duas forças
concertantes, este concerto para
piano mantém-se como um dos
favoritos dos melómanos e assinala
o regresso do jovem pianista Pedro
Gomes à Casa da Música.
A Sinfonia nº 11 de Chostakovitch
foi escrita para assinalar os 40 anos
da chamada Revolução de Outubro
mas a inclusão de temas populares
russos faz parte de um programa
que relata, ao longo dos seus quatro
andamentos, os episódios da
primordial tentativa de revolução
de 1905, o ano que intitula a obra
que reconciliou o compositor com o
regime soviético.

Jorge Queijo e Maria Mónica
direcção musical

€ 6 | CARTÃO AMIGO € 4,5

PEDRO GOMES ©Marco Borggreve

Michael Sanderling direcção musical

A tradição do gamelão, instrumento
de percussão originário de Java,
encontra-se mais uma vez com a nova
música dos compositores ocidentais.
O Ensemble de Gamelão da Casa
da Música apresenta um concerto
recheado de obras inéditas escritas
especialmente para a ocasião.

A LESTE
TUDO
DE NOVO

268

269

DOM 23 NOV

TER 25 NOV

18:00 SALA SUGGIA

19:30 SALA 2

CICLO PIANO EDP

Nikolai Lugansky

Quarteto de Cordas
de Matosinhos

piano

Sonata em Dó menor D958
Franck/Bauer Prelúdio, Fuga e
Variações
Franz Liszt São Francisco de Paula
caminhando sobre as ondas; Jogos de
água em Villa d’Este
Wagner/Liszt Morte de amor de Isolda

€ 20 | CARTÃO AMIGO € 15

A carreira de Nikolai Lugansky
continua em verdadeira ascensão
internacional. Distinguido com o
título honorário de Artista do Povo
da Rússia em 2013, vencedor dos

galardões de Melhor Disco a Solo
de 2012 pela Diapason e Melhor
Disco do Ano 2013 pela Echo Klassik
Award, Lugansky continua a alargar
o seu repertório e a conquistar novos
públicos nas mais prestigiadas
salas de concerto mundiais. No seu
regresso à Casa da Música, onde
actuou num portentoso recital em
2008, o pianista interpreta obras
consagradas de Franz Schubert
e Franz Liszt, marcando o seu
programa com o virtuosismo de
transcrições para piano de originais
para orquestra e órgão de Wagner e
César Franck.

Vítor Vieira violino
Juan Maggiorani violino
Jorge Alves viola
Marco Pereira violoncelo
Vasco Mendonça Caged Symphonies
Fernando Lopes-Graça Catorze anotações
para quarteto de cordas
Felix Mendelssohn Quarteto de cordas
em Lá menor, op.13

FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA
€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6 | JANTAR+CONCERTO € 25

Fruto de uma encomenda da Câmara
de Matosinhos ao Jovem Compositor
em Residência na Casa da Música em

NIKOLAI LUGANSKY ©Marco Borggreve

Franz Schubert Allegretto em Dó menor;

2007, Vasco Mendonça, o quarteto de
cordas Caged Symphonies foi estreado
no ano seguinte em Matosinhos e
premiado no Festival Clefworks,
nos Estados Unidos da América.
As Catorze anotações de Fernando
Lopes-Graça foram dedicadas ao
Quarteto de Cordas do Porto e são
um dos quartetos mais populares no
repertório da música portuguesa.
O primeiro grande quarteto de
cordas escrito após a morte de
Beethoven foi o Quarteto em Lá
menor de Mendelssohn, obra
maior dentro do género e herdeira
da melhor tradição vienense.
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26-30 NOV

SEX 28 NOV
21:30 SALA SUGGIA
SINFÓNICA CLÁSSICA AXA

42º CONGRESSO INTERNACIONAL
DE VIOLA DE ARCO

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Jurowski em Casa

a Associação Portuguesa da Viola
d’Arco lança-se num novo desafio.
O 42º Congresso Internacional de
Viola de Arco decorre de 26 a 30 de
Novembro, no Porto, promovendo
inúmeras atividades que terão o
futuro da viola de arco como tema
ou inspiração. Serão apresentados
recitais, concertos com orquestra,
painéis de debate, conferências,
lutherie e muitas outras surpresas.

Michail Jurowski direcção musical
Nobuko Imai viola
Béla Bartók Concerto para viola e
orquestra
P.I. Tchaikovski Sinfonia nº 4

€ 17 | CARTÃO AMIGO € 12,75 | JANTAR+CONCERTO € 33

CONCERTO ASSOCIADO AO 42º CONGRESSO INTERNACIONAL
DE VIOLA DE ARCO

MICHAIL JUROWSKI ©Superbox

Um dos objetivos da International
Viola Society é a promoção da
excelência na performance da viola
de arco, através da realização de
congressos anuais e concursos.
Os congressos realizam-se desde
1973 em vários pontos do mundo
e, em 2014, Portugal será o país
anfitrião. Após o reconhecimento
pelo Guiness World Record do 6º
Encontro de Violas de Arco como o
maior ensemble em palco de violas,

Aclamado especialista no repertório
sinfónico russo, o maestro Michail
Jurowski dirige aquela que é
considerada o auge da obra sinfónica
de Tchaikovski, a Quarta Sinfonia.
Prodígio da arte de orquestração,
a sinfonia conta uma história em
detalhe marcada pela ideia de um
destino implacável e da fuga à
realidade como forma de encontrar a
felicidade.
Merece destaque a estreia no Porto
da violetista japonesa Nobuko Imai.

272

273

DOM 30 NOV
12:00 SALA SUGGIA
SINFÓNICA AO DOMINGO

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
A carta de Tchaikovski
CONCERTO COMENTADO

Michail Jurowski direcção musical
Concerto comentado por Rui Pereira
P.I. Tchaikovski Sinfonia nº 4

€ 5 | CARTÃO AMIGO € 3,75

Numa carta escrita à sua patrona,
Tchaikovski revelou todos os
detalhes da história que deu origem
à sua Quarta Sinfonia, uma das
partituras mais célebres de todo

o repertório sinfónico. Marca por
excelência do Romantismo, a ideia do
destino ao qual o homem não pode
fugir domina toda a obra. Por entre
prazeres mundanos, o confronto
entre o indivíduo e a sociedade
e os mais diversos conflitos
existenciais, a sinfonia é expoente
máximo da música programática
e proporciona uma história maior
do que a própria vida, excelente
para um concerto comentado.

DEZEMBRO

274

275

TER 02 DEZ

SÁB 06 DEZ

19:30 SALA 2

18:00 SALA SUGGIA

CICLO JAZZ SONAE

DESCOBERTAS SINFÓNICAS
ORIENTE 2014

Esmae Big Band

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
A surpresa de Chin

FIM DE TARDE · NOVOS VALORES DO JAZZ
€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6 | JANTAR+CONCERTO € 25

No âmbito do Curso de Jazz da
Escola Superior de Música e Artes do
Espectáculo, todos os anos os alunos
assumem o papel de compositores
ou arranjadores e constroem um
repertório para a big band oficial do
Curso. Os intérpretes são também
os mesmos alunos, que contam com
a direcção do pianista galego Abe
Rábade.

Stefan Blunier direcção musical
György Ligeti Lontano
Unsuk Chin nova obra para orquestra
(estreia mundial; encomenda da Casa
da Música, South Bank Centre e Boston
Symphony Orchestra)
Sergei Prokofieff Sinfonia nº 5

PORTRAIT UNSUK CHIN VI
€ 15 | CARTÃO AMIGO € 11,25 | JANTAR+CONCERTO € 31

A carreira da compositora sul‑coreana Unsuk Chin, uma das vozes
mais originais e consistentes da
actualidade internacional, ficará para
sempre associada aos seus estudos

STEFAN BLUNIER ©Thilo Beu

Abe Rábade direcção musical

com György Ligeti. Num concerto
que abre com Lontano, obra de
maturidade de Ligeti e verdadeiro
ovo de Colombo na reinvenção
da polifonia, a estreia mundial
da encomenda conjunta da Casa
da Música a Unsuk Chin promete
ser uma das grandes surpresas da
programação de 2014.
A estreia da 5ª Sinfonia de Prokofieff
foi coroada de sucesso e entusiasticamente acolhida pela crítica. Obra
de carácter patriótico, a sua audição mantém hoje em dia o mesmo
impacto e capacidade de comunicação com o público.

A LESTE
TUDO
DE NOVO

276

277

DOM 07 DEZ

SEG 08 DEZ

18:00 SALA SUGGIA

18:00 SALA SUGGIA

CICLO PIANO EDP

Elizabeth Leonskaja

Banda Sinfónica Portuguesa

piano

D959 e D960

€ 20 | CARTÃO AMIGO € 15

Elizabeth Leonskaja é uma das
últimas representantes da grande
tradição da escola russa de piano e
contemporânea dos míticos artistas
da União Soviética que conquistaram
de rompante o universo musical
do Ocidente a partir da década de
sessenta. Ela própria foi premiada
nos Concursos Marguerite Long,
em Paris, e Queen Elizabeth, em

Bruxelas, nesse período. Senhora de
uma carreira internacional notável,
muito marcada pela proximidade
artística a Sviatoslav Richter, e de um
extenso repertório, é considerada
uma das grandes intérpretes da
obra integral para piano de Franz
Schubert. No seu recital de estreia na
Casa da Música apresenta o tríptico
final de Schubert, composto pelas
grandes sonatas que encerraram
o legado pianístico do compositor
austríaco e que permanecem como
obras favoritas do grande público.

Francisco Ferreira direcção musical
J. de Meij Planet Earth – Sinfonia nº 3

€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6

Gaia é a deusa grega da Terra, a Mãe
Terra, elemento primordial com
um poder gigantesco. Como forma
de ilustrar esta homenagem ao
planeta Terra, o compositor holandês
Johan de Meij socorreu-se de uma

©Julia Wesely

Franz Schubert 3 últimas sonatas, D958,

ode à Mãe Terra retirada dos Hinos
Homéricos da Antiguidade Grega,
celebrando-a como mãe dos deuses
e de todas as criaturas, e esposa do
céu estrelado. Esta obra em grande
escala é interpretada com um coro
feminino – uma referência ao efectivo
usado no final da suite Os Planetas
de Gustav Holst, onde surgiam todos
os planetas então conhecidos à
excepção da Terra.

80

81
279

278

TER 09 DEZ
19:30 SALA 2

Prémio Conservatório de Música
do Porto/Casa da Música
Todos os anos, os alunos que
conquistam o primeiro prémio
nos diversos instrumentos
contemplados no Concurso Interno
do Conservatório de Música do
Porto apresentam-se num recital
de laureados onde disputam,
entre si, o Prémio Casa da Música.
Este prémio tem revelado jovens
instrumentistas de grande qualidade

que prosseguem estudos ao mais alto
nível em Portugal e no estrangeiro.
Os vencedores da edição 2014 serão
anunciados no início do Verão e
apresentam-se, depois, em recital na
Sala 2 da Casa da Música.
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA
€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6 | JANTAR+CONCERTO € 25

SÁb 22 NOV
COlÓNIA

dOM 23 NOV
lISbOA

kölNER PhIlhARMONIE

GRANdE AUdITóRIO GUlbENkIAN

REmIX ENSEmblE
CASA dA MúSICA

ORQUESTRA SINFÓNICA
dO PORTO CASA dA MúSICA

peter Rundel direcção musical

michael Sanderling direcção

lionel peintre barítono

musical
pedro Gomes piano

EdIÇÕES
CASA dA MúSICA
desCUBrA NA NossA LoJA os disCos e os
Livros editAdos peLA CAsA dA músiCA

Georges Aperghis nova obra para
ensemble e barítono

JANTAR + CONCERTO

W. A. mozart Concerto para piano
e orquestra nº 9 K271 “Jeunehomme”
dmitri Chostakovitch Sinfonia
nº 11

LoJA CAsA dA músiCA
seg-sáB: 10:00-19:00
dom: 10:00-18:00
diAs de CoNCerto: AtÉ meiA horA
ApÓs o iNíCio do mesmo
w w w.CAsAdAmUsiCA.Com

280

Em 2014 o Natal é cantado pelas vozes da soprano Zoe
Nicolaidou, nos concertos da Orquestra Sinfónica sob a
direcção de Christoph König, e do Coro Casa da Música,
num concerto com a Orquestra Barroca dirigido por
Laurence Cummings. Se a Quarta Sinfonia de Mahler,
plena de humor, nos leva às portas do paraíso na
ternurenta e inocente descrição de uma criança que ouve
música angelical na companhia de São Pedro e Santa
Marta, já as cantatas e motetes que Bach compôs para
celebrar o Advento e a Natividade são partituras de júbilo e
profunda religiosidade que apelam à fraternidade e à paz.
Propostas distintas mas sempre aliciantes para celebrar o
Natal da melhor forma, com música.
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MÚSICA
PARA O NATAL
14-21 DEZ
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SEX 12 DEZ

DOM 14 DEZ

21:00 SALA SUGGIA

12:00 SALA SUGGIA

SINFÓNICA FORA DE SÉRIE

SINFÓNICA AO DOMINGO

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

A escolha de König

Natal no Paraíso
CONCERTO COMENTADO

Christoph König direcção musical
Zoe Nicolaidou soprano
Luís Tinoco Abertura festiva
W.A. Mozart “Come Scoglio” de Così fan
tutte
Maurice Ravel Duas melodias hebraicas
Richard Wagner Prelúdio dos Mestres
Cantores de Nuremberga
Gustav Mahler Sinfonia nº 4

€ 17 | CARTÃO AMIGO € 12,75 | JANTAR+CONCERTO € 33

O maestro Christoph König
despede-se de 2014 com um
programa da sua eleição. A música
portuguesa inaugura o concerto
em tom festivo, com uma recente
partitura de Luís Tinoco. Mozart,
com uma das célebres árias de Così
fan tutte, Ravel, com duas canções de
acentuado exotismo, e Mahler, na sua
visão maravilhosa do Paraíso, servem
de pretexto para conhecermos
uma das vozes que tem brilhado
nos teatros de ópera europeus e
conquistado alguns dos certames
mais reputados do canto lírico, a
soprano cipriota Zoe Nicolaidou.

Christoph König direcção musical
Zoe Nicolaidou soprano
Concerto comentado por Rui Pereira
Gustav Mahler Sinfonia nº 4

€ 5 | CARTÃO AMIGO € 3,75

As alegrias do Paraíso são descritas
pela visão inocente de uma criança.
Desfiam-se danças e canções sob
o olhar tolerante de São Pedro,

CHRISTOPH KÖNIG

MÚSICA
PARA O NATAL
12-21 DEZ
ZOE NICOLAIDOU

MÚSICA
PARA O NATAL
12-21 DEZ

o vinho corre a jorros e os anjos
amassam o pão, enquanto Santa
Marta prepara uma lauta refeição
com as mais requintadas iguarias.
E a música, essa, é a mais bela que
se possa imaginar, incomparável
à que os pobres terrestres podem
ouvir. A Quarta Sinfonia de Mahler
leva-nos às portas do Paraíso com a
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da
Música, sob a direcção do seu titular
Christoph König.
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DOM 14 DEZ
21:00 SALA SUGGIA
CICLO JAZZ SONAE

Orquestra Jazz de Matosinhos
com Carlos Bica
discos. Merecem ainda referência
as suas explorações a solo, que se
materializaram no disco Single, ou o
mais recente quinteto Matéria Prima,
sem referir as inúmeras colaborações
como sideman. A Orquestra Jazz de
Matosinhos desafia as sonoridades
mais esparsas ou compactas
associadas aos pequenos grupos que
Carlos Bica lidera, propondo novos
arranjos especialmente concebidos
para este concerto sobre uma
selecção de temas do contrabaixista.
€ 11 | CARTÃO AMIGO € 8,25

CARLOS BICA

Carlos Bica é uma das grandes
referências do jazz português,
universo onde se move há cerca
de três décadas. A qualidade dos
projectos que desenvolve desde cedo
lhe deu uma dimensão europeia.
Entre estes destaca-se o trio Azul, que
lidera desde 1996, uma colaboração
de rara longevidade com o guitarrista
alemão Frank Möbus e o baterista
norte-americano Jim Black. A intensa
comunicação entre os três músicos
e a originalidade do repertório
trouxeram um reconhecimento que
se tem mantido ao longo dos já cinco
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DOM 21 DEZ
18:00 SALA SUGGIA
CICLO BARROCO BPI

Orquestra Barroca
Coro
Casa da Música
Natal com Bach

J.S. Bach Abertura da Suite para
orquestra nº 4; Motete “Der Geist
hilft” BWV 226; Cantata “Schwingt
freudig euch empor” BWV 36; Cantata
“Ich freue mich in dir” BWV 133;
Motete “Singet dem Herrn” BWV 225

€ 15 | CARTÃO AMIGO € 11,25

Vamos cantar o Natal ao som de
Bach. Indiscutivelmente o mais
consagrado nome do período
Barroco, Bach alcançou a síntese
estilística perfeita de todos os
compositores que o antecederam.
Autor de uma das mais extensas
obras musicais de todos os tempos,
dedicou muitas das suas partituras
ao Advento e à Natividade, criando
peças corais de júbilo a Jesus Cristo.
As cantatas em programa foram
cantadas nas celebrações do Natal,
a 27 de Dezembro de 1724, e do
Advento, a 2 de Dezembro de 1731,
na cidade de Leipzig, constituindo
exemplos maiores da arte do
contraponto.

MÚSICA
PARA O NATAL
12-21 DEZ

LAURENCE CUMMINGS ©Anton Sckl

Laurence Cummings direcção musical
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ASSINATURAS
2014

BAR
Casa da Música
Sábados | das 23:00 às 04:00

As novas tendências
da música electrónica
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O SEU LUGAR
PARA A
TEMPORADA
2014

ORQUESTRA SINFÓNICA
Série Clássica AXA

ORQUESTRA SINFÓNICA
Série Descobertas

15 CONCERTOS

10 CONCERTOS

€ 120

Remix Ensemble

Ciclo Barroco BPI

Coro Casa da Música

8 CONCERTOS

10 CONCERTOS

8 CONCERTOS

€ 70

CARTÃO AMIGO € 30

CARTÃO AMIGO € 45

CARTÃO AMIGO € 30
PREÇO POR CONCERTO EM

€ 40

€ 60

€ 40

CARTÃO AMIGO € 90

CARTÃO AMIGO € 53

PREÇO POR CONCERTO EM

PREÇO POR CONCERTO EM

PREÇO POR CONCERTO EM ASSINATURA € 8

PREÇO POR CONCERTO EM ASSINATURA € 7

ASSINATURA € 5

ASSINATURA € 6

ASSINATURA € 5

CARTÃO AMIGO € 6

CARTÃO AMIGO € 5,25

CARTÃO AMIGO € 3,75

CARTÃO AMIGO € 4,5

CARTÃO AMIGO € 3,75

ORQUESTRA SINFÓNICA
Fora de Série

ORQUESTRA SINFÓNICA
Temporada 2014

13 CONCERTOS

49 CONCERTOS

€ 91

Ciclo Jazz SONAE JAN-JUL

Ciclo Piano EDP

6 CONCERTOS

8 CONCERTOS

€ 245

CARTÃO AMIGO € 36

CARTÃO AMIGO € 60

€ 48

€ 86

CARTÃO AMIGO € 68

CARTÃO AMIGO € 184

PREÇO POR CONCERTO EM ASSINATURA € 8

PREÇO POR CONCERTO EM ASSINATURA € 10

PREÇO POR CONCERTO EM ASSINATURA € 7

PREÇO POR CONCERTO EM ASSINATURA € 5

CARTÃO AMIGO € 6

CARTÃO AMIGO € 7,5

CARTÃO AMIGO € 5,25

CARTÃO AMIGO € 3,75
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SINFÓNICA
CLÁSSICA AXA

295

SINFÓNICA
SÉRIE DESCOBERTAS

SINFÓNICA
FORA DE SÉRIE

SINFÓNICA
AO DOMINGO*

10 Jan

BRÖNNIMANN DIRIGE TCHAIKOVSKI

67

01 FEV

O IMPÉRIO DOS SENTIDOS

88

03 JAN

CONCERTO DE ANO NOVO

64

26 jan

MÚSICA COM HISTÓRIAS

83

24 Jan

KÖNIG DIRIGE STRAUSS

81

08 MAR

EXPRESSO ORIENTE

116

17 JAN

O SOM NASCENTE

72

23 fev

RETRATOS DE VIAGEM

107

07 FeV

MÚSICA NO CINEMA

96

22 MAR

SINFONIA TURANGALÎLA

122

15 FEV

A NOVA BABILÓNIA

101

30 mar

MELODIAS SINFÓNICAS

126

21 FEV

IMAGENS

106

24 MAI

ÍNDIA

176

02 MAR

CARNAVAL EXÓTICO

112

06 abr

SONS DO MAR

132

119

07 JUN

VIOLINO REINVENTADO

195

12 ABR

CELEBRAÇÃO ESPIRITUAL

138

04 mai

ORQUESTRA SINFÓNICA CASTILLA Y

159

27 SET

MÚSICA CONCERTANTE

229

25 ABR

ESPERANÇA EM TEMPO DE GUERRA

146

14 MAR

LEOPOLD HAGER, UM MESTRE
DOS CLÁSSICOS

LÉON

28 MAR

RAPSÓDIA HÚNGARA

125

18 OUT

REQUIEM DE PAZ

243

26 ABR

AMOR EM TEMPO DE GUERRA

148

18 mai

HISTÓRIA DE VIDA

174

04 ABR

O REGRESSO DE ZAGROSEK

129

01 NOV

0 ENCONTRO DE GIGANTES

250

10 MAI

PRIMEIRAS OBRAS

169

15 jun

AS MIL E UMA NOITES

198

158

15 NOV

EXOTISMO SINFÓNICO

262

01 JUN

ALADINO

193

21 set

O CÓDIGO CHOSTAKOVITCH

227

06 DEZ

A SURPRESA DE CHIN

275

04 JUL

CONCERTO PARA VIOLONCELO

207

26 out

SINFONIA PIZZICATO

247

30 nov

A CARTA DE TCHAIKOVSKI

272

14 dez

NATAL NO PARAÍSO

285

03 MAI

ORQUESTRA SINFÓNICA CASTILLA Y
LÉON

16 MAI

MÚSICA EM DÓ MENOR

172

13 JUN

SCHEHERAZADE

197

12 JUL

LAGINHA AO PIANO

216

19 SET

HISTÓRIAS DA VELHA RÚSSIA

226

07 NOV

MOZART SAGRADO

258

03 OUT

EM PARIS COM BIZET

235

12 DEZ

A ESCOLHA DE KÖNIG

284

24 OUT

A CATEDRAL DE BRUCKNER

246

21 NOV

MARAVILHAS SINFÓNICAS

266

28 NOV

JUROWSKI EM CASA

271

DE SCHUMANN

*Esta Série está incluída na Assinatura Sinfónica Temporada 2013.
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REMIX
ENSEMBLE

CICLO BARROCO
BPI

CORO

CICLO PIANO
EDP

18 Jan

REMIX ORIENTE

75

19 jan

PAUL HILLIER ENTRE O CÉU E A TERRA

76

17 abr

REQUIEM

139

07 jan

RAFAEL KYRYCHENKO

66

11 FeV

MARLENE DIETRICH!

98

23 mar

SONS DO HEMISFÉRIO SUL

123

25 abr

ESPERANÇA EM TEMPO DE GUERRA

146

20 fev

LukÁŠ VondrÁček

105

11 Mar

VARIAÇÕES DIABELLI

118

17 abr

REQUIEM

139

26 abr

AMOR EM TEMPO DE GUERRA

148

18 mar

GRIGORI SOKOLOV

121

27 ABR

O SOLDADO DESCONHECIDO

151

25 abr

ESPERANÇA EM TEMPO DE GUERRA

146

31 mai

STAIER, O MESTRE DO CRAVO

185

05 abr

YUNDI

130

06 mai

PETER EÖTVÖS, O MAESTRO

160

28 set

A CAMINHO DO PARAÍSO

230

29 jun

ORIENTALISMO BARROCO

202

25 mai

EVGENI BOZHANOV

183

08 jul

ATÉ AOS OSSOS

214

07 nov

MOZART SAGRADO

258

02 nov

BACH NO JAPÃO

256

21 out

VALENTINA LISITSA

245

04 out

A CANÇÃO DA TERRA

236

16 nov

ÊXTASE CORAL

263

04 nov

JORDI SAVALL, UM REGRESSO DESEJADO 257

23 nov

NIKOLAI LUGANSKY

268

18 nov

CANÇÕES DO ORIENTE

264

21 dez

NATAL COM BACH

288

09 nov

OS PRIMEIROS CLÁSSICOS

260

07 dez

ELIZABETH LEONSKAJA

276

16 nov

ÊXTASE CORAL

263

21 dez

NATAL COM BACH

288

298

299

CARTÃO AMIGO
2014
CICLO JAZZ
SONAE

06 mar

EGBERTO GISMONTI

114

08 jun

WAYNE SHORTER

196

01 jul

OJM COM MANUELA AZEVEDO

206

08 jul

REMIX ENSEMBLE

214

12 JUL

ORQUESTRA SINFÓNICA

216

DO PORTO CASA DA MÚSICA
13 jul

MÁRIO LAGINHA TRIO

217

301

-25%

Benefícios

cartão
amigo

• 25% de desconto* na aquisição de Assinaturas
(válido somente para uma temporada)
• 25% de desconto* nos concertos da Programação
da Casa da Música
• 25% de desconto* nas actividades do Serviço Educativo
• Oferta de Visitas guiadas**
• Prazo alargado para reserva de bilhetes (durante 14 dias,
até 48 horas antes do concerto)
• Divulgação antecipada dos grandes momentos da programação
• Informação regular sobre programação, bem como ofertas
e oportunidades.

Consigo a Casa
vai mais longe

* Descontos (1 bilhete por cartão, 2 no caso de 2 titulares, 4 no caso de familiar)
** (2 no caso de 1 titular, 4 para 2 titulares e 8 no caso de famílias)

Cartão Individual € 50
Cartão Duo

(2 pessoas)

Cartão Família
VALIDADE: 12 MESES

COMO ADquirir o Cartão Amigo

€ 75

(4 MEMBROS DO AGREGADO FAMILIAR)

€ 125

www.casadamusica.com
Bilheteiras Casa da Música
Linha Cartão Amigo 220 120 229

302

O envolvimento da comunidade é fundamental para a missão
de serviço social da Fundação Casa da Música. Ao adquirir
o Cartão Amigo está a contribuir para o desenvolvimento do projeto
A Casa vai a Casa e poderá participar no programa Ser Solidário.
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Instituições visitadas no ano lectivo 2012/13
Abrigo Nocturno da AMI Porto (com o apoio da SONAE)

Colégio Barão de Nova Sintra

Anilupa - Centro Lúdico da Imagem Animada, Centro

(com o apoio da Câmara Municipal do Porto)

Social e Paroquial de S. Nicolau e Casa do Infante

Encontrar+se

(projecto conjunto)

Estabelecimento Prisional do Porto

APPACDM de Matosinhos

Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora

APPACDM de Vila Nova de Gaia

Junta de Freguesia de S. Cosme

Associação de Deficientes das Forças Armadas

Lar José Tavares Bastos

(com o apoio da Câmara Municipal do Porto)
Associação de Trabalhadores e Reformados da PT
Associação do Porto de Paralisia Cerebral
Casa de Repouso Manuel Pais Vieira Júnior
Centro de Reabilitação da Granja

Lar S. Manuel
Lar Salvador Brandão
Liga dos Amigos do Centro Hospitalar de Gaia
Obra Diocesana para a Promoção Social
(com o apoio da Câmara Municipal do Porto)

Centro Educativo de Sta. Clara

Porta Amiga da AMI (com o apoio da Sonae)

Centro Hospitalar do Porto -

Pular a Cerca na Companhia do Rugby -

Unidade de Psiquiatria Comunitária

Programa Escolhas

Centro Social da Sé Catedral do Porto

QPI - Qualificar para Incluir

Centro Social de Sta. Cruz do Bispo

Santa Casa da Misericórdia de Sto. Tirso

Centro Social do Exército da Salvação

Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde

(com o apoio da Câmara Municipal do Porto)
Centro Social e Cultural da Paróquia de Valbom

Telefone da Esperança
(com o apoio da Câmara Municipal do Porto)

Centro Social Paroquial de Oliveira do Douro

Unidade de Intervenção Especializada

CerPorto - Ass. Desenvolvimento Comunitário

da EB1 de S. Caetano nº 2

do Cerco do Porto

Nº total de sessões realizadas ao longo
do ano lectivo: 160

A CASA VAI A CASA

PROGRAMA SER SOLIDÁRIO

A Casa vai a Casa tem um lema: “Convidem-nos que nós vamos”. Quando o público não pode vir

O Programa Ser Solidário consiste num sistema de atribuição de convites em que

à Casa, vai a Casa ter com ele.

Fundadores, Empresas Amigas, Amigos e, mesmo músicos dos Agrupamentos

A Casa vai a Casa é um serviço de música ao domicílio, concebido para grupos que não podem

Residentes e Colaboradores possam, conjuntamente seleccionar uma instituição/

deslocar-se à Casa da Música, tais como, unidades de reclusão, hospitais, centros de apoio à infância,

grupos que se dediquem a apoiar pessoas que por algum motivo não podem ter acesso

à terceira idade e cidadãos com necessidades especiais.

a bens culturais, para proporcionar o acesso aos concertos.

A Casa vai a Casa teve início em 2008 e desde então combate a exclusão social e incentiva o espírito
de comunidade e a auto‑estima dos participantes.
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Ourense

Barcelona

Paris

Tóquio

DIGRESSÕES

05-10 FEV
TÓQUIO

SEG 10 MAR
Lisboa

SEX 14 MAR
Paris

QUA 16 ABR
Coimbra

DOM 27 ABR
BARCELONA

28/29 ABR
BARCELONA

QUI 05 JUN
OUrense

06/07 JUN
BARCELONA

TOKYO BUNKA KAIKAN

Grande Auditório

Théâtre St.

Sé Velha de Coimbra

PALAU DE LA MÚSICA

PALAU DE LA MÚSICA

VII Festival

PALAU DE LA MÚSICA

CATALANA

Internacional de Música

CATALANA

Gulbenkian

Quentin-en-Yvelines

FORMAÇÃO
DE ANIMADORES MUSICAIS
SERVIÇO EDUCATIVO

CATALANA

de Ourense

coro Casa da Música
Remix Ensemble
Casa da Música

Remix Ensemble
Casa da Música

Peter Rundel direcção

Peter Rundel direcção

musical

musical

Simon Carrington
direcção musical
Duarte Lobo Requiem a 6

TUM TUM KÀ
SERVIÇO EDUCATIVO

DIGITÓPIA ITINERANTE

MÚSIC PER UN DIA AL PALAU
PERCUSSÃO CORPORAL

Remix Ensemble

WORKSHOP

WORKSHOP

Casa da Música

SERVIÇO EDUCATIVO

SERVIÇO EDUCATIVO

Alberto Ginastera

Emmanuel Nunes Rubato,

Hans Zender 33 Variações

Hans Zender 33 Variações

Lamentações do Profeta

registres et résonances

sobre 33 Variações

sobre 33 Variações

Jeremias

Béla Bartók Contrastes

Daniel Elder As sete

Igor Stravinski Suite

últimas palavras

de A História do Soldado
Arnold Schönberg (arr.
Anton Webern) Sinfonia
de Câmara

MECENAS DAS DIGRESSÕES

RV Annonce Octobre 2013 Portugais 146 x 203_Mise en page 1 17/10/13 11:42 Page1
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A

C A S A

R e d e

D A

M Ú S I C A

e u r o p e i a

É

p a r a

M E M B R O

a

c r i a ç ã o

D O

e

R É S E A U

d i f u s ã o

V A R È S E

m u s i c a l

Lisboa

Colónia

Criado em Roma em 1999, o Réseau Varèse reúne 21 parceiros de 13 países europeus.

DOM 28 SET
Lisboa

SÁB 11 OUT
Madrid

SÁB 22 NOV
Colónia

DOM 23 NOV
Lisboa

Auditório Gulbenkian

Auditorio Nacional

Kölner Philharmonie

Grande Auditório
Gulbenkian

Remix Ensemble

Orquestra Sinfónica

Remix Ensemble

Casa da Música

DO PORTO Casa da Música

Casa da Música

Orquestra Sinfónica

Peter Rundel direcção

Baldur Brönnimann

Peter Rundel direcção

DO PORTO Casa da Música

musical

Michael Sanderling

Lionel Peintre barítono

direcção musical

e narração

Pedro Gomes piano

Igor Stravinski Suite

W.A. Mozart Concerto

A História do Soldado

de A história do soldado

para piano e orquestra

Georges Aperghis Le

Christian Wolff Snare

nº 9, Jeunehomme

soldat inconnu, para

drum peace march, nºs 1 e 2

Dmitri Chostakovitch

barítono e ensemble

Arnold Schönberg Ode to

Sinfonia nº 11

musical

direcção musical

Lionel Peintre narrador
e barítono

Emmanuel Nunes Ruf
P.I. Tchaikovski

Igor Stravinski

Sinfonia nº 5

Napoleon Buonaparte, op.41
Claude Debussy Berceuse
héroïque
Georges Aperghis Le
soldat inconnu, para
barítono e ensemble

De 2000 a 2011, através do Programa Cultura 2000 e posteriormente o Programa
Cultura da Comissão Europeia, o Réseau Varèse apoiou 60 projectos 22 espectáculos musicais (ópera, teatro musical ou espectáculo coreográfico) e 38 programas
de concerto (recital, música de câmara, sinfónica, coral). Estes 60 projectos deram
lugar a 240 espectáculos, que se traduziram em 500 representações públicas na
Europa. 70 Compositores de 25 nacionalidades diferentes beneficiaram deste apoio
durante o período 2000-2011, tendo sido criadas, ao abrigo deste quadro de apoio,
65 novas obras.
Em 2013-2014, o Réseau Varèse apoia os seguintes projectos:
Eraritjaritjaka Heiner Goebbels
Luna Park George Aperghis
Schau Lange in den dunklen Himmel Franui
Quartett Luca Francesconi / Alex Ollé
Aliados Sebastian Rivas / Antoine Gindt
Danza Preparata John Cage / Rui Horta
33 Veränderungen über 33 Veränderungen / Hans Zender
A actividade do Reséau Varèse (concertos, espectáculos, reuniões…) está disponível no site www.reseau-varese.com
Réseau Varèse
T&M-Paris, Festival Musica (Estrasburgo), Ircam (Paris), KunstFestSpiele
Herrenhausen (Hanôver), MaerzMusik/Berliner Festspiele (Berlim), Casa da
Música (Porto), Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa), Musicadhoy (Madrid),
Romaeuropa (Roma), Onassis Cultural Centre (Atenas), Southbank Centre
(Londres), Huddersfield Contemporary Music Festival, Musica Nova
(Helsínquia), Time of Music (Viitasaari) Milano Musica, Gaida Festival (Vilnius),
Holland Festival (Amesterdão), Outono de Varsovia (Varsóvia), Bienal de
Salzburgo, Ultima Festival (Oslo), Wien Modern (Viena)
O Réseau Varèse é patrocinado pelo Programa Cultura da Comissão
Europeia

Uma acção única para a música na Europa
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Buraka Som Sistema, 2013

Instalação Dub Video Connection, 2013

OPTIMUS CLUBBING
2014

As músicas urbanas são o centro das
atenções nas noites Optimus Clubbing.
As novas tendências do rock, a música
experimental, a electrónica, a pop, o funk
e o soul, nenhum idioma é posto de parte.
As portas abrem-se sobretudo aos novos
projectos, às correntes alternativas, como
aos revivalismos e aos artistas já históricos
que continuam a marcar gerações. As
bandas nacionais lançadas pela Optimus
Discos apresentam-se regularmente na
Cibermúsica, enquanto nos Bares se
apela à dança com DJs de renome. Noites
imperdíveis que são já uma marca do Porto.

Octa Push, 2013

Kking Kong, 2013

PATROCÍNIO OPTIMUS CLUBBING
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Asif Ali Khan, 2013

O Ano do Oriente domina uma parte
importante do Ciclo World, com
oportunidade para conhecer um pouco
mais das artes tradicionais milenares de
vários países, desde a música da China
ao bailado da Coreia ou da Corte Real do
Cambodja. Mas também as músicas de
outras paragens do mundo nos chegarão ao
longo do ano, destacando-se por exemplo
as sonoridades festivas ciganas de Goran
Bregovic, evocando as tradições multi‑religiosas na região da antiga Jugoslávia.

Buika, 2013

WORLD
2014
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SERVIÇO
EDUCATIVO

APOIO INSTITUCIONAL

MECENAS SERVIÇO EDUCATIVO
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PRIMEIROS CONCERTOS

CONCERTOS PARA TODOS

ESPECTÁCULOS

ESPECTÁCULOS

Domingos

26 jan

18 JAN

25 MAI

11:30, 15:00, 17:00

LIXÓLÂNDIA

KANJENG LOR

101 TECLISTAS PARA

Sala 2

16:00 SALA 2 · € 6

Dª HELENA
10:00-20:00

23 fev
Famílias (crianças dos

PRIMEIRA VIAGEM

8 FEV

3 meses aos 5 anos)

AO ESPAÇO

BANDAS SONORAS

€ 7,5 Segundo

23 mar

18:00 SALA 2 · € 6

acompanhante com mais

ALGODÃO DOCE

€ 10 Criança + adulto

INSTANTÂNEAS II

VÁRIOS ESPAÇOS · € 1
1 JUN
ALI BABÁ E AS 40 CANÇÕES
16:00 SALA 2 · € 6

de 5 anos

16 FEV
27 abr

BANDAS SONORAS DE BOLSO

1 JUN

TAPETE MÁGICO

18:00 SALA 2 · € 6

ALADINO E OUTRAS

15 jun

15 MAR

18:00 SALA SUGGIA · € 11

HISTÓRIAS
BABY ROCKS!

Originais e amigos de outras artes, os concertos
para bebés e crianças até aos 5 anos revelam
com imaginação e humor que não há música
“difícil”. Do rock ao repertório clássico, do
jazz às canções do mundo, os mais diferentes
géneros são revisitados através de histórias
encenadas, visualmente sedutoras, e linguagens
acessíveis que estabelecem as primeiras bases da
compreensão e expressão musicais. Realizados
de Janeiro a Junho, estes espectáculos estão
reservados a famílias e público geral (sessões
de domingo) e a escolas do ensino pré-escolar
(sessões à segunda-feira).

©Mariana Rio

©Mariana Rio

CHA CHA PUM

Venha, divirta-se. Concertos para Todos é um
melting pot de propostas que têm na música o
espaço de intervenção e diálogo com outras
linguagens de palco. Apresentando modelos
originais, levam muitas vezes o próprio público
ao palco, dando expressão a projectos artísticos
e comunitários realizados ao longo do ano.
De natureza pedagógica e lúdica, procuram
contribuir para a aquisição de ferramentas de
compreensão musical, atendendo sempre ao
que deve ser adjacente a qualquer espectáculo:
desencadear emoções, criar boas memórias. Nesta
esteira acontecem performances, maratonas de
instrumentistas, concertos encenados, teatros
musicais, sessões de gravação ao vivo e muito mais.

16:00 SALA 2 · € 6

5 JUL

5 ABR

VIOLONCELISTAS

DA MÚSICA NASCEM

10:00-20:00

HISTÓRIAS

VÁRIOS ESPAÇOS · € 1

MARATONA DE

16:00 SALA 2 · € 6
6 JUL
16 E 17 ABR

SONÓPOLIS

MEMO

18:00 SALA SUGGIA

21:00 SALA 2 · € 6

ENTRADA LIVRE

30 ABR
CURADO
21:00 SALA SUGGIA · € 6
3 MAI
O PRÍNCIPE
DES’ORIENTADO
16:00 SALA 2 · € 6
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primeiros sons

MÚSICO POR UM DIA

Piratas, grilos e personagens saídas da algibeira
tomam conta de workshops em que a diversão
e o mimo acompanham a descoberta musical.
Com histórias pelo meio, estas sessões
estabelecem o primeiro encontro criativo com
sons, ritmos e movimento. De forma lúdica
e didáctica, a música dá-se como objecto de
fruição e construção em sessões moldadas à
capacidade cognitiva do grupo participante,
existindo modelos diferenciados para três faixas
etárias: 0-18 meses, 18 meses-3 anos e 3-5 anos.

Domingos

19 JAN | 16 FEV

10:30 (0-18 meses)

16 MAR | 18 MAI

11:45 (18 meses-3 anos)

1 e 29 JUN

15:00 (3-5 anos)

PEQUENOS PIRATAS

Sala de Ensaio 2
12 JAN | 9 FEV
€ 10 Criança + adulto

9 MAR | 13 ABR | 11 MAI

€ 7,5 Segundo

8 JUN | MÚSICA DE BOLSO

acompanhante com mais
de 12 anos

5 JAN | 2 FEV
2 MAR | 6 ABR | 4 MAI
22 JUN | BEBÉ GRIGRI

©Catarina Sobral

Workshops

©Catarina Sobral

workshops

Olá! Estas oficinas são para si. Ao longo de um
sábado por mês, proporcionam-se experiências
de realização musical mais completas e
acessíveis a qualquer pessoa. Se o convite
descarado à diversão surge numa sessão de
percussão que permitirá uma viagem ao Brasil,
o equilíbrio pessoal, pela vibração do som, é o
território profundo de uma segunda proposta.
Destinadas ao público em geral (maiores de 12
anos), abertas a famílias, grupos de amigos
ou cidadãos que venham sozinhos à Casa, as
oficinas iniciam-se de manhã e encerram ao
final da tarde com a apresentação do trabalho
realizado, no caso do Batucada Brasil.

Sábados

22 FEV

11:00-17:00

BATUCADA BRASIL

Apresentação: 17:00
Sala de Ensaio 1

12 ABR

Famílias (maiores de

ORIENTE E OCIDENTE

PONTES DO SOM:
12 anos), Público Geral
€ 7,5 (€ 25 para um
grupo de 4 pessoas)
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MÚSICA EM FAMÍLIA

A Música toma conta de mim

Há lugar para todos os graus de parentesco
nestas oficinas de 90 minutos. Realizadas
um sábado por mês, apresentam modelos de
criação musical acessíveis à família inteira,
desde crianças a partir dos 6 anos a seniores, e
ao público em geral. A bordo do Expresso do
Oriente, à volta do gamelão ou viajando pelo
repertório clássico, compõem-se momentos de
partilha em que a música convida à diversão.

Sábados

11 JAN

10:30-12:00; 14:30-16:00

MUSICÁLIA

Sala de Ensaio 2
22 MAR
Famílias (crianças

GAMELÃO ANIMADO

a partir dos 6 anos)
Público Geral

24 MAI

€ 4 (€ 15 para família

EXPRESSO DO ORIENTE

de 4 pessoas)

©Catarina Sobral

workshops

©Catarina Sobral

workshops

Aos sábados ao final da tarde, enquanto os
adultos assistem ao concerto na Sala Suggia, a
música toma conta dos mais novos. Reservado a
crianças dos 3 aos 10 anos, este serviço traduz-se
em workshops de descoberta e criação musical
inspirados no programa do concerto
do dia. Com estas sessões – nascidas de
um protocolo com a Escola Superior de
Educação do Instituto Politécnico do Porto –
possibilitamos aos pais o desfrute dos nossos
melhores concertos, ao mesmo tempo que
proporcionamos bons momentos musicais aos
mais pequenos.

Sara Pinheiro e Vera Ferreira formadoras
18:00 | € 5 (crianças dos 3 aos 10 anos)
Concertos associados
18 jan (Pág. 75)
1 e 15 Fev (Pág. 88 e 101)
8 e 22 Mar (Pág. 116 e 122)
5, 12 e 26 ABR (Pág. 130, 138 e 148)
24 e 31 Mai (Pág. 176 e 185)
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Formar na digitópia

CURSO LIVRE DE HISTÓRIA DA MÚSICA
Formação

©Marco Oliveira

Formação

Realizados ao longo de um fim-de-semana,
estes cursos intensivos da Digitópia abordam
linguagens de programação ao serviço da
composição musical. Incidindo sobre softwares
específicos, cada sessão está dividida em duas
fases diferenciadas e independentes, no entanto
complementares, que ocupam o sábado e o
domingo. Através desta divisão programática
permite-se aos interessados realizar os dois ou
apenas um dos dias de formação.
Adoptando um modelo de trabalho de natureza
intuitiva e prática, que convida à imediata
criação musical, estes cursos são abertos a
músicos, DJs, artistas digitais, programadores,
professores e outros profissionais interessados
na música electrónica e na arte digital.

SÁBADOS E DOMINGOS
11:00-13:00; 14:30-17:00
Digitópia
€ 15 (1 sessão)
€ 25 (fim-de-semana)
25 e 26 JAN
PRODUÇÃO MUSICAL:
MISTURA E FINALIZAÇÃO
ÁUDIO
15 e 16 MAR
MAX
17 e 18 MAI
LIVE & MAX FOR LIVE

A 5ª edição do Curso Livre de História da Música
propõe novos temas em estreita articulação com
a programação de 2014. Dirigidos a públicos
com formação nas mais variadas áreas e sem
conhecimentos teóricos sobre música, os
cursos pretendem dar um enquadramento geral
sobre temas diversos da história da música,
focando também aspectos extra-musicais,
promovendo a interdisciplinaridade, recorrendo
a diversos exemplos ilustrativos sobre os locais
e os protagonistas que marcaram a nossa
cultura. Partimos à descoberta da influência
do Orientalismo na música Ocidental com o
musicólogo Paulo Ferreira de Castro. O papel
da música no cinema e a influência das técnicas
cinematográficas na música serão abordados
pelo compositor Daniel Moreira por altura
de mais um ciclo Invicta. Música. Filmes. As
sonoridades do jazz, os seus ritmos, harmonias
e técnicas de improvisação deixaram uma
marca indelével na composição erudita, tema
abordado por Telmo Marques. Antecipando mais
um Música e Revolução, Rui Pereira dedica três
sessões ao tema Música e Conflito, percorrendo
momentos cruciais da história mundial.
Rui Vieira Nery encerra o curso de 2014 com uma
viagem pela história do fado.

20 JAN – 3 NOV
Segundas | 17:30-19:15
AUDITÓRIO EDP
Módulos individuais de 2 sessões | € 16
Módulos individuais de 3 sessões | € 24
Curso na totalidade | € 60
1º Módulo 20 e 27 JAN
O ORIENTALISMO NA MÚSICA OCIDENTAL
Paulo Ferreira de Castro
2º Módulo 3, 10 e 17 FEV
MÚSICA E CINEMA
Daniel Moreira
3º Módulo 31 MAR | 7 e 14 ABR
MÚSICA E CONFLITO
Rui Pereira
4º Módulo 30 JUN | 7 JUL
O JAZZ NA MÚSICA CLÁSSICA
Telmo Marques
5º Módulo 27 OUT | 3 NOV
Viagens pela história do fado
Rui Vieira Nery
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A CASA VAI A CASA
Fora de série

2ªs Feiras

5ªs Feiras

ARTUR CARVALHO e ANTÓNIO MIGUEL TEIXEIRA formadores

Paulo Neto e Bruno Estima formadores

14, 21 e 28 OUT

17, 24 e 31 OUT

4, 11, 18 e 25 NOV

7, 14, 21 e 28 NOV

2 e 9 DEZ

9, 16, 23 e 30 JAN

6, 13, 20 e 27 JAN

20 e 27 FEV

3, 10, 17 e 24 FEV

20 e 27 MAR

10, 17 e 31 MAR

3 ABR

5, 12, 19 e 26 MAI

8, 15, 22 e 29 MAI

2 e 9 JUN

12 JUN

3ªs Feiras

€ 10 por sessão

SOFIA LEANDRO e DANIEL SOUSA formadores
15, 22 e 29 OUT

©Mar e o Pinheiro

5, 12, 19 e 26 NOV
3 e 10 DEZ
7, 14, 21 e 28 JAN
4, 11, 18 e 25 FEV
11, 18 e 25 MAR

Chamem-nos, nós vamos. Assumimos o projecto
Casa da Música como um abraço a toda a
sociedade. É neste contexto que se explica A
Casa vai a Casa, um serviço ao domicílio que
promove experiências artísticas estimulantes
junto de comunidades institucionalizadas. De
carácter realmente fora de série, este programa
tem crescido de forma exponencial, alcançando
cada vez mais grupos com acesso restrito a boas
experiências musicais. Para o seu sucesso tem
contribuído a larga adesão ao Cartão Amigo, o
que reflecte o reconhecimento da dimensão
social desta iniciativa por parte do cidadão
anónimo. Graças a esta ajuda cumpre-se uma
agenda cheia de visitas a hospitais, unidades

de reclusão e centros de apoio à infância, à
terceira idade ou a cidadãos com necessidades
especiais. Realizadas a pedido das instituições,
estas visitas, traduzidas em sessões que se
desenrolam ao longo de semanas, vão além do
trabalho de realização e expressão musical –
contribuem para a reabilitação da estima dos
grupos intervencionados, promovem a inclusão
social e incentivam o sentido de comunidade.
Frequentemente, dão corpo a projectos
consistentes que desenvolvem uma identidade
artística própria e conquistam plateias. É o caso
do Som da Rua, colectivo composto por cidadãos
com um percurso difícil que encontram na
música uma janela de oportunidades.

1 e 29 ABR
6, 13, 20 e 27 MAI
3 JUN
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VISITAS GUIADAS
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.

ESCOLAS | € 3

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 | € 6,5

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 | € 7,5

DIARIAMENTE

DOS 4 AOS 12 ANOS

MARCAÇÕES

1h aprox.

220 120 210

GRUPOS | € 5

visitasguiadas@casadamusica.com

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.

Entrada livre para crianças
com menos de 12 anos desde que

€ 5 | pessoa

Grupos a partir de 15 pessoas com horário a
fixar previamente. Idiomas disponíveis: inglês,
francês, alemão, espanhol, italiano e português.
Duração

Português 11:00 e 16:00
Inglês 16:00

VISITAS COM MARCAÇÃO

Visitas específicas à Casa da Música, que
permitem um acesso directo aos bastidores,
envolvendo o visitante nas dinâmicas
quotidianas de preparação de concertos.

acompanhadas por um adulto
com bilhete.

ANIVERSÁRIO NA CASA | A PARTIR DE € 20

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!

TERRAÇO/ESPLANADA

Durante o Verão, o terraço converte-se numa
esplanada. A vista permite-lhe contemplar a cidade
enquanto aprecia tapas do mundo.

PAÍS TEMA

RESTAURANTE

A Casa da Música define um País Tema para cada
Temporada. Essa escolha reflecte-se sobretudo na
programação artística mas influencia também as
opções gastronómicas do Restaurante.

No ponto mais alto do edifício, o Restaurante Casa
da Música oferece-lhe uma vista inspiradora da
cidade. O interior, amplo e sofisticado, concilia
ambientes propícios ao convívio e recantos mais
intimistas. O Chef Artur Gomes propõe uma cozinha
de autor low cost, distinguida por um estilo muito
próprio que combina simplicidade, imaginação
e requinte. O Restaurante tem disponíveis vários
tipos de menu, do diário ao gourmet e ainda a opção
jantar + concerto. Com uma capacidade máxima de
220 pessoas sentadas ou 400 em pé, a flexibilidade
e singularidade do Restaurante Casa da Música
permitem a realização de eventos corporativos ou
particulares para grandes ou pequenos grupos.

BARRA BAR

JANTAR + CONCERTO

O Barra Bar proporciona-lhe, todos os dias, ao
jantar, um conjunto de iguarias preparadas pelo
Chef Artur Gomes que pode partilhar com amigos
e família. Prove vários petiscos de excelência.

O bilhete conjunto jantar + concerto permite-lhe,
de forma cómoda e acessível, jantar e assistir a um
espectáculo. Consulte, ao longo desta agenda, os
concertos associados e reserve já o seu lugar.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

MENUS DO DIA

Seg–QuI 12:30 – 15:00 | 19:30 – 23:00

Almoço € 14,50 e € 12,50

SEX e Sáb 12:30 – 15:00 | 19:30 – 00:00

(com e sem sobremesa, respectivamente)

Domingos e Feriados Encerrado

Jantar: € 19,50

Em noites de concerto, o Barra Bar encerra
uma hora após o final do mesmo.
www.casadamusica.com/restaurante
Para mais informações consulte o site
Reservas 220 107 160
reservas@casadamusica.com
Grupos superiores a 20 pESSOAS 220 120 214/8

OPTIMUS CLUBBING

Fado à Mesa

Em noites de Optimus Clubbing, o Barra Bar
acolhe DJ sets a cargo de nomes consagrados
da cena internacional.

A melhor tradição das casas de fado é evocada em
noites especiais no Restaurante, com intérpretes
fiéis à canção nacional.

FICHA TÉCNICA
CONSELHO DE FUNDADORES
Presidente Conselho Fundadores
Luís Valente de Oliveira
Estado Português
Município do Porto
Grande Área Metropolitana do Porto
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 BPI, S.A.
Banco Carregosa
Banco Comercial Português, S.A.
Banco Espírito Santo, S.A.
Banco Santander Totta, S.A.
Bial - SGPS S.A.
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.
Finibanco
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 - Soft. para Microcomputadores, Lda.
Mota - Engil SGPS, S.A.
Município de Matosinhos
Olinveste - SGPS, Lda.
Pescanova S.A.
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.

CONSELHO FISCAL
Presidente
Manuela Fernanda da Rocha Garrido
Revisor Oficial de Contas
António Magalhães & Carlos Santos, SROC
representada por António Magalhães

Gestão do edifício
Gilberto Gomes
Gonçalo Garcez
Assessoria jurídica
Cristina Ferreira
Sandra Carvalho e Silva

DIRECÇÃO ARTÍSTICA E DE EDUCAÇÃO
Director Artístico e de Educação
António Jorge Pacheco

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente
José Manuel Dias da Fonseca
Vice-presidentes
José Pena do Amaral
Rita Domingues
Vogais
Maria Amélia Cupertino de Miranda
José Manuel dos Santos
Jorge Castro Ribeiro
Augusto-Pedro Lopes Cardoso

Área Comercial
Simone Almeida
Eventos
Rita Seabra
Visitas guiadas
Verónica Moreira
José Paulo Ferreira
Loja
Luísa Azevedo

Relações com a Imprensa
Cândida Colaço Monteiro

DIRECÇÃO GERAL
Director Geral
Paulo Sarmento e Cunha
Apoio ao Conselho de Administração
e Secretariado
Antonieta Diniz
Paula Moreira
DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA
E FINANCEIRA E DE DESENVOLVIMENTO
Director Administrativo e Financeiro e de
Desenvolvimento
Paulo Sarmento e Cunha
Gestão Financeira, Administrativa
e Controlo de gestão
Coordenador
Filipe Oliveira
Pedro Rocha
Tesouraria
Emília Martins
Serviços administrativos
Maria Cândida Lopes
Fernanda Ribeiro
José Bárcia
Relações Institucionais,
Desenvolvimento e Fundraising
Coordenadora
Luísa Bessa
Relações Institucionais
Antonieta Diniz
Desenvolvimento e Fundraising
Sílvia Correia
Recursos Humanos
Paulo Lima de Carvalho
Inês Barbosa
Elsa Novais
Sistemas de informação
Coordenador
Nuno Guedes
Nuno Pereira

RESTAURANTE CASA DA MÚSICA
Luís Rocha
Artur Gomes – Chef
Tânia Machado
Eliane Silva
António Rondon
Maria João Barroso
Paulo Cunha
Albertino Almeida
Cleomar Batista
Tânia Fonseca
Eduardo Magalhães
Tânia Sousa
José Novais
Tiago Rocha
Serviços Administrativos
Susana Castro

Adjunto
Rui Pedro Pereira

Assistente
Paula Matos
PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA
Coordenador de programação
Alexandre Santos
Programação Jazz, World, Pop/Rock
Fernando Sousa
Filipa Leite
ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA
Coordenador
Andrew Bennett
Gestão executiva
Sónia Melo
Dário Pais
Sara Cruz
REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Coordenador
António Jorge Pacheco
Gestão executiva
André Quelhas
CORO CASA DA MÚSICA
Coordenador
Alexandre Santos
Gestão/prod. executiva
Cristina Guimarães
ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
Coordenador
Alexandre Santos
Gestão executiva
André Quelhas
Edições e gravações
Rui Pedro Pereira
Fernando Pires de Lima
Arquivo musical/mediateca
Pedro Marques
João Ribeiro
Cristina Barbosa
SERVIÇO EDUCATIVO
Coordenador
Jorge Prendas
Projectos educativos
Anabela Leite
Teresa Coelho
Ana Rebelo
Inês Leão

PRODUÇÃO
Coordenador
Júlio Moreira
Produção executiva
Paula Matos
José Orlando Rodrigues
Mónica Ferreira
Arthur Vasques
Susana Lamarão
Produção técnica
Ernesto Costa
Olinda Botelho
Luís Filipe Lopes
Técnicos de som
Ricardo Torres
Vasco Gomes
Carlos Lopes
Daniel Santos
Técnicos de luz
Virgínia Esteves
Emanuel Pereira
Técnicos de palco
Serafim Ribeiro
Vítor Resende
José Torres
Alfredo Braga
Luís Faria
Fernando Gonçalves
Ernesto Pinto da Costa
Técnico de vídeo
Francisco Moura
COMUNICAÇÃO,MARKETING
E DESENVOLVIMENTO
Coordenador
Gilda Veloso
Gestão de meios
Walter Salgado
Comunicação web
André Alves
Projectos especiais e copy
Marcos Cruz
Design gráfico
André Cruz
Sara Westermann
Rafael Oliveira
Frente de casa
Álvaro Campo
Carla Santos
Maria Augusta Fernandes
Bilheteira
José Ribeiro
Assistentes de bilheteira
Sílvia Salvado
Armanda Peixoto
Isabel Ferreira
Diogo Rapazote
Mário Guedes

AGRUPAMENTOS RESIDENTES
ORQUESTRA SINFONICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA
Maestro titular
Christoph König
MÚSICOS
Violino I
Zofia Wóycicka – concertino
James Dahlgren - concertino honorário
Radu Ungureanu – concertino assistente
Vadim Feldblioum – solista A
Alan Guimarães
Andras Burai
Arlindo Silva
Emília Vanguelova
Evandra Gonçalves
Ianina Khmelik
José Despujols
Maria Kagan
Roumiana Badeva
Tünde Hadadi
Vladimir Grinman
Zoltan Santa
Violino II
Jossif Grinman – chefe de naipe
Nancy Frederick – solista A
Tatiana Afanasieva – solista B
Domingos Lopes
Francisco Pereira de Sousa
Germano Santos
José Paulo Jesus
José Sentieiro
Lilit Davtyan
Mariana Costa
Nikola Vasiljev
Paul Almond
Pedro Rocha
Vítor Teixeira
Viola
Joana Pereira – solista A
Anna Gonera – solista B
Biliana Chamlieva
Emília Alves
Francisco Moreira
Hazel Veitch
Jean Loup Lecomte
Luís Norberto Silva
Mateusz Stasto
Rute Azevedo
Theo Ellegiers
Violoncelo
J.A. Pereira de Sousa – chefe de naipe
Vicente Chuaqui – solista A
Feodor Kolpachnikov – solista B
Aaron Choi
Bruno Cardoso
Gisela Neves
Hrant Yeranosyan
Michal Kiska
Sharon Kinder

Contrabaixo
Slawomir Marzec – chefe de naipe
Florian Pertzborn – solista A
Altino Carvalho
Jean Marc Faucher
Joel Azevedo
Nadia Choi
Tiago Pinto Ribeiro
Flauta
Paulo Barros – chefe de naipe
Ana Maria Ribeiro – solista A
Alexander Auer – solista B
Angelina Rodrigues – solista B
Oboé
Aldo Salvetti – chefe de naipe
Tamás Bartók – solista A
Eldevina Materula – solista B
Jean-Michel Garetti – solista B
Clarinete
Luís Silva – chefe de naipe
Carlos Alves – solista A
António Rosa – solista B
Gergely Suto – solista B
Fagote
Gavin Hill – chefe de naipe
Robert Glassburner – solista A
Pedro Silva – solista B
Vasily Suprunov – solista B
Trompa
Abel Pereira – chefe de naipe
Bohdan Sebestik – solista A
Eddy Tauber – solista A
Hugo Carneiro - solista B
José Bernardo Silva – solista B
Trompete
Sérgio Pacheco – chefe de naipe
Ivan Crespo – solista A
Luís Granjo – solista B
Rui Brito – solista B
Trombone
Severo Martinez – chefe de naipe
Dawid Seidenberg – solista A
Nuno Martins – solista B
Tuba
Sérgio Carolino – solista A
Tímpanos e percussão
Jean-François Lézé – chefe de naipe
Bruno Costa – solista A
Nuno Simões - Solista B
Paulo Oliveira – solista B
Harpa
Ilaria Vivan – solista A

CORO CASA DA MÚSICA
Maestro titular
Paul Hillier
Chorus Master
Iris Oja
MÚSICOS
Sopranos
Ângela Alves
Eva Braga Simões
Leonor Barbosa de Melo
Mónica Monteiro
Rita Venda
Contraltos
Ana Calheiros
Brígida Silva
Iris Oja
Joana Valente
Tenores
Almeno Gonçalves
Hélder Bento
Luís Toscano
Vítor Sousa
Baixos
Jeffrey Ledwidge
João Barros Silva
Luís Rendas Pereira
Nuno Mendes
Ricardo Torres

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
Maestro titular
Laurence Cummings
MÚSICOS
Violino
Huw Daniel (concertino)
Reyes Gallardo
Ariana Dantas
Bárbara Barros
Cecília Falcão Coutinho
César Nogueira
Eunjung Anna Ryu
Miriam Macaia
Prisca Stalmarski
Viola
Trevor Mctait
Raquel Massadas
Violoncelo
Filipe Quaresma
Ana Vanessa Pinto Pires
Contrabaixo
José Fidalgo
Oboé
Pedro Castro
Andreia Carvalho
Fagote
José Rodrigues Gomes
REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Maestro titular
Peter Rundel
MÚSICOS
Angel Gimeno – violino
José Pereira – violino
Trevor McTait – viola
Oliver Parr – violoncelo
Filipe Quaresma – violoncelo*
António A. Aguiar – contrabaixo
Stephanie Wagner – flauta
José F. Silva – oboé
Vítor J. Pereira – clarinete
Ricardo Alves – clarinete*
Roberto Erculiani – fagote
Nuno Vaz – trompa
Ales Klancar – trompete*
Ricardo Pereira – trombone*
Adélio Carneiro – tuba*
Mário Teixeira – percussão
Manuel Campos – percussão
Jonathan Ayerst – piano
Vítor Pinho – piano*
Carla Bos – harpa*
*principais instrumentistas convidados

FOTOGRAFIAS 2014
Fotografia
Pedro Lobo

A LESTE TUDO DE NOVO

INVICTA.MÚSICA.FILMES!

MORTE E RESSURREIÇÃO

MÚSICA & REVOLUÇÃO

CONSAGRAÇÃO DA PRIMAVERA

101 ANOS HELENA SÁ E COSTA

1001 NOITES

OUTONO EM JAZZ

À VOLTA DO BARROCO

A CASA DO MÁRIO

PRODUÇÃO
Nina Roriz

MÚSICA PARA O NATAL

SERVIÇO EDUCATIVO
ILUSTRAÇÕES
Catarina Sobral
Mar e o Pinheiro
Mariana Rio
Marco Oliveira

INFORMAÇÕES GERAIS
Alterações
A PROGRAMAÇÃO E OS PREÇOS APRESENTADOS
NESTA AGENDA PODERÃO ESTAR SUJEITOS
A ALTERAÇÕES.

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

ESPECTÁCULOS DE ENTRADA LIVRE
Sujeitos a levantamento de bilhete no
próprio dia até ao limite de 4 por pessoa.
BILHETE JANTAR+CONCERTO
Venda limitada à lotação do Restaurante.
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;

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.

COMO ADQUIRIR AS ASSINATURAS 2013?
Bilheteiras Casa da Música
Por correspondência
www.casadamusica.com

VISITAS GUIADAS
Diariamente
Português 11:00 | 16:00
Inglês 16:00
€ 5 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

POR CORRESPONDÊNCIA
Através de carta, fax ou e-mail.
Os pedidos deverão incluir as
seguintes informações:

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
EDIFÍCIO, BILHETEIRA e LOJA
Segunda a Sábado: 10:00—19:00
Domingo e Feriados: 10:00—18:00
Dias de Espectáculo:
Edifício aberto até ao final do
espectáculo, bilheteira e loja abertas
até meia hora após o seu início.
RESTAURANTE
Seg–Qua 12:30–15:00 | 19:30–23:00
Qui–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

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)

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 (Almoço):
€ 1,50 válido para um período
máximo de estacionamento de 1,5 horas
consecutivas, entre as 12:30 e as 15:30.
Bilhete Restaurante (Jantar):
€ 2 válido para um período máximo
de estacionamento de 2,5 horas
consecutivas, entre as 19:00 e as 01:00.
Se desejar ser incluído na nossa
mailing list, envie um e-mail para:
info@casadamusica.com

· Nome, morada e telefone
· A(s) Assinatura(s) pretendida(s)
· Lugar desejado (no caso de não
estar disponível, a Casa da
Música reserva-se o direito de
escolher lugares alternativos)
O pagamento deverá ser feito
por cheque ou transferência bancária:
(NIB 0033 0000 45320824516 05).
No caso de ser por transferência
bancária, deverá enviar o
comprovativo da compra para
cdmbilheteira@casadamusica.com.
Tratando-se de cheque, deverá
seguir à ordem de Fundação Casa
da Música e em conjunto com as
informações acima mencionadas.
A Assinatura e o seu Cartão Assinatura
serão enviados por correio registado
após o processo de validação
do respectivo pagamento.

ONLINE
www.casadamusica.com
Os bilhetes das Assinaturas
adquiridas online estarão
disponíveis para levantamento na
bilheteira da Casa da Música.
Deverá registar posteriormente os seus
dados na bilheteira da Casa da Música
para emissão do Cartão Assinatura e,
assim, usufruir das suas vantagens.

APOIO INSTITUCIONAL

APOIO INSTITUCIONAL

MECENAS PRINCIPAL
CASA DA MÚSICA

MECENAS CASA DA MÚSICA

MECENAS CICLO PIANO

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

MECENAS SERVIÇO EDUCATIVO

PATROCÍNIO VERÃO NA CASA

MECENAS PROGRAMAS DE SALA

