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DO PORTO CASA DA MÚSICA

www.casadamusica.com
(+351) 220 120 220
info@casadamusica.com
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
BILHETEIRA
Seg-Sáb · Mon-Sat 09:30-19:00
Domingos e feriados · Sundays and bank holidays 09:30-18:00
Dias de Espectáculo · Event Days
Aberta até meia hora após o início do mesmo
VISITAS GUIADAS · GUIDED TOURS
visitasguiadas@casadamusica.com
(+351) 220 120 210
LOJA · SHOP
(+351) 220 120 228
RESTAURANTE CASA DA MÚSICA
restaurante@casadamusica.com
(+351) 220 107 160
Seg-Qui · Mon-Thu 12:30-15:00 · 19:30-23:00
Sex-Sáb · Fri-Sat 12:30-15:00 · 19:30-00:00
Domingos · Sundays
Encerrado, excepto em vésperas de feriado
Closed, except if the next day is a bank holiday
Feriados · Bank Holidays
Encerrado, excepto Sextas e Sábados
Closed, except Fridays and Saturdays
COMO CHEGAR
CARRO · CAR
41.158400, -8631000
+41º 9’ 30.24’’, -8º 37’ 51.60’’
METRO · SUBWAY
A, B, C, E e/and F
AUTOCARRO · BUS (STCP)
201, 202, 203, 204, 208, 303, 402, 501, 502,
503, 504, 507, 601, 803, 902, 903 e/and 2M
CP – COMBOIOS DE PORTUGAL · TRAIN CP
Estação de S. Bento ou/or Campanhã
—
Fundação Casa da Música
Av. da Boavista, 604-610
4149-071 Porto
Portugal
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MARÇO
TRANSATLÂNTICO
TRANSATLANTIC MARCH
As residências artísticas na Casa da Música são oportunidades para conhecer a grande
música criada nos nossos dias por compositores vivos. O húngaro Peter Eötvös é uma
figura fundamental do nosso tempo e já foi muito bem recebido no Porto, cidade que
reconheceu estar entre as mais dinâmicas da Europa no que respeita à apresentação de
nova música. Regressa este mês de Março para um fim-de-semana em que dirige dois
concertos que dão a ouvir várias obras suas e dos seus compatriotas Kurtág e Bartók. A
mais recente destas obras é o melodrama Secret Kiss, encomenda da Casa da Música que
leva o Remix Ensemble para o universo do teatro Noh, uma tradição japonesa revelada na
voz de Ryoko Aoki. Já com a Orquestra Sinfónica, Eötvös apresenta outra estreia nacional,
o seu Concerto para violino DoReMi, sendo solista Leticia Moreno.
A Sinfónica colabora com três pianistas ao longo deste mês: um prestigiado especialista
em música contemporânea, um grande nome nacional que navega entre o jazz e outras
músicas, e um jovem com uma carreira em franca ascensão. O brasileiro Paulo Álvares
será o solista na Quarta Sinfonia de Charles Ives, uma obra desafiante do Novo Mundo
nunca antes tocada na Península Ibérica, tal é a sua complexidade, exigindo grande
virtuosismo ao pianista e a presença de três maestros. Com quase cem anos de idade, a
famosa Rhapsody in Blue de Gershwin foi uma das primeiras incursões do jazz na chamada
música erudita, ou vice-versa. Com Mário Laginha ao piano, ao lado da Sinfónica, sabemos que esta peça simbólica da música norte-americana será apresentada com todos os
condimentos que a tornaram inesquecível. Quanto ao pianismo brilhante de Rachmaninoff,
esse está entregue a Vasco Dantas Rocha, ao maestro Vassily Sinaisky e às páginas
célebres do Segundo Concerto do compositor russo, logo a abrir a programação do mês
de Março. Também o Ciclo de Piano recebe um representante da escola russa, Alexander
Romanovsky, para um recital centrado em Chopin.
As vozes do Coro Casa da Música juntam num mesmo fim de tarde dois magníficos motetes de Bach e a estreia nacional de uma nova obra encomendada pela Casa da Música
ao compositor nova-iorquino Michael Gordon. As viagens pelas Américas atravessam
outros momentos da programação este mês, ou não fosse este o Ano Novo Mundo: seja
o Concerto de Carnaval da Orquestra Barroca, ou o trio de estrelas do jazz formado por
Danilo Pérez, John Patitucci e Terri Lyne Carrington, ou tradições do México, da Venezuela
e do Brasil vertidos para a música sinfónica.
Entre múltiplas actividades para famílias, cursos de música electrónica, os concertos regulares no Café e muito mais, este será um mês cheio na Casa da Música.

The artistic residencies at Casa da Música are good opportunities to get to know
great music created today by living composers. The Hungarian Peter Eötvös
returns to Porto, a city the composer believes is among the most dynamic in Europe
when it comes to presenting new music. He will conduct two concerts in one
weekend with many of his own works and also pieces by his compatriots Kurtág and
Bartók. The most recent of these works is the Secret Kiss melodrama, commissioned by Casa da Música, which takes the Remix Ensemble to the universe of
the Noh Theater, a Japanese tradition revealed in the voice of Ryoko Aoki. Eötvös
presents another national premiere with Orquestra Sinfónica, his Violin Concerto,
DoReMi, with the soloist Leticia Moreno.
Orquestra Sinfónica collaborates with three pianists throughout this month: a
prestigious specialist in contemporary music, a great Portuguese figure that navigates between jazz and other genres, and a young man whose career is on the rise.
The Brazilian Paulo Álvares will be the soloist in Charles Ives' Fourth Symphony, a
challenging piece of the New World that has never been performed in the Iberian
Peninsula. Its complexity demands great virtuosity of the pianist and the presence of three conductors. At almost one hundred years old, Gershwin's famous
Rhapsody in Blue is one of jazz's earliest incursions into the so-called erudite
music, or vice versa. With Mário Laginha at the piano, next to Orquestra Sinfónica,
we know that this symbolic piece of American music will be presented with all the
condiments that made it unforgettable. As for Rachmaninoff's brilliant pianism, that
is in the hands of Vasco Dantas Rocha, conductor Vassily Sinaisky and the famous
pages of the Russian composer's second Concerto, which will open this month's
programme. The Piano Series will also welcome a representative of the Russian
school, Alexander Romanovsky, for a recital focused on Chopin.
The voices of Coro Casa da Música bring together in the same afternoon two
magnificent motets by Bach and the portuguese premiere of a new piece commissioned by Casa da Música from the New York composer Michael Gordon. Since
this is the Year of the New World, the journey across the Americas will continue in
other special moments of this month's programme: Orquestra Barroca's Carnival
Concert, the all-star jazz trio formed by Danilo Pérez, John Patitucci and Terri
Lyne Carrington, and the traditions of Mexico, Venezuela and Brazil poured into
symphonic music.
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27 QUA
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Entrada Livre

Serviço Educativo

17 DOM

HENRIQUE PORTOVEDO
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Entrada Livre
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16 SÁB

O BEIJO SECRETO
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Serviço Educativo
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Serviço Educativo

03 DOM

MIRAMAR
(FRANKIE CHAVEZ E PEIXE)

DÓ-RÉ-MI
Orquestra Sinfónica
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Entrada Livre
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Serviço Educativo
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Entrada Livre
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Entrada Livre
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30 SÁB
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Entrada Livre
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DANILO PÉREZ, JOHN PATITUCCI
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BANDA SINFÓNICA PORTUGUESA

Entrada Livre
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DANÇAS SINFÓNICAS
Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

FADO À MESA
Rodrigo Rebelo de Andrade, Cátia de
Oliveira e Diogo Aranha

Bilhetes à venda:
Bilheteiras da Casa da Música
www.casadamusica.com
Lojas Worten
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01 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

ÊXITOS RUSSOS
INTEGRAL DAS SINFONIAS DE TCHAIKOVSKI

ESGOTADO

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Vassily Sinaisky direcção musical
Vasco Dantas Rocha piano
Serguei Rachmaninoff Concerto para piano e orquestra nº 2
Piotr Ilitch Tchaikovski Sinfonia nº 2
Vassily Sinaisky é um dos grandes maestros da escola russa. Em 1973
conquistou a Medalha de Ouro no prestigiante Concurso Karajan, em Berlim,
e mais recentemente foi Director Musical do Teatro Bolshoi e da Filarmónica
de Moscovo. É uma autoridade na interpretação de programas russos tais
como este, que inclui obras favoritas do grande público. O jovem e premiado
pianista português Vasco Dantas Rocha é solista na interpretação de um
concerto para piano arrebatador. Marcado por uma insuperável veia melódica,
o Concerto nº 2 de Rachmaninoff trouxe a fama definitiva ao compositor. A
noite completa-se com uma sinfonia de outro mestre, Tchaikovski, também ela
um êxito desde a sua estreia.
Vassily Sinaisky is one of the great masters of the Russian school. In 1973 he won the
Gold Medal at the prestigious Karajan Competition in Berlin and most recently was
appointed Music Director of the Bolshoi Theater and the Moscow Philharmonic.
He is an authority on the interpretation of Russian programmes like this one, which
includes some of the general public’s favorite works. The young and award-winning
Portuguese pianist Vasco Dantas Rocha is the soloist in a rapturous Piano Concerto,
Rachmaninoff’s Second, marked by an unsurpassed melodic vein that brought absolute fame to the composer. The night is complete with a symphony by another master,
Tchaikovsky, in a piece that was also a success since its premiere.

1ª Plateia € 21,60 · 2ª Plateia € 19,70 · 3ª Plateia € 17,85
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA
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02 Sáb/Sat · 16:00 Sala 2

RITMO TRÓPICO
CONCERTO PARA FAMÍLIAS
SERVIÇO EDUCATIVO

02 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

A OESTE DE BACH
[A música de Michael Gordon tem] “a fúria do
punk rock, o brilhantismo nervoso do free jazz
e a intransigência do modernismo clássico.”
THE NEW YORKER

CORO CASA DA MÚSICA
Paul Hillier direcção musical

Artur Carvalho, Bruno Estima, Joaquim
Alves e Tiago Oliveira direcção artística e
interpretação
Trocam-se os hemisférios e sobe a
temperatura num concerto de ritmos sem
embaraço e preconceito, estendido por
toda a latinidade da América Central e do
Sul. Salsa, merengue, chachachá, rumba,
tango ou samba são alguns dos países
de um mapa musical com a geografia da
liberdade. No vórtice de estilos, com a sala
a vibrar, já todo o corpo dança e não se
cansa. Calor!
The hemispheres switch and the temperature rises in a concert filled with rhythms free
of embarrassment and prejudice, extended
throughout the Latinity of Central and South
America. Salsa, merengue, chacha, rumba,
tango or samba are some of the countries
included in this musical map with the geography of freedom. In the vortex of genres, with
the concert hall absolutely vibrating, the whole
body is dancing and never gets tired. Hot!

Johann Sebastian Bach Singet dem Herrn
Michael Gordon A Western
(estreia em Portugal; encomenda Casa da Música e Theatre of Voices)
Johann Sebastian Bach Jesu meine Freude
Numa visita a Leipzig, Mozart ficou impressionado com a audição do motete
Singet dem Herrn de Bach. Escrito possivelmente para um funeral, é uma obra
que surpreende pela sua leveza. Mas o motete mais conhecido do compositor
alemão é Jesu, meine Freude, uma magnífica e profunda exploração criativa
baseada na simplicidade de um hino religioso. Neste belíssimo programa, o
Coro Casa da Música contrapõe estas duas pérolas do Barroco a uma obra
recente do nova-iorquino Michael Gordon, pouco depois da sua estreia absoluta na Alemanha sob a direcção de Paul Hillier.
Jesu, meine Freude is Bach’s best-known motet, and also the most complex in its
symmetrical structure. It's a magnificent and deep creative exploration based on the
simplicity of a religious hymn. Possibly written for a funeral, the motet Singet dem
Herrn astonishes by the lightness of the counterpoint. Decades after Bach’s death
the piece made a tremendous impression on Mozart who heard it during a visit to
Leipzig. A beautiful programme featuring a recent piece by Michael Gordon, one of
the composers of New York’s triumvirate Bang on a Can, shortly after its premiere in
Germany conducted by Paul Hillier.

OS NOSSOS CONCERTOS
Espectáculos destinados a famílias e público geral (com mais de 6
anos) que cruzam a música com outras linguagens de palco
€ 7,05 · € 4,70 < 18 anos

APOIO INSTITUCIONAL

1ª Plateia € 13,15 · 2ª Plateia € 11,30· 3ª Plateia € 9,40
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

MECENAS MÚSICA CORAL
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03 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

TANGERINA

OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS
SERVIÇO EDUCATIVO

03 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

CONCERTO DE
CARNAVAL
CICLO BARROCO BPI

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
Laurence Cummings cravo e direcção musical
Filipe Quaresma violoncelo
Antonio Vivaldi Sinfonia de Montezuma
Joseph Haydn Concerto para violoncelo nº 1 em Dó maior
Carl Heinrich Graun Sinfonia de Montezuma
Leopold Mozart Cassação em Sol maior, Sinfonia dos Brinquedos
Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia nº 6 em Fá maior, K.43
Ana Bento e Bruno Pinto formadores
É na tangerina que marcamos encontro para inventar o que já foi inventado,
emprestar vida a palavras e sons e desfrutar do seu sabor doce e fresco. Inspirados
n’A Invenção do Dia Claro de Almada
Negreiros, deixamo-nos contagiar pela
alegria da tangerina que do cesto entornado rola para o mar e assim descobrimos
o mundo.
In tangerina we set a meeting to invent what has
already been invented, giving life to words and
sounds and enjoying its sweet and fresh taste.
Inspired in Almada Negreiros’ A Invenção do
Dia Claro, we are swept along by the joy of the
tangerine, which falls from the basket and rolls
to the sea while we discover the world.

A Orquestra Barroca estreia-se no Concerto de Carnaval, levando a boa
‑disposição a todos quantos a vierem ouvir. O repertório é insuspeito: são
grandes clássicos que poderemos escutar tal e qual soavam na sua época –
ou talvez não – e onde pontificam obras de uma fase inicial das vidas criativas
de Haydn e Mozart. O solista convidado para interpretar o primeiro concerto
para violoncelo de Haydn é Filipe Quaresma, músico português que tem
construído uma sólida carreira dentro e fora do país. O tema Novo Mundo passa
por música de Vivaldi e Graun inspirada na vida épica do governante asteca
Moctezuma Ilhuicanina. Numa referência mais próxima do espírito carnavalesco, o programa inclui a divertida Sinfonia dos Brinquedos de Leopold Mozart.
Orquestra Barroca performs at the Carnival Concert for the first time bringing joy
to everyone who comes to hear it. The repertoire is impeccable: great classics just
as they sounded in their time – or maybe not – with pieces from early stages of the
creative lives of Haydn and Mozart. The soloist invited to play Haydn’s first cello
concerto is Filipe Quaresma, a Portuguese musician who has built a solid career both
in Portugal and abroad. The New World theme also features the music of Vivaldi and
Graun inspired by the epic life of the Aztec ruler Moctezuma Ilhuicanina. In a reference
closer to the carnival spirit, the programme includes the entertaining Toy Symphony
by Leopold Mozart.

10:30 (0-18 meses), 11:45 (18 meses 3 anos) e 15:00 (3-6 anos)
PRIMEIRAS OFICINAS
Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 6 anos de idade
(com participação dos acompanhantes adultos) que promovem o
encontro criativo com sons, ritmos e movimento
€ 9,40 criança+adulto
€ 7,05 segundo acompanhante com mais de 12 anos
Cartão Amigo 25%

€ 18,80
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

MECENAS CICLO SOGRAPE

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA

MARÇO 2019

18

05 Ter/Tue · 17:00 Sala Suggia

06 Qua/Wed · 21:30 Sala 2

ORQUESTRA GERAÇÃO

Inspirado no El Sistema venezuelano, o
projecto Orquestra Geração leva a música
a crianças e jovens de meios desfavorecidos, fazendo da arte uma ferramenta de
inclusão social. Contando com a direcção
do prestigiado maestro venezuelano
Ulysses Ascanio, que pertenceu à primeira
Orquestra do El Sistema fundada e dirigida pelo maestro José António Abreu,
a Orquestra Geração traz à Sala Suggia
marcos da música sinfónica e o trecho mais
conhecido do compositor português Luís
de Freitas Branco, o célebre “Fandango” da
Suite Alentejana.
Inspired by Venezuela's El Sistema, Orquestra
Geração takes music to children and young
people from disadvantaged backgrounds,
making art a tool for social inclusion. Directed
by the prestigious Venezuelan conductor
Ulysses Ascanio, who belonged to the first El
Sistema Orchestra founded and conducted by
José António Abreu, Orquestra Geração brings
to Sala Suggia some landmarks of symphonic
music and the most celebrated piece by the
Portuguese composer Luís de Freitas Branco,
the famous "Fandango" from Suite Alentejana.
€ 10
Cartão Amigo 25%

LUCA ARGEL

APRESENTAÇÃO DO ÁLBUM CONVERSA DE FILA

Das situações mais corriqueiras às vezes surgem as ideias mais extraordinárias. Tal como
numa simples conversa com um desconhecido na fila do banco, do aeroporto, ou no balcão
de um tasco qualquer, o novo álbum de Luca Argel capta despretensiosamente a nossa
atenção. Sem perder a singeleza das melodias e a doçura da voz e fazendo jus ao seu antecessor Bandeira, Luca Argel oferece-nos em Conversa de Fila um punhado de histórias
cheias de humor e lirismo, que tanto instigam quanto divertem. Quem entrar nesta fila não
se vai arrepender.
Sometimes the most extraordinary ideas arise from the most ordinary situations. Just like in a
simple conversation with a stranger in a bank queue, at the airport, or in a shady tavern, Luca
Argel's new album unpretentiously captures our attention. Without losing the simplicity of the
melodies or the sweetness of the voice, and living up to its predecessor Bandeira, Luca Argel offers
us in Conversa de Fila a handful of stories filled with humor and lyricism that incite and amuse us.
Whoever choses this queue will not regret it.
€ 10
Cartão Amigo 25%
Promotor: Tartaruga Distinta

06 Qua/Wed · 21:30 Café

07 Qui/Thu · 22:00 Café

SOLAR CORONA

Fundado em 2012 e reestruturado em
2016, Solar Corona é formado por Rodrigo
Carvalho (guitarra/sintetizadores), o
sonhador desta aventura, Julius Gabriel
(saxofone/sintetizadores), José Roberto
Gomes (baixo) e Peter Carvalho (bateria).
Comprometem-se em abrir a consciência
e levá-la por uma odisseia desenfreada
através de paisagens distorcidas e batidas constantes.
Founded in 2012 and restructured in 2016,
Solar Corona is formed by Rodrigo Carvalho
(guitar/synthesizers), the dreamer of this
adventure, Julius Gabriel (saxophone/synthesizers), José Roberto Gomes (bass) and Peter
Carvalho (drums). They are committed to
open their consciousness and lead it through
an unbridled odyssey of distorted landscapes
and constant beats.
Entrada Livre

LOOSE CANON

A formação Loose Canon traz ao Café Casa
da Música alguns dos temas mais marcantes
da época áurea dos musicais da Broadway
e outros clássicos da história do jazz. Ao
vivo, o projecto privilegia a espontaneidade
na improvisação, a melodia nos solos e a
interacção entre os vários elementos.
Loose Canon brings to Café Casa da Música
some of the most striking songs from the
golden age of Broadway musicals and other
classics in jazz history. Live, the project
privileges the spontaneity of improvisation,
the melody in the solos and the interaction
between its various elements.
Entrada Livre

08 Sex/Fri · 23:00 Sala 2

SELMA UAMUSSE

APRESENTAÇÃO DO ÁLBUM MATI

Depois da arrebatadora tournée no Brasil
e da apresentação do disco de estreia em
Moçambique, Selma Uamusse apresenta
Mati em Portugal. Lançado em Setembro,
o álbum entrou de imediato para os tops
nacionais. Mati produz um efeito hipnótico,
entalando-nos entre passado e futuro,
pertencendo ao ancestral e ao desbravador, criando uma música que não tem
nome possível. A voz do gospel, da música
soul, do jazz e até do rock’n’roll aventura-se
pelos sons tradicionais de Moçambique
num manifesto pela harmonia procurada
no mundo que nos rodeia.
After the overwhelming tour in Brazil and
the presentation of her debut album in
Mozambique, Selma Uamusse brings Mati to
Portugal. Released in September, the album
immediately entered the national charts.
Mati produces a hypnotic effect, sticking us
between past and future, belonging to the
ancestor and the explorer, creating a song that
has no possible name. The voice of gospel,
soul music, jazz and even rock'n'roll explores
the traditional sounds of Mozambique in a
manifesto for the harmony we seek in the world
around us.
€ 15
Cartão Amigo 25%
Promotor: Ao Sul do Mundo
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CHARLES IVES

A Sinfonia nº 4 de Charles Ives é um marco na história da música do século XX. Mas é
uma obra tão exigente que raros são aqueles que têm o privilégio de a ouvir numa sala
de concertos. A Casa da Música assumiu a difícil tarefa de montar esta obra do primeiro
modernista dos Estados Unidos da América, pela primeira vez na Península Ibérica, e
apresenta uma oportunidade única ao seu público. Inspirando-se muitas vezes na música
popular e nos hinos religiosos americanos, a música de Charles Ives ficou conhecida pela
utilização simultânea de diferentes tonalidades e ritmos, como se ouvíssemos grupos
distintos a tocarem cada um a sua peça e deles nos fôssemos aproximando e afastando,
ou até como se a orquestra se fosse desencontrando e encontrando. A Sinfonia nº 4 exige
três maestros em simultâneo para coordenarem estes universos paralelos em que se
exprimem os vários grupos dentro da orquestra. Um outro foco desta Sinfonia é a parte
solista para piano, um enorme desafio ao alcance de poucos. Para isso a Casa da Música
convidou um dos mais conceituados especialistas em música dos séculos XX e XXI, o
pianista brasileiro Paulo Álvares. Radicado em Colónia e professor da Escola Superior de
Música desta cidade alemã, colabora com a Orquestra da Rádio WDR e com ensembles
prestigiados como o Musikfabrik.
Charles Ives' Symphony No. 4 is a milestone in the history of 20th century music. But it is such
a demanding work that few people have the privilege of listening to it in a concert hall. Casa da
Música took on the difficult task of putting together this work of the first modernist of the United
States of America, presenting it for the first time in the Iberian Peninsula and offering a unique
opportunity to the audience. Drawing heavily on popular music and American religious anthems,
Charles Ives' music became known for the simultaneous use of different tones and rhythms, as if
we were listening to different groups each playing his own piece while we move closer and closer, or
as if the orchestra musicians were diverging and then converging again. Symphony No. 4 requires
the simultaneous presence of three conductors to coordinate these parallel universes in which the
various groups within the orchestra express themselves. Another focus of this Symphony is the
solo part for piano, a huge challenge very few would take on. For this, Casa da Música invited one
of the most respected music specialists of the 20th and 21st centuries, the Brazilian pianist Paulo
Álvares who teaches at Cologne University of Music, where he lives. He collaborates with WDR
Symphony Orchestra and with prestigious ensembles such as Musikfabrik.

“(…) o acontecimento maior de todo o ano
musical (e não apenas da programação da Casa)
será a estreia em Portugal da absolutamente
espantosa Sinfonia nº 4, para piano, coro e
orquestra, de Charles Ives (…)”
AUGUSTO M. SEABRA, PÚBLICO
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09 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

QUEM CONHECEU
CHARLES IVES?

CHARLES IVES

10 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

MINI MOZART

OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS
SERVIÇO EDUCATIVO

SINFÓNICA FORA DE SÉRIE

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CORAL DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO
Baldur Brönnimann, Raquel Couto e Cláudio Ferreira* direcção musical
Paulo Álvares piano
Charles Ives The Unanswered Question
John Adams My Father Knew Charles Ives (estreia em Portugal)
Charles Ives Sinfonia nº 4 para piano, coro e orquestra*
(estreia ibérica)
O reencontro entre a Sinfónica e o Coral de Letras, em ano dedicado ao Novo
Mundo, leva-nos pelos caminhos inesperados de dois criadores fundamentais dos
Estados Unidos da América. A música de Charles Ives data das primeiras décadas
do século XX e é uma das primeiras manifestações do modernismo musical naquele
país, afirmando-se como verdadeiramente americana e influenciando o que viria
a ser escrito dali para a frente. A sua Quarta Sinfonia junta um colectivo impressionante e conta, no papel de solista, com o prestigiado pianista brasileiro Paulo
Álvares, um especialista no repertório contemporâneo há longos anos radicado
na Alemanha. O programa completa-se com uma autobiografia musical de John
Adams, compositor que sempre viu Ives como um modelo de experimentalismo e
liberdade. My Father Knew Charles Ives é uma homenagem e um elogio a alguém
que o influenciou fortemente.
The reunion between Orquestra Sinfónica and Coral de Letras, in a year dedicated to the
New World, takes us to the unexpected paths of two fundamental creators from the United
States of America. The music of Charles Ives dates back to the first decades of the twentieth century and is one of the earliest manifestations of musical modernism in that country,
asserting itself as truly American and influencing what was to be written from then on. His
Fourth Symphony gathers an impressive group of musicians and features, as the soloist,
the prestigious Brazilian pianist Paulo Álvares, a specialist in the contemporary repertoire
that has been living in Germany for many years. The programme is complete with a musical
autobiography of John Adams, a composer who has always looked upon Ives as an example
of experimentalism and freedom. My Father Knew Charles Ives is a tribute and praise to
someone who influenced him a great deal.

António Miguel Teixeira e Sofia Nereida
formadores
A brincadeira dita os andamentos desta
viagem pela paisagem de Mozart. Onde
menos se espera, novas sonoridades
desvendam a melodia suave de um acordeão ou a pressa do piano em “Alla Turca”,
a alegria da Sonata Fácil e, de repente,
a energia de pa-pa-pa-pa…PapagenaPapageno numa Flauta Mágica.
Fun dictates the progress of this journey
through Mozart’s landscape. When we least
expect it, new sounds unravel the soft melody
of an accordion or the haste of the piano
in “Alla Turca”, the joy of the Sonata Facile
and, suddenly, the energy of pa-pa-pa-pa...
Papagena-Papageno in a Magic Flute.

10:30 (0-18 meses), 11:45 (18 meses 3 anos) e 15:00 (3-6 anos)
PRIMEIRAS OFICINAS Oficinas destinadas a bebés e crianças até
aos 6 anos de idade (com participação de acompanhantes adultos)
que promovem o encontro criativo com sons, ritmos e movimento
€ 9,40 criança+adulto**
€ 7,05 segundo acompanhante com mais de 12 anos
**Cartão Amigo 25%

1ª Plateia € 24,40 · 2ª Plateia € 22,55 · 3ª Plateia € 20,65
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%
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10 Dom/Sun · 21:00 Sala Suggia

DANILO PÉREZ,
JOHN PATITUCCI &
TERRI LYNE CARRINGTON
“Children of the Light”
CICLO JAZZ

Danilo Pérez piano
John Patitucci baixo
Terri Lyne Carrington bateria

“Traga os seus óculos
de sol para o concerto,
porque há luz mais do que
suficiente para todos.”
DOWNBEAT

1ª Plateia € 18,80 · 2ª Plateia € 16,90 · 3ª Plateia € 15,05
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Três enormes estrelas do jazz mundial fazem-nos entrar numa
outra dimensão do trio clássico de piano, contrabaixo e bateria. A
origem do projecto “Children of the Light” é a secção rítmica que
acompanha Wayne Shorter desde o ano 2000. Ali, o lendário saxofonista regressou ao formato acústico em que se movia nos anos
60, mas contou com o sangue renovado de um trio de músicos de
excepção, mostrando como os formatos tradicionais permanecem terreno fértil para a criação. Esta noite, o lugar de Brian Blade
é tomado por uma outra baterista virtuosa, Terri Lyne Carrington,
várias vezes premiada com o Grammy Award. Os diálogos entre os
músicos incluem momentos de improvisação colectiva mas distinguem-se antes de mais pela intensidade da relação construída
sobre o palco.
Three huge stars from the jazz universe take us to another dimension
of the classic trio of piano, bass and drums. The origin of the project
“Children of the Light” is the rhythm section that accompanies Wayne
Shorter since 2000. The legendary saxophonist returned to the acoustic
format he used in the 60’s but with the new blood of three exceptional
musicians, proving that traditional formats can still provide a fertile
ground for creation. Tonight, another virtuoso drummer, Terri Lyne
Carrington, several times bestowed the Grammy Award, will replace
Brian Blade. The dialogues between the musicians include moments of
collective improvisation but are distinguished first and foremost by the
intensity of the connection developed on the stage.
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12 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

11 Seg/Mon · 21:00 Sala Suggia

13 Qua/Web · 21:30 Café

HELENA SARMENTO

ÓLAFUR ARNALDS

LUKE MASKOFF

FIM DE TARDE
NOVOS VALORES DO FADO E DA GUITARRA PORTUGUESA

Ólafur Arnalds apresenta em digressão europeia re:member, disco
editado com o selo da Mercury KX em 2018. No centro do espectáculo deste artista multifacetado, já distinguido com um BAFTA,
estão dois pianos semi-generativos que se tocam a si mesmos e
foram desenvolvidos por Ólafur e a sua equipa. São, em simultâneo,
uma ferramenta de composição e parte integrante da actuação. De
cada vez que são tocados soam um pouco diferentes, conferindo a
cada espectáculo um carácter único.
Ólafur Arnalds is on a European tour to present re:member, an album
released via Mercury KX in 2018. At the center of the show of this multifaceted artist, winner of a BAFTA, are two semi-generative, self-playing
pianos developed by Ólafur and his team. They are simultaneously a tool
of composition and an integrant part of the performance. Each time they
are played they sound a bit different, giving each performance a unique
character.
€ 30
Cartão Amigo 25%
Promotor: Uguru

Quando Helena Sarmento descobriu Amália, o fado tomou conta
de si, como um amor raro para sempre. Natural de Lamego mas
radicada no Porto desde 2004, a cantora traz à Casa da Música o
seu terceiro álbum, Lonjura (2018), que sucede a Fado Azul (2011) e
Fado dos Dias Assim (2013). Helena Sarmento é presença assídua
nas mais diversas salas portuguesas e no estrangeiro, apresentando-se regularmente em casas de fado.
After discovering Amália, Helena Sarmento was taken by fado, like a rare
love that lasts forever. Born in Lamego but living in Porto since 2004, the
singer brings us her third album, Lonjura (2018), which succeeds Fado
Azul (2011) and Fado dos Dias Assim (2013). Helena Sarmento sings regularly in traditional fado houses and performs frequently both in Portugal
and abroad.

€ 9,40
Jovem 15%
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Maskoff retrata a obra despida e genuína
de um cantautor, seguindo um caminho de
descoberta através da arte. Após o onírico
Wishes e o sugestivo Reflections, Maskoff
apresenta no Café Casa da Música o seu
novo EP.
Maskoff portrays the naked and genuine work
of a singer-songwriter who follows a path
of discovery through art. After the oneiric
Wishes and the evocative Reflections, Maskoff
presents his new EP at Café Casa da Música.
Entrada Livre

14 Qui/Thu · 21:30 Sala 2

14 Qui/Thu · 22:00 Café

MIRAMAR

POP UP VOZES PORTÁTEIS

Embora de diferentes latitudes e com
experiências distintas, Frankie Chavez e
Peixe estão unidos pelo seu trabalho com a
guitarra. Agora apresentam o seu projecto
conjunto, Miramar, com um teledisco de
imagens de arquivo de Jorge Quintela,
editado por Margarida Sá Coutinho. Com
imagens manipuladas em tempo real, este
concerto-filme faz uso da mútua inspiração
entre os dois universos (música-imagem).

Formado pelas vozes de Raquel Couto,
Ricardo Torres, Tiago Oliveira, Sara Cruz,
Teresa Milheiro e Maria Vasquez, os PopUp
Vozes Portáteis são um grupo a cappella
formado no Porto, em 2016. Aparecem em
qualquer lugar e de qualquer chão fazem
um palco. O bom ambiente que criam nos
concertos resulta de um repertório muito
variado, que vai dos Beatles à bossa nova,
passando pelos Beach Boys, pelo gospel
e pelos clássicos dos anos 50 mitificados
pelas Chordettes. Das músicas, depois de
ouvidas, fica a alegria que transmitem.

(FRANKIE CHAVEZ E PEIXE)
APRESENTAÇÃO DO DISCO MIRAMAR

Although they come from different latitudes
and have different backgrounds, Frankie
Chavez and Peixe are united by their work
with the guitar. They are now presenting their
project together, Miramar, and a music video
with images from Jorge Quintela's archive
edited by Margarida Sá Coutinho. With images
manipulated in real-time, this concert-film
makes use of the mutual inspiration that these
two universes (music-image) provide.
€ 10
Cartão Amigo 25%
Promotor: ONC Produções

With the voices of Raquel Couto, Ricardo
Torres, Tiago Oliveira, Sara Cruz, Teresa
Milheiro and Maria Vasquez, the Pop Up Vozes
Portáteis are an a cappella group formed in
Porto in 2016. They perform anywhere and turn
any space into a stage. The good atmosphere
they create in their concerts results from a very
diverse repertoire, ranging from the Beatles
to bossa nova, from the Beach Boys to gospel
music or the classics from the 50's immortalized by The Chordettes. The joy that these
songs convey continues to last long after the
concert is over.
Entrada Livre
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15 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

A NOITE
DOS MAIAS

16 Sáb/Sat · 14:00-20:00 Sala de Ensaio 2

ÁUDIO DIGITAL

OFICINA DIGITÓPIA · SERVIÇO EDUCATIVO

Filipe Fernandes formador

SINFÓNICA SÉRIE CLÁSSICA

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Carlos Izcaray direcção musical
Paul Desenne Palenkumbé
(estreia em Portugal)
Heitor Villa-Lobos Uirapuru
Alberto Ginastera Glosses sobre temes de Pau Casals
(estreia em Portugal)
Silvestre Revueltas La Noche de los Mayas
(estreia em Portugal)
Um Uirapuru, atingido no coração pela flecha de uma Princesa, transforma-se num belo índio disputado por todas as índias que o encontram… Assim é
o início da história que dá forma ao poema sinfónico Uirapuru de Villa-Lobos,
uma obra-prima que retrata o ambiente da selva brasileira e dos seus habitantes ancestrais. Neste concerto latino-americano recheado de música nunca
antes tocada em Portugal, a orquestra mergulha no folclore venezuelano
com Palenkumbé e na herança musical dos maias com o mexicano Silvestre
Revueltas. O concerto inclui um tributo ao lendário violoncelista Pau Casals por
Alberto Ginastera, um dos nomes fundamentais da música das Américas.
A Uirapuru struck in the heart by the arrow of a Princess becomes a beautiful Indian
coveted by all the Indian girls who see him... This is the beginning of Uirapuru, the
symphonic poem by Villa-Lobos, a masterpiece that portrays the atmosphere of the
Brazilian jungle and its natural inhabitants. The concert conducted by the prestigious
Venezuelan conductor Carlos Izcaray, music director of the Alabama Symphony,
includes incursions of folklore from his compatriot Paul Desenne, who introduces
rhythms and popular themes in the Palenkumbé overture. Mayan melodies are
heard in a work marked by the unconventional sonorities of the Mexican Silvestre
Revueltas. The concert includes a tribute to the legendary cellist Pau Casals, a friend
of Ginastera, one of the great names in Latin American music.

Após uma introdução geral ao áudio
digital, descortina-se como funciona um
microfone, o que é um sample rate ou um
bit depth, qual a diferença entre analógico
e digital. Conjugando as partes técnica e
artística, esta “aula” prática é orientada
para públicos com um interesse específico,
nomeadamente estudantes e candidatos
ao ensino superior.
After a comprehensive introduction to digital
audio, you will discover how a microphone
works, what is a sample rate or a bit depth,
the difference between analog and digital.
Combining the technical and artistic aspects,
this practical “class” is aimed at audiences with
a specific interest, namely higher education
students and candidates.
FORMAR NA DIGITÓPIA
Cursos destinados a músicos, programadores, professores e outros
profissionais interessados na música electrónica e na arte digital
€ 15

1ª Plateia € 21,60 · 2ª Plateia € 19,70 · 3ª Plateia € 17,85
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

EMPRESA AMIGA

MECENAS WORTEN DIGITÓPIA
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16 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

16 Sáb/Sat · 22:00 Sala 2

CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

A banda britânica de indie rock Toy
apresenta o seu quarto álbum, Happy In
The Hollow. Com uma sonoridade e um
estilo muito particulares, aliados a uma
forte atitude em palco, a formação tem
conquistado fãs em todo o mundo. Depois
de três álbuns, Toy atingiu a maturidade e
liberdade para assumir a produção de mais
um trabalho, tendo lançado já o primeiro
single “Sequence One”. O projecto esteve
em digressão com os The Vaccines e
The Horrors e foi apresentado no Festival
Paredes de Coura em 2013.

ALEXANDER
ROMANOVSKY
“Romanovsky é o mais recente pianista a
ser saudado como o verdadeiro herdeiro
da grande tradição russa.”
THE GUARDIAN

Fryderyk Chopin 24 Estudos
De regresso ao Ciclo de Piano, depois de dois magníficos recitais que
conquistaram o público da Casa da Música nas últimas temporadas, o
pianista ucraniano Alexander Romanovsky apresenta os dois cadernos
de Estudos para piano de Chopin. Muito para além do seu papel didáctico,
estas peças do compositor polaco representaram uma reinvenção da
forma estudo – são obras-primas da literatura pianística que exploram
qualidades expressivas do instrumento até então desconhecidas.
Romanovsky foi o mais jovem vencedor de sempre do Concurso
Internacional Busoni e é medalhado do Concurso Tchaikovski. Menino
‑prodígio, venceu o Concurso Krainev com apenas 11 anos de idade e
recebeu a Medalha de Honra da Sociedade Filarmónica de Bolonha aos 15
anos, algo apenas alcançado por Mozart e Rossini.
Back to the Piano Series, after two magnificent recitals that conquered the
audience of Casa da Música in recent seasons, Ukrainian pianist Alexander
Romanovsky presents Chopin’s Piano Études. Beyond their educational role,
these pieces by the Polish composer reinvented the study method – they are
masterpieces of pianistic literature that explore expressive qualities of the
instrument hitherto unknown. Romanovsky was the youngest ever winner of the
Busoni International Competition and was awarded a medal in the Tchaikovsky
Piano Competition. He is a prodigy who won the Krainev Competition at the age
of 11 and the Medal of Honor of the Philharmonic Society of Bologna at 15, a feat
only achieved by Mozart and Rossini.

1ª Plateia € 22,55 · 2ª Plateia € 20,65 · 3ª Plateia € 18,80
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

TOY

The British indie rock band Toy presents its
fourth album, Happy In The Hollow. With a
very particular sound and style combined
with a strong attitude on stage, the band
has conquered fans all over the world. After
three albums, Toy reached the maturity and
freedom to take over the production of another
work, having already released the first single
"Sequence One". The project was on tour with
The Vaccines and The Horrors, and performed
at the Paredes de Coura Festival in 2013.
€ 16,90
Cartão Amigo 25%
Promotor: Lemon Ibéria
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17 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

ERA OUTRA VEZ UMA VEZ…

17 Dom/Sun · 21:30 Sala Suggia

19 Ter/Tue + 20 Qua/Wed · Sala 2

GLENN MILLER ORCHESTRA

20 Qua/Wed · 21:30 Sala Suggia

HARMOS FESTIVAL

OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS
SERVIÇO EDUCATIVO

THE GIFT

DIA 19 · 19:00
MCI Ensemble
(Music Confucius Institute – Real Academia de Música Dinamarquesa)

META Piano Trio
(Academia de Música e Teatro da Lituânia)

Ventos do Norte
(Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo, Porto)

21:30
Emanuele Mammarella e Marco Montovani
(Conservatório Real de Bruxelas)

Dialecticae Piano Trio
(Escola Superior de Música de Lisboa)

Aurora Wind Quintet
(Academia de Música Norueguesa, Oslo)

Selini String Quartet
(mdw – Universidade de Música e Artes do Espectáculo de Viena)

23:00 (Café Casa da Música)
ESMAE meets HARMOS – Jam Session
Joana Araújo e Tiago Oliveira formadores
Isto tem feitiço. Com os contos infantis outra vez misturados, são
muitas as personagens à espera de (en)cantar. Cá estão os sete
anões, o Aladino e a Menina do Mar, mais príncipes e princesas
que gostam de dançar. Quando fica tudo parado, diz-se em coro o
contrafeitiço e logo se quebra o enguiço.
There is a spell in here, somewhere. With all the tales mixed up again,
there are many characters waiting to sing. The seven dwarves, Aladdin,
the Girl from the Sea, and all the princes and princesses who love to
dance. When everything stops, the counterspell must be sung in unison to
break the spell.

10:30 (0-18 meses), 11:45 (18 meses-3 anos), 15:00 (3-6 anos)
PRIMEIRAS OFICINAS
Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 6 anos de idade (com participação de acompanhantes
adultos) que promovem o encontro criativo com sons, ritmos e movimento
€ 9,40 criança+adulto**
€ 7,05 segundo acompanhante com mais de 12 anos
**Cartão Amigo 25%

Fundada em 1937 por Glenn Miller, esta célebre big band faz-nos
recuar aos tempos do swing contagiante das pistas de dança
americanas dos anos trinta, continuando a encantar com os
grandes sucessos Moonlight Serenade, In The Mood, Tuxedo
Junction ou Chattanooga Choo Choo. Em quase duas horas de
concerto, Ray McVay dirige os cerca de 20 talentosos músicos e
cantores que esgotam sempre as salas por onde passam.
Founded in 1937 by Glenn Miller, this celebrated big band takes us back
to the swing era of the American dance floors of the 1930's and continues to delight us with hits like Moonlight Serenade, In The Mood, Tuxedo
Junction or Chattanooga Choo Choo. In nearly two hours, Ray McVay
conducts around 20 talented musicians and singers in always sold-out
concerts.
€ 35,65
Cartão Amigo 25%
Promotor: Incubadora d’Artes

DIA 20 · 19:00
Vicit Quartet
(Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo, Porto)

Vivianne Cheng e Sean Andrew Jones
(Conservatório de Amesterdão)

Azalaïs Quartet
(Conservatório Real de Haia)

Tandru Trio
(Thornton School of Music – Universidade do Sul da Califórnia)

21:30
Joaquim Ribeiro e Vitor Oliveira
(Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo, Porto)

Kirkman Quartet
(Royal Academy of Music, Londres)

Trio Lacos
(Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo, Porto)

Lipsia Quintet
(Faculdade de Música e Teatro, Leipzig)

O Harmos Festival reúne os melhores alunos de algumas das mais
conceituadas escolas superiores de música. Na celebração do seu
13º aniversário, foca-se na música de câmara, possibilitando aos
músicos uma dedicação total a este repertório e reflectindo sobre
as fronteiras da música feita em pequenos grupos.
Harmos Festival brings together the best students from some of the most
respected music schools. Celebrating its 13th anniversary, it focuses
exclusively on chamber music, allowing the musicians to devote themselves entirely to this repertoire and reflecting on the boundaries of music
made in small groups.
€5
Cartão Amigo 25%
Promotor: ESMAE/IPP

Chama-se “The Gift – Primavera/Verão” a tour nacional recentemente iniciada pela banda de Alcobaça para apresentação do seu
sétimo álbum de originais, Verão. Lançado com um espaço de mais
de seis anos em relação a Primavera e dele se diz ser uma continuidade não necessariamente óbvia – até porque este Verão “não é do
mar” nem das “cores vivas ao sol”, é “o calor visto de dentro” e nele
“corre apenas uma brisa”. Promessa de intimidade por parte de
uma banda que nos habituou a uma propensão épica.
"The Gift – Primavera/ Verão" is the national tour of The Gift. The band of
Alcobaça presents their seventh album, Verão, released more than six
years after Primavera. This is an intimate tour from a band with an epic
propensity.
€ 20
Cartão Amigo 25%
Promotor: The Gift
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20 Qua/Wed · 21:30 Café

WE FIND YOU

21 Qui/Thu · 21:00 e 22:30 Sala 2

SILVA

Subscreva o Cartão Amigo 2019
e beneficie dos
descontos associados

21 Qui/Thu · 22:00 Café

TIAGO BAPTISTA
E ANTÓN IGLESIAS 4TET
Radicado no Porto, o projecto Tiago Baptista e Antón Iglesias 4tet
tem percorrido várias salas em Portugal e Espanha, procurando
explorar a fusão entre o jazz e o rock. Formado em 2018, o quarteto
conta com Tiago Baptista (vibrafone), Antón Iglesias (bateria),
Filipe Dias (guitarra) e Pedro Molina (contrabaixo).
Tiago Baptista and Antón Iglesias 4tet project was born in Porto in 2018
and has been touring several venues in Portugal and Spain, seeking to
explore the fusion between jazz and rock. The quartet consists of Tiago
Baptista (vibraphone), Antón Iglesias (drums), Filipe Dias (guitar) and
Pedro Molina (double bass).
Entrada Livre

22 Sex/Fri · 20:30 Restaurante

FADO À MESA

Iniciado em 2015, o projecto bracarense We Find You é formado
por David Dias (voz) e Miguel Faria (guitarra e coros), contando
com influências musicais que vão de Radiohead ou Coldplay até
Ray Lamontagne, Patrick Watson ou Matt Corby. As viagens, as
histórias, o gosto pelo desconhecido, os momentos entre amigos e
o conhecimento de novas pessoas inspiram o nome We Find You,
ou seja, o desejo de levar música ao público, quer seja numa sala
de espectáculos ou em casa. Num concerto intimista, o duo toca
temas originais e versões de músicas de intérpretes femininas.
Created in 2015, the project We Find You is formed by David Dias (vocals)
and Miguel Faria (guitar and backing vocals), with influences ranging from
Radiohead or Coldplay to Ray Lamontagne, Patrick Watson and Matt
Corby. Journeys, stories, the taste for the unknown, moments spent with
friends and meeting new people inspired the name We Find You, which
means the desire to bring music to the audience, either in a theater or
at home. In an intimate concert, the duo plays original songs and song
versions from female performers.

Silva regressa a Portugal para um concerto em nome próprio,
trazendo na bagagem o seu disco Brasileiro, editado em Setembro.
Um espectáculo intimista onde as palavras vão soar ainda mais
próximas do público.
Silva returns to Portugal for a concert in his own name, bringing with him
his album Brasileiro, released in September. An intimate show where
words will sound even closer to the audience.

- 25% programação
- 25% actividades educativas

Lugar sentado (sem marcação) € 20,65 · Em pé € 18,80
Cartão Amigo 25%
Promotor: Diferentes Ritmos Produtores Associados

Entrada Livre

Com Rodrigo Rebelo de Andrade, Cátia de Oliveira
e Diogo Aranha
Mensalmente, o Restaurante Casa da Música torna-se uma verdadeira Casa de Fados, em que o fado é “servido à mesa” por intérpretes de eleição, honrando a nossa melhor tradição, mas também a
contemporaneidade da canção portuguesa por excelência.
Every month, Restaurante Casa da Música becomes a true Fado House,
where fado is “served” by renowned interpreters, honouring our best
tradition, but also the contemporary Portuguese song par excellence.
25% de desconto na aquisição das Assinaturas 2019
(válido para uma de cada tipo)
25% de desconto numa Assinatura Curso Livre de História da Música 2019
25% de desconto nos concertos da Programação Artística 2019, com preço igual ou superior a € 10
(válido para um bilhete por concerto)
25% de desconto nas actividades do Serviço Educativo, com preço igual ou superior a € 10
(válido para um bilhete por actividade)
80% de desconto nos programas Terças Fim de Tarde, Prémio Novos Talentos AGEAS, ECHO Rising Stars
e Spring ON! – Novas Tendências do Jazz (válido para um bilhete por concerto)
Prazo alargado para reserva de bilhetes, 14 dias, devendo ser confirmada até 48 horas antes do concerto

€ 39,5
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PETER EÖTVÖS

“A programação da Casa da
Música está ao nível das salas
mais importantes do mundo.”
PETER EÖTVÖS

ARTISTA EM ASSOCIAÇÃO
Peter Eötvös é uma figura fundamental da música contemporânea e a sua associação à Casa da Música para dois concertos
dos agrupamentos residentes é um verdadeiro acontecimento.
Compositor, maestro e professor, a sua entrada precoce na
Academia de Budapeste, aos 14 anos, teve como padrinho nada
menos do que Zoltán Kodály. Conheceu também Ligeti e Kurtág
ainda muito jovem, com os quais forma um círculo estético com
linguagens muito diversas mas uma língua materna comum:
Bartók, a grande referência húngara da primeira metade do século
XX. Eötvös é um músico com esta linhagem nobre, e já dirigiu
com grande sucesso o Remix Ensemble e a Orquestra Sinfónica.
Segundo o próprio, a integração destes dois agrupamentos numa
sala de concertos é uma grande vantagem, já que com eles “é
possível interpretar tudo aquilo que se escreveu no século XX e nas
primeiras décadas do século XXI. Nada está em falta.”
Nestes dois concertos que celebram o 75º aniversário de Peter
Eötvös, é o próprio que dirige os dois agrupamentos na interpretação de várias composições suas e dos seus compatriotas Kurtág e
Bartók, incluindo também uma obra de Boulez. “Fui muito apoiado

por Karlheinz Stockhausen e Pierre Boulez, os dois mentores da
minha vida que me ajudaram imenso, não só no aspecto mental
mas pela possibilidade que me proporcionaram de trabalhar com
eles.” A convite de Boulez, Eötvös foi director musical do emblemático Ensemble Intercontemporain entre 1978 e 1991, daí que seja
considerado um dos principais intérpretes mundiais de música
contemporânea, enquanto maestro. Assim, a sua presença nestes
dois concertos como maestro é um motivo acrescido para não
perder esta oportunidade.
Uma das obras apresentadas em estreia nacional é The Secret
Kiss, uma peça muito especial escrita para uma actriz japonesa,
Ryoko Aoki, especialista em música e teatro Noh – um feito muito
raro, uma vez que o teatro Noh é geralmente interpretado por
homens. Outra será o Concerto para violino DoReMi, uma obra
também muito recente que terá como solista Leticia Moreno. Esta
representou um desafio e um jogo de palavras: “o que vou fazer com
o dó, o ré e o mi?”
Um fim-de-semana singular com uma grande referência da
música dos nossos dias.

Peter Eötvös is a key figure in contemporary music and his association with Casa da Música for two concerts with the in-house
ensembles is quite an event. Composer, conductor and teacher,
his early enrolment at the Budapest Music Academy, at age 14, was
arranged by Zoltan Kodály himself. He was also very young when he
met Ligeti and Kurtág, with whom he forms an aesthetic circle with
very different languages but a common mother tongue: Bartók, the
great Hungarian reference of the first half of the twentieth century.
This is the noble lineage of Eötvös, who has already conducted with
great success the Remix Ensemble and the Orquestra Sinfónica.
According to him, the integration of these two groups into a concert
hall is a great advantage, since "it is possible to interpret everything
written in the twentieth century and the first decades of the twenty-first century. Nothing is missing."
In these two concerts celebrating the 75th anniversary of Peter
Eötvös, he will conduct the two ensembles in the interpretation
of several of his own compositions and some of his compatriots
Kurtág and Bartók, in addition to a piece by Boulez. "I was very
supported by Karlheinz Stockhausen and Pierre Boulez, the two

mentors of my life who helped me immensely, not only in the mental
aspect but also for giving me the possibility to work with them."
At the invitation of Boulez, Eötvös was the musical director of the
emblematic Ensemble Intercontemporain between 1978 and 1991,
which is why he is considered one of the world's greatest interpreters of contemporary music, as a conductor. His direction in these
two concerts is an added reason not to miss this opportunity.
One of the works that will be presented in Portugal for the first time
is The Secret Kiss, a very special piece written for a Japanese
actress, Ryoko Aoki, a specialist in music and Noh theater – a very
rare feat, since Noh performers are usually male. The violinist
Leticia Moreno will be the soloist in another Portuguese premiere,
the Violin Concerto DoReMi. This represented a challenge and a
play on words: "what am I going to do with the do, the re and the mi?"
A unique weekend with a great reference of today's music.
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23 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

DÓ-RÉ-MI

PETER EÖTVÖS

24 Dom/Sun · 10:00, 11:30 e 16:00 Sala 2

LULLABIES –
CANÇÕES DE EMBALAR
CONCERTO ENCENADO PARA MAIS NOVOS
SERVIÇO EDUCATIVO

CONCERTO DE HOMENAGEM DA UNIVERSIDADE
DO PORTO A PAULO CUNHA E SILVA

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Peter Eötvös direcção musical
Leticia Moreno violino
György Kurtág Petite musique solennelle
(estreia em Portugal)
Peter Eötvös DoReMi, concerto para violino e orquestra
(estreia em Portugal)
Béla Bartók O Mandarim Maravilhoso
17:15 Cibermúsica
Palestra pré-concerto por Daniel Moreira
A residência de Peter Eötvös na Casa da Música apresenta o artista húngaro na sua dupla
qualidade de maestro e compositor e faz estrear em Portugal o Concerto para violino
DoReMi. A solista é Leticia Moreno, que tem tido uma carreira meteórica desde que foi
seleccionada como Echo Rising Star, em 2012, e se apresenta com o seu raríssimo violino
Nicola Gagliano de 1762. O programa inclui obras dos mais célebres compatriotas de
Eötvös: de György Kurtág, uma obra recente escrita para homenagear Pierre Boulez; de
Béla Bartók, a música de um bailado macabro que causou grande escândalo quando
estreou na Alemanha, em 1926.
The artistic residency of Peter Eötvös at Casa da Música features the Hungarian artist in his dual
capacity of conductor and composer. His Violin Concerto DoReMi premieres in Portugal with the
soloist Leticia Moreno, who has had a meteoric career since being selected as an Echo Rising Star
in 2012, and performs with her rare Nicola Gagliano violin from 1762. The programme includes
works by Eötvös’ most celebrated compatriots: György Kurtág, in a recent work that is a tribute to
Pierre Boulez; and Béla Bartók, in a macabre ballet that was a great scandal when it premiered in
Germany, in 1926.

Duncan Chapman e Supriya Nagarajan
direcção artística e interpretação
Joana Araújo interpretação
O canto de mulheres na Índia rural adormecendo os filhos inspirou este projecto de
recolha de “lullabies” (canções de embalar)
do mundo. Com a electrónica hipnótica
de Duncan Chapman e a voz da indiana
Supriya Nagarajan, a quem se junta Joana
Araújo com temas do cancioneiro português, repousa-se no colo da música.
Women in rural India singing their babies to
sleep inspired this project that consists in a
collection of lullabies from all over the world.
With the hypnotic electronics of Duncan
Chapman, the voice of the Indian Supriya
Nagarajan and Joana Araújo with songs from
the Portuguese songbook, we rest our heads
and fall asleep to the sound of music.
PRIMEIROS CONCERTOS
Destinados a famílias com crianças dos 3 meses aos 6 anos de idade,
estes espectáculos revisitam os vários géneros musicais através de
histórias encenadas e linguagens acessíveis que contribuem para
a construção das primeiras bases da compreensão e expressão
musicais
€ 9,40 criança+adulto**
€ 7,05 segundo acompanhante com mais de 6 anos
**Cartão Amigo 25%

1ª Plateia € 16,90 · 2ª Plateia € 15,05 · 3ª Plateia € 13,15
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%
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PETER EÖTVÖS

24 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

O BEIJO SECRETO
REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Peter Eötvös direcção musical
Ryoko Aoki voz
Victor Pereira clarinete
Peter Eötvös Joyce, para clarinete e quarteto de cordas
(estreia em Portugal)
Peter Eötvös Steine
Peter Eötvös Secret Kiss, para voz e ensemble
(estreia em Portugal; encomenda Casa da Música, Gageego Ensemble, Ensemble
Musikfabrik, Plural Ensemble, MUPA Budapest and Bunka Kaikan Tokyo)
Pierre Boulez Domaines, para clarinete e ensemble

Peter Eötvös dirige obras suas que viram a luz do dia nos últimos dois anos e que
exploram os diálogos entre um solista e um ensemble: é o caso de Joyce, em que
é solista o clarinetista Victor Pereira, e do melodrama Secret Kiss, com texto em
japonês interpretado pela actriz Ryoko Aoki. Esta obra acabada de estrear em
Gotemburgo é uma co-encomenda da Casa da Música e terá aqui a sua segunda
audição mundial. Escrita com o objectivo de homenagear Pierre Boulez no seu
60º aniversário, Steine é uma obra em que se poderá ouvir os músicos a transformarem pedras em instrumentos musicais. Do próprio Boulez é interpretada
Domaines, uma peça emblemática que coloca o clarinetista a percorrer o palco
para construir diálogos com diferentes grupos instrumentais.
Peter Eötvös conducts some of his own pieces that have seen the light of day in the last
two years and which explore the dialogues between a soloist and an ensemble: such is
the case of Joyce, in which the soloist is the clarinetist Victor Pereira, and the melodrama
The Secret Kiss, with a Japanese text performed by the actress Ryoko Aoki. This piece,
recently premiered in Gothenburg, is a co-commission from Casa da Música and this
will be its second performance ever. Written to honor Pierre Boulez on his 60th birthday, Steine i s a piece in which the musicians can be heard turning stones into musical
instruments. From Boulez himself, we will hear Domaines, an emblematic work in which the
clarinetist strolls onstage to construct dialogues with different instrumental groups.

1ª Plateia € 14,10 · 2ª Plateia € 12,20 · 3ª Plateia € 10,35
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%
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26 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

26 Ter/Tue · 21:30 Café

HENRIQUE PORTOVEDO

RED BULL MUSIC APRESENTA:
“AZ-RAP: FILHOS DO VENTO”

FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA
PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

27 Qua/Wed · 21:30
Salão Árabe doPalácio da Bolsa

27 Qua/Wed · 21:30 Café

28 Qui/Thu · 22:00 Café

RACKAM

DINHO NOGUEIRA
E ZÉ BARBEIRO

Rackam é um quarteto de Monção
formado por Nuno Fernandes (guitarra),
Tomé Parente (guitarra e baixo), Filipe
Marinho (sintetizador, acordeão e percussão) e João Pedro Carvalho (bateria).
Assente na fusão de vários estilos, a sua
música é alegre e enérgica, animada por
poderosas distorções e timbres de guitarra
embriagados. Rackam quer fazer música
para divertir as pessoas, para as pôr a
imaginar cenários de desenhos animados
e contos de piratas. “El Chapo” é o single
de avanço para o EP de estreia, Tchim Plim!
As Espadas Soam Assim.

O duo Dinho Nogueira e Zé Barbeiro,
residente em Lisboa, apresenta no Café
Casa da Música o disco gravado em Paris
no ano passado, dedicado a um dos géneros
mais representativos do Brasil, o choro. O
repertório escolhido combina os temas
tradicionais e incontornáveis de um dos
maiores nomes do choro, Ernesto Nazareth,
com composições contemporâneas do
violonista Zé Barbeiro, uma das principais
referências musicais e culturais brasileiras.

SOLISTAS DA ORQUESTRA
SINFÓNICA DO PORTO
CASA DA MÚSICA
Maria Kagan e Lilit Davtyan violinos
Rute Azevedo viola
Feodor Kolpashnikov violoncelo
Antonín Dvorák
Quarteto nº 12, op.96, “Americano”

Johannes Brahms
Quarteto nº 2, op.51, em Lá menor
Os Solistas da Orquestra Sinfónica do
Porto Casa da Música apresentam duas
obras essenciais para quarteto de cordas
em que sobressai a influência da música
popular: o folclore húngaro em Brahms e
o contacto com o Novo Mundo no caso
de Dvořák.
Henrique Portovedo saxofone e electrónica
Pierre Jodlowski La dernier songe de Samuel Beckett
Pierre Boulez Dialogues de l’ombre double
Luís Neto Costa Orgias do Agora
Óscar Escudero POV
Os recitais do multipremiado saxofonista Henrique Portovedo
exploram habitualmente as sonoridades híbridas da música
contemporânea. Aqui, ele demonstra como peças de teatro de
Beckett e Claudel inspiraram obras de dois compositores de
referência da música francesa. Do programa consta ainda uma
reflexão sobre a dicotomia real/virtual, pelo espanhol Óscar
Escudero, e uma estreia mundial assinada por um compositor
nacional da nova geração.
The recitals of the multi-awarded saxophonist Henrique Portovedo
usually explore the hybrid sonorities of contemporary music. Here, he
shows how theatre plays written by Beckett and Claudel inspired two
famous French composers. The programme also includes a reflexion on
the real/virtual dichotomy by the Spanish Oscar Escudero, and a world
premiere signed by a Portuguese composer of the new generation.

Nascido e produzido nos Açores, AZ-RAP: Filhos do Vento é o filme
que documenta o lado real do hip hop numa cultura e identidade
próprias, onde a insularidade é fonte de inspiração. Os protagonistas, que são rappers e agentes de destaque da cultura açoriana,
mostram como a criatividade e a realidade resultam neste hip hop
que se faz nos Açores.
Born and produced in the Azores, AZ-RAP: Filhos do Vento is the film
that documents the real side of hip hop in a culture and identity of its own,
where insular nature is a source of inspiration. The protagonists, who are
rappers and prominent figures of the Azorean culture, show how creativity and reality result in this hip hop that comes from the Azores.
Entrada Livre

Soloists from Orquestra Sinfónica do Porto
Casa da Música present two essential works
for string quartet. In both cases, the influence
of folk music is prominent: the hungarian
traditional music in Brahms and the New World
in Dvořák.
Entrada Livre

Rackam is a quartet from Monção consisting
of Nuno Fernandes (guitar), Tomé Parente
(guitar and bass), Filipe Marinho (synthesizer,
accordion and percussion) and João Pedro
Carvalho (drums). Based on the fusion of
various genres, Rackam's music is lively and
energetic, brightened by powerful distortions
and drunken guitar timbres. Rackam wants to
amuse people and make the audience imagine
cartoon scenes and pirates tales. "El Chapo" is
the first single of the debut EP, Tchim Plim! As
Espadas Soam Assim.
Entrada Livre

€ 9,40
Jovem 15%
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

MECENAS PRÉMIO
NOVOS TALENTOS AGEAS

Dinho Nogueira and Zé Barbeiro present
at Café Casa da Música the album they
recorded in Paris last year. The duo, residing
in Lisbon, devoted this album to one of the
most representative genres in Brazil: choro.
The repertoire combines the traditional and
inescapable songs of one of choro's greatest
names, Ernesto Nazareth, with contemporary
compositions by Zé Barbeiro, a major musical
and cultural reference in Brazil.
Entrada Livre
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29 Sex/Fri · 21:30 Sala Suggia

RHAPSODY
IN BLUE

30 Sáb/Sat · 16:00 Sala 2

COLECCIONADOR
DE PAISAGENS
CONCERTO PARA FAMÍLIAS · SERVIÇO EDUCATIVO

SINFÓNICA SÉRIE CLÁSSICA

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Steven Sloane direcção musical
Mário Laginha piano
Aaron Copland Fanfare for the Common Man
Leonard Bernstein Danças Sinfónicas de West Side Story
George Gershwin Rhapsody in Blue
Arturo Márquez Danzón nº 2
Em ano dedicado ao Novo Mundo, seria difícil escolher obras mais icónicas! Desde
que foi escrita para assinalar a entrada dos EUA na Segunda Guerra Mundial, a
Fanfarra para o Homem Comum de Copland tornou-se um hino para ocasiões
solenes, acontecimentos desportivos, filmes e muito mais. Não menos famoso é
o glissando inicial do clarinete em Rhapsody in Blue, uma obra de Gershwin largamente influenciada pelas sonoridades do jazz e do blues. O solista ao piano é Mário
Laginha, alguém que navega com grande à-vontade entre as músicas escritas e
as improvisadas. Tal como Gershwin, o lendário maestro Leonard Bernstein levou
o teatro musical muito a sério, tendo escrito uma das partituras mais célebres da
história da Broadway: West Side Story. O concerto encerra com o poder imparável
das percussões na obra mais conhecida do mexicano Arturo Márquez.
In a year dedicated to the New World, it would be difficult to choose more iconic works!
Since it was written to mark the participation of the US in World War II, Copland’s Fanfare
for the Common Man has become a hymn for solemn occasions, sporting events, movies,
etc. Just as famous is the initial clarinet glissando in Rhapsody in Blue, a piece by Gershwin
largely influenced by jazz and blues. The soloist is Mário Laginha, someone who navigates
with great ease between written songs and improvised ones. Much like Gershwin, the
legendary conductor Leonard Bernstein took the musical theater very seriously, having
written one of the most celebrated scores in Broadway history: West Side Story. The
concert ends with the unstoppable power of percussion in the best-known work of the
Mexican Arturo Márquez.

Albert Gumí e Xavier Erra guião e
direcção artística
Manolo Alcánara, Jorge López, Naüm
Monterde, Laia Rius, Eva Gumà e
Clara Peya interpretação
Fundação La Caixa produção

Oiçam: a batida metálica de um martelo, o
murmúrio do vento, o mar, um pássaro… Que
músicas trazem? Um coleccionador colhe
sons quotidianos que inspiram os músicos a
tocar Ravel, Debussy, Bartók, Schoenberg,
Stravinski e outros compositores. Dando
a conhecer repertório do séc. XX, este
concerto, uma produção Fundação La
Caixa, serve-se ainda de danças, malabarismos, sombras chinesas e mais surpresas
para colorir as paisagens sonoras.
Listen: the metallic beat of a hammer, the
murmur of the wind, the sea, a bird ... What
songs do they bring? A collector picks up
everyday sounds that inspire musicians to
play Ravel, Debussy, Bartók, Schoenberg,
Stravinsky and other composers. Displaying
the repertoire of the twentieth century, this
concert, a Fundação La Caixa production,
also uses dancing, juggling, Chinese shadow
theatre and other surprises to give color to the
soundscapes.
OS NOSSOS CONCERTOS
Espectáculos destinados a famílias e público geral
(com mais de 6 anos) que cruzam a música com
outras linguagens de palco
€ 7,05 · € 4,70 < 18 anos

1ª Plateia € 21,60 · 2ª Plateia € 19,70 · 3ª Plateia € 17,85
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%
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31 Dom/Sun · 12:00 Sala Suggia

DANÇAS
SINFÓNICAS

31 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

BANDA SINFÓNICA
PORTUGUESA

Concerto Comentado para famílias
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE
José Eduardo Gomes direcção musical

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Steven Sloane direcção musical
Concerto comentado por Rui Pereira
Aaron Copland Fanfare for the Common Man
Leonard Bernstein Danças Sinfónicas de West Side Story
Arturo Márquez Danzón nº 2
Haverá poucos musicais da Broadway tão famosos quanto West Side
Story. O argumento é uma adaptação de Romeu e Julieta, mas a trama
passa-se em Nova Iorque com jovens pertencentes a grupos rivais: Tony
faz parte de um gang branco e apaixona-se por Maria, irmã do líder do
gang porto-riquenho. A suite orquestral de Bernstein ilustra uma competição em forma de mambo, cita canções famosas como “Somewhere”
e “Maria” e apresenta a batalha final entre os gangs. Este concerto
comentado tem início com uma célebre fanfarra escrita para promover o
sentimento de patriotismo dos Estados Unidos e ignora todos os muros
para terminar em apoteose no México, evocando uma dança tradicional
de origem cubana.
There are few Broadway musicals as famous as West Side Story. The plot is an
adaptation of Romeo and Juliet but takes place in New York with youngsters
from rival gangs: Tony is part of a white gang and falls in love with Maria, sister
of the leader of the Puerto Rican gang. Bernstein’s orchestral suite illustrates a
mambo-style competition, cites famous songs like “Somewhere” and “Maria”
and presents the final battle between the two gangs. This concert with commentary begins with a celebrated fanfare written to promote the sense of patriotism
of the United States and ignores all the walls to end in apotheosis in Mexico,
evoking a traditional Cuban dance.

€ 11,30
Cartão Continente: na compra de um
bilhete para adulto oferta de duas
entradas para menores de 18 anos
Cartão Amigo 25%

PATROCINADOR SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

Obras Finalistas do VII Concurso Nacional
de Composição BSP
(estreias mundiais)
Luís Tinoco nova obra
(estreia mundial; encomenda BSP)
A Banda Sinfónica Portuguesa apresenta
a sétima edição do seu Concurso Nacional
de Composição, onde os novos talentos da
composição contemporânea portuguesa
para banda se dão a conhecer. No final do
concerto, após a estreia de uma obra encomendada a Luís Tinoco, será anunciada a
obra vencedora.
Banda Sinfónica Portuguesa presents the
seventh edition of its National Composition
Competition, introducing the new talents of
Portuguese contemporary composition for
band. The winning work will be announced at
the end of the concert, after the premiere of a
work commissioned from Luís Tinoco, one of
the Portuguese composers with greater international recognition.
€ 9,40
Cartão Amigo 25%

SABER OUVIR:
10º CURSO LIVRE DE
HISTÓRIA DA MÚSICA
Dirigido a todos os públicos, independentemente da sua formação musical, o Curso Livre
de História da Música chega à sua 10ª edição mantendo uma relação próxima com a
programação da Casa da Música. Começa por propor uma série de percursos por entre
tradições populares e correntes eruditas das Américas, dividida entre dois módulos. A ligação entre música e linguagem é, por outro lado, uma viagem no tempo desde o pensamento
filosófico da Antiguidade às práticas contemporâneas. Fazendo uma ponte com o festival
Música & Revolução, o Curso inclui um módulo dedicado a uma das grandes revoluções na
história da música e aos seus efeitos: a gravação. Já no Outono, desvenda-se a arquitectura
da fuga, uma forma elevada ao seu auge na obra de Bach.

Janeiro a Outubro 2019
Segundas 17:30 às 19:15
Auditório Fundação EDP
Módulos individuais de três sessões € 28
Curso na totalidade € 95*
*Cartão Amigo 25%

11, 18 e 25 MAR
3º Módulo

SONHO AMERICANO:
À DESCOBERTA DE UMA IDENTIDADE MUSICAL
PEDRO ALMEIDA
Nomes como Gershwin, Bernstein e Copland, entre outros, são indissociáveis da construção de uma linguagem norte-americana de composição erudita. Em comum tinham o
facto de serem filhos de emigrantes chegados da Europa no dealbar do século XX, num
país onde todos beberam as culturas trazidas por sucessivas vagas de migrações. O
nascimento desta identidade e o seu florescimento ao longo do século XX é o tema deste
módulo, revelando percursos acidentados e cruzamentos inesperados à volta de música
que conquistou um lugar de destaque nas salas de concerto de todo o mundo.

29 ABR, 06 e 13 MAI

21 e 28 OUT, 04 NOV

4º Módulo

5º Módulo

UMA REVOLUÇÃO
CHAMADA FONÓGRAFO

A ARTE DA FUGA
DANIEL MOREIRA

LEONOR LOSA
APOIO

19 Ter · 19:30

HERDADE DA FIGUEIRINHA
Prova de vinhos

A cinco minutos de Beja, a Herdade da Figueirinha situa-se
no coração do Alentejo. Com 300 hectares de vinha e olival,
dispõe de solos de excelente qualidade e de uma óptima
exposição solar para a produção de vinho e azeite. No centro do
terreno agrícola erguem-se os edifícios que acolhem a Adega
e Lagar. A Herdade da Figueirinha, adquirida em 1998 pelo
Comendador Leonel Cameirinha, e hoje sob a gestão do neto
Filipe Cameirinha Ramos, une três gerações em torno da terra,
da agricultura e da paixão pela cultura do vinho e do azeite.
A promessa da terra conquistou o coração e a vontade de um
avô e um neto. Dois homens, uma só paixão: a cultura do vinho e
do azeite naquele pedaço de chão.
€ 26,5 (inclui jantar depois da prova)

www.casadamusica.com/restaurante
Reservas 220 107 160
restaurante@casadamusica.com

INFORMAÇÕES GERAIS
VENDA DE BILHETES
Bilheteiras da Casa da Música
Bilheteira online
www.casadamusica.com
Lojas Worten
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, não abrangendo os de
promotores externos.
REMIX, CORO, CICLO PIANO E SINFÓNICA
(EXCEPTO SINFÓNICA AO DOMIGO)
Cliente BPI – 20%
Jovem = < 30 Anos – 50%
Professores e estudantes de música – 50%
Sénior > = 65 anos – 15%
CICLO JAZZ
Cliente BPI – 20%
Jovem =< 30 Anos – 15%
Sénior >= 65 anos – 15%
SINFÓNICA AO DOMINGO
Cartão Continente: na compra de 1 bilhete
para adulto, oferta de 2 entradas para
menores de 18 anos
CARTÃO AMIGO
Desconto de 25% em concertos com preço
superior a € 10
Os descontos acima mencionados são
aplicados em concertos com preço superior
a € 10

CONSELHO DE FUNDADORES
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
Edifício e Bilheteira
Segunda a Sábado: 09:30–19:00
Domingo e Feriados: 09:30–18:00
Dia 24: 09:30–17:00
Dia 25: Encerrado
Dia 31: 09:30–17:00
LOJA
Segunda a Sábado: 10:00–19:00
Domingo e Feriados: 10:00–18:00
Dias de Espectáculo:
Edifício aberto até ao final do espectáculo,
bilheteira e loja abertas até meia hora após o
seu início.
RESTAURANTE
Segunda a Quinta: 12:30–15:00 e 19:30–23:00
Sexta a Sábado: 12:30–15:00 e 19:30–00:00
Domingos · Sundays
Encerrado, excepto em vésperas de feriado
Closed, except if the next day is a bank holiday
Feriados · Bank Holidays
Encerrado, excepto Sextas e Sábados
Closed, except Fridays and Saturdays
Dia 24: Encerrado
www.casadamusica.com/restaurante
Reservas 220 107 160
CAFÉ
Segunda a Domingo: 09:00–24:00
Dia 24: 09:30–17:00
Dia 25: Encerrado
Dia 31: 09:30–15:00
PARQUE DE ESTACIONAMENTO SABA
Bilhetes Pré‑Pagos
Bilhete de Evento Sala Suggia: € 2,50, válido para
um período máximo de estacionamento de 3,5
horas consecutivas, entre as 19:00 e as 01:00. O
bilhete de evento fica disponível 90 minutos antes
e até 15 minutos depois do início do concerto.

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

Descontos Restaurante
Desconto Restaurante Almoço: € 0,60, válido
para o período de estacionamento entre as
12:30 e as 15:30.
Desconto Restaurante Jantar: € 1,50, válido
para o período de estacionamento entre as
19:00 e as 01:00.

VISITAS GUIADAS
DIARIAMENTE
Português 11:00/16:00
Inglês 11:00/16:00
€ 10 por pessoa (Entrada livre para crianças
até aos 12 anos desde que acompanhadas
por um adulto com bilhete)

REGRA DE UTILIZAÇÃO
Os espectáculos começam impreterivelmente
à hora marcada. Uma vez iniciados, não será
permitida a entrada na sala, excepto no
intervalo ou quando o programa o permitir.

VISITAS COM MARCAÇÃO (GRUPOS)
Grupos a partir de 15 pessoas com horário
a fixar especificamente.
Reservas + 351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com

ALTERAÇÕES
A programação e os preços apresentados
nesta agenda poderão estar sujeitos
a alterações.
Se desejar ser incluído na nossa mailing list,
envie um e‑mail para: info@casadamusica.com
—
Fundação Casa da Música
Av. da Boavista, 604 – 610
4149-071 Porto, Portugal

TICKET SALES
Casa da Música Ticket Office
www.casadamusica.com
Worten Shops
DISCOUNTS
REMIX, CORO, PIANO SERIES
AND SYMPHONY ORCHESTRA
(Except Symphonic on Sundays)
BPI Client – 20%
< 30 Years – 50%
Teachers and music students – 50%
> 65 Years – 15%
JAZZ SERIES
BPI Client – 20%
< 30 Years – 15%
>65 Years – 15%
SYMPHONIC ON SUNDAYS
Continente Card: in the purchase of an Adult
ticket, we offer 2 tickets for children under 18 years
FRIEND CARD
25% discount in concerts over € 10
All of the discounts above are applicable in
concerts over € 10
RESERVATIONS
Valid for 7 days. Reservations made during
7 days preceding the concert are valid until
48 hours before the concert.
GUIDED TOURS
DAILY
Portuguese 11:00/16:00
English 11:00/16:00
€ 10 per person (free entry to children up
to age 12, when accompanied by an adult
with ticket)
BOOKED VISITS (GROUPS)
Over 15 people at pre‑arranged times
BOOKING
+ 351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com
OPENING HOURS
Building and Ticket Office
Monday to Saturday: 09:30-19:00
Sunday and holidays: 09:30-18:00
SHOP
Monday to Saturday: 10:00-19:00
Sunday and holidays: 10:00-18:00
Performance Days: Building open until end of
performance, ticket office and shop open until
30 minutes after its beginning.
CHANGES TO THE PROGRAMME
Programmes and prices presented on this
brochure may be subject to change
If you wish to be included on our mailing list, please
send an e‑mail to: info@casadamusica.com

Os preços anunciados nesta brochura
são válidos salvo erro tipográfico.

PRESIDENTE
Luís Valente de Oliveira
VICE‑PRESIDENTES
João Nuno Macedo Silva
José António Teixeira
Estado Português
Município do Porto
Grande Área Metropolitana do Porto
Município de Matosinhos
ACA Group
Águas do Porto
Amorim Investimentos e Participações, SGPS, S. A.
APDL–Administração dos Portos do Douro, Leixões
e Viana do Castelo, S.A.
Arsopi–Indústrias Metalúrgicas Arlindo S. Pinho, S. A.
Auto–Sueco, Lda.
Ageas Portugal
BA Glass Portugal, S.A.
Banco BPI, S. A.
Banco Carregosa
Banco Comercial Português, S. A.
Banco Santander Totta, S. A.
Bial–Holding, S.A.
Caixa Económica Montepio Geral
Caixa Geral de Depósitos
Cerealis, SGPS, S. A.
CIN S. A.
Companhia de Seguros Allianz Portugal, S. A.
Companhia de Seguros Tranquilidade, S. A.
Continental Mabor–Indústria de Pneus, S. A.
CPCIS–Companhia Portuguesa de Computadores,
Informática e Sistemas, S. A.
Fundação EDP
El Corte Inglês, Grandes Armazéns, S. A.
Galp Energia, SGPS, S. A.
Globalshops Resources, SLU.
Grupo Media Capital, SGPS S. A.
Chamartin Imobiliária, SGPS, S.A.
SDC Investimentos, SGPS, S.A.
Grupo Visabeira, S. A.
Lactogal, S. A.
Lameirinho–Indústria Têxtil, S. A.
Metro do Porto, S. A.
Microsoft, MSFT – Software para
microcomputadores, Lda
Mota–Engil SGPS, S. A.
Novo Banco, S. A.
Família Oliveira
Pescanova Portugal
Porto Editora, S. A.
Pharol, 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.
Super Bock Group
Tertir, Terminais de Portugal, S. A.
Têxtil Manuel Gonçalves, S. A.
Violas Ferreira

VISITAS GUIADAS
11:00 E 16:00
VENHA CONHECER A CASA
E TERMINE A SUA VISITA NUM CONCERTO

Uma das mais
importantes salas de
concerto construídas
nos últimos 100 anos
NEW YORK TIMES

Para conhecer a Casa da Música, nada melhor do que uma visita guiada.
Durante cerca de uma hora, um guia descreve o edifício projectado pelo
holandês Rem Koolhaas, explicando a arquitectura, as funcionalidades
e o projecto artístico, cultural e social da Casa.
No final, se adquirir bilhete para qualquer concerto dos Agrupamentos
Residentes beneficiará de um desconto igual ao valor da visita.

SEM MARCAÇÃO € 10*
Diariamente (11:00 e 16:00) disponíveis
em português e inglês
COM MARCAÇÃO € 10*
Grupos (+15 pessoas) disponíveis em
inglês, francês, alemão, espanhol,
italiano e português.
ESCOLAS € 3,5
Visitas adequadas a diferentes faixas
etárias (>3 anos) onde são desenvolvidos jogos musicais.
TURÍSTICA € 12,5*
(INCLUI BROCHURA E COPO
DE VINHO DO PORTO)
Com uma duração um pouco mais
longa, poderá conhecer o edifício num
registo descontraído e envolvente.

MARCAÇÕES
+351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com
*Não acumula com outros descontos; a aquisição
do bilhete está sujeita à disponibilidade da sala.

BACKSTAGE € 12*
Visitas que permitem um acesso directo aos
bastidores, incluindo o visitante nas dinâmicas quotidianas de preparação de concertos.
VISITA+ALMOÇO € 21*
Horário: 11:00 (PT/ENG)
O bilhete conjunto permite visitar o edifício e
almoçar no Restaurante Casa da Música.
ANIVERSÁRIO NA CASA A PARTIR DE € 20
Dos 4 ao 12 anos
Queres uma festa diferente? Surpreende os
teus amigos e escolhe tu o tipo de festa que
gostarias de partilhar com eles. A Casa da
Música está à tua espera para te oferecer
um percurso cheio de surpresas, música e
boa disposição. Traz os teus amigos e vem
viver connosco a melhor aventura do teu
aniversário. Parabéns!

MECENAS DAS VISITAS GUIADAS

FUNDADORES GOLD
Amorim Investimentos e
Participações
BA Glass
Bial
Cerealis
Continental Mabor
El Corte Inglés
Violas Ferreira
Família Oliveira
Grupo Media Capital
Lactogal
Metro do Porto
RAR
Solverde
Millennium bcp
EMPRESAS AMIGAS
Deloitte
Externato Ribadouro
Grupo Douro Azul
Manvia
Safira Facility Services
Strong Charon
OUTROS APOIOS
Fundação Adelman
Lucios
NewCoffee
Pathena/i2S
ThyssenKrupp

E L E C T R A
Media e Jornalismo / Einstein / Alexander Kluge / Wittgenstein / Berlim / William Kentridge / Paula Rego / Israel
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Fora de Portugal 15 ¤

APOIO INSTITUCIONAL

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

PATROCÍNIO VERÃO NA CASA
SUPER BOCK

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

MECENAS WORTEN DIGITÓPIA

MECENAS CONCERTOS METROPOLITANOS

MECENAS MÚSICA CORAL

Seguros
MECENAS OUTONO EM JAZZ

MECENAS PRÉMIO
NOVOS TALENTOS AGEAS

MECENAS VISITAS GUIADAS

MECENAS CICLO SOGRAPE

MECENAS CONCERTOS DE PÁSCOA

MECENAS CICLO MDS

MECENAS RITO DA PRIMAVERA

MECENAS CICLO LUCIOS

COMPANHIA AÉREA DA CASA DA MUSICA

