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EDITORIAL

Amor e Sangue
Love and Blood

Não é exagero chamar-lhe um dos acontecimentos musicais do ano. A apresentação de Gurre-Lieder,
a monumental obra de Arnold Schoenberg, é uma oportunidade única para se ouvir na sala de concerto
uma das composições mais geniais do século XX. O elenco de solistas é de grande nível e o maestro
Stefan Blunier tem já sido aclamado pela sua visão sobre esta obra. O enredo da cantata tem os ingredientes-chave para prender o público, e o mesmo acontece nos fins-de-tarde de cinema que chegam
com o Invicta.Música.Filmes: histórias de amor e sangue recheadas de emoção e dramatismo. A exibição do clássico do cinema mudo alemão O Gabinete do Dr. Caligari, de Robert Wiene, traz consigo nova
música encomendada ao austríaco Wolfgang Mitterer, enquanto Há Lodo no Cais, o grande filme americano de Elia Kazan com Marlon Brando, conta com a brilhante banda sonora de Leonard Bernstein,
assinalando o centenário do célebre maestro-compositor. Nas duas ocasiões, a música acompanha ao
vivo a projecção dos filmes – primeiro com o Remix Ensemble, depois com a Orquestra Sinfónica.
Um estado de espírito bem mais ligeiro é o que sugere o Concerto de Carnaval, evocando um baile
de máscaras na Viena oitocentista. E por falar no País Tema da programação, vale a pena anotar na
agenda o segundo concerto da Integral das Sinfonias de Bruckner, já no início de Fevereiro, que conta
com a direcção de um reconhecido especialista na obra sinfónica do compositor austríaco – o prestigiado maestro Eliahu Inbal. O piano apresenta-se em dose dupla, com Pedro Burmester e Mário Laginha
a interpretarem um programa apelativo com música de Chopin, Debussy, Ravel e Piazzolla, além de
uma nova composição de Laginha. Entre inúmeras propostas, não faltam as sugestões para os mais
novos com muita música e imaginação, entre oficinas e concertos encenados.

It is not an overstatement to say it is one of the great musical
events of the year. The performance of Gurre-Lieder,
the monumental work of Arnold Schoenberg, is a unique
opportunity to hear in a concert hall one of the most brilliant
compositions of the twentieth century. The cast of soloists
is top-notch and conductor Stefan Blunier has already been
acclaimed for his perspective on this work. The storyline of
the cantata has the key ingredients to capture the audience,
much like the late afternoon movie sessions of Invicta.
Música.Filmes: stories of love and blood filled with emotion
and drama. The exhibition of the classic German silent-film
The Cabinet of Dr. Caligari, by Robert Wiene, results in a
new piece commissioned to the Austrian Wolfgang Mitterer,
while Elia Kazan's great American film with Marlon Brando,
On the Waterfront, featuring the brilliant soundtrack by
Leonard Bernstein, marks the centenary of the celebrated
conductor-composer. On both occasions, the live music
accompanies the projection of the films – first with Remix
Ensemble, and then with Orquestra Sinfónica.
The Carnival Concert, evoking a masquerade ball in
nineteenth-century Vienna, suggests a much lighter mood.
And speaking of the Country Theme of the season, the
Bruckner's Complete Symphonies continue by the hands of
a documented expert in the symphonic work of the Austrian
composer – the prestigious Eliahu Inbal. In two pianos, Pedro
Burmester and Mário Laginha interpret a very appealing
program with Chopin, Debussy, Ravel and Piazzolla, in
addition to a new composition by Laginha. Among so many
proposals, there are plenty of ideas for the youngster with
lots of music and imagination, including workshops and
staged concerts.

FEVEREIRO 2018
O Gabinete do Dr. Caligari
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01 Qui/Thu · 22:00

Mariana Vergueiro
Quarteto

01 Qui/Thu-04 Dom/Sun · Restaurante e Café

Atlantic Blues Festival

JAZZ

02 Sex/Fri · 21:00

Sinfonia Romântica
TRANSMISSÃO DO CONCERTO

C

01 Qui
22:00 Restaurante
Aula aberta de blues a pares (entrada livre)
23:00 Restaurante
Festa com DJs (entrada livre)

M

Y

CM

MY

CY

02 Sex · 23:00 Restaurante
Concerto Stefano Ronchi + Festa dançante com DJs nacionais e internacionais
03 Sáb
16:00 Restaurante · Workshop “Blues para curiosos”
23:00 Restaurante · Concerto Stefano Ronchi & Marcos Coll + Festa dançante com
DJs nacionais e internacionais
04 Dom
16:00 Sala Ensaio 1 · Workshop “Blues para curiosos”
23:00 Café · Concerto Hearts & Bones + Festa dançante com DJs nacionais
e internacionais
A Swing Station apresenta a 5ª edição do Atlantic Blues, um festival internacional dedicado
ao blues, estilo com raízes fundas na cultura afro-americana e que espalhou a sua influência pelo mundo inteiro, tendo preparado o caminho para o aparecimento de géneros tão
diversos como o jazz, o rhythm’n’blues, o rock, a soul e outros. A programação do evento
divide-se entre workshops de dança leccionados por conceituados professores internacionais e festas com concertos e DJ sets onde o mais difícil é estar parado.
Swing Station presents the 5th edition of the Atlantic Blues, an international festival dedicated to
the blues, a genre deeply rooted in the African American culture that has spread its influence all
over the world and paved the way for the appearance of genres as diverse as jazz, rhythm'n'blues,
rock, soul and others. The program of the event is divided between dance workshops taught by
renowned international teachers and parties with concerts and DJ sets where it is almost impossible to stand still.
Mais info: www.atlanticblues.pt

ENTRADA LIVRE
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02 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

Sinfonia
Romântica
SINFÓNICA SÉRIE CLÁSSICA
INTEGRAL DAS SINFONIAS DE BRUCKNER

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Eliahu Inbal direcção musical

DIE WELT

Anton Bruckner Sinfonia nº 4

Desde que venceu o Concurso de Direcção de Orquestra Cantelli, aos 26 anos, Eliahu
Inbal tem desenvolvido uma carreira internacional à frente das grandes orquestras
mundiais. Foi titular da Orquestra Sinfónica da Rádio de Frankfurt, da Orquestra da
Konzerthaus de Berlim, da Orquestra do Teatro La Fenice, da Filarmónica Checa e da
Metropolitana de Tóquio. O maestro israelita, residente em Paris, foi aclamado internacionalmente pelas interpretações de Chostakovitch, Mahler e Bruckner, de quem
fez as primeiras gravações das sinfonias nas versões originais. No seu regresso à Casa
da Música, Inbal dirige repertório da sua especialidade e pelo qual é reconhecido pela
crítica internacional. Plena de contrastes, a Sinfonia nº 4 de Bruckner é conhecida como
a Sinfonia Romântica e continua a gozar da mesma popularidade que alcançou desde a
sua estreia pela Filarmónica de Viena, sob a direcção do lendário Hans Richter.
Ever since he won first prize in the Cantelli Conducting Competition at the age of 26, Eliahu Inbal
has enjoyed an international career, conducting leading orchestras worldwide. Over the years,
he has been appointed principal conductor of the Frankfurt Radio Symphony Orchestra, the
Konzerthausorchester Berlin, Teatro La Fenice in Venice, the Czech Philharmonic and the Tokyo
Metropolitan Symphony Orchestra. The Israeli conductor, who lives in Paris, received international acclaim for his interpretations of Shostakovich, Mahler and Bruckner on a number of
award-winning recordings and was the first to record the original versions of Bruckner’s symphonies. In his return to Casa da Música, Inbal conducts the repertoire of his specialty and for which
he is recognized by critics all over the world.
Full of contrasts, Bruckner’s Symphony No. 4 is known as The Romantic and continues to enjoy
the same popularity since its debut by the Vienna Philharmonic under the direction of the
legendary Hans Richter.

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

“Eliahu Inbal é
eficaz na criação
de ambientes de
tranquilidade,
paixão
desenfreada
e efeitos
dramáticos”

1ª Plateia € 23 · 2ª Plateia € 21 · 3ª Plateia € 19
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%
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03 Sáb/Sat · 11:00 Sala de Ensaio 1

04 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

Carnaval na Casa
OFICINA MUSICAL PARA FAMÍLIAS
SERVIÇO EDUCATIVO

03 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

06 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

Era Outra Vez Uma Vez… Pedro Burmester &
OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS
Mário Laginha
SERVIÇO EDUCATIVO

Prémio Jovens Músicos/Antena 2
RECITAL DOS VENCEDORES DO NÍVEL SUPERIOR DA EDIÇÃO 2017
PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

Miguel Canada tuba
Nicole Vidak piano
Jacques Castérède Sonatine (2º and.)
Elizabeth Raum Sweet Dances
Bruce Broughton Sonata para tuba

Luís Duarte Moreira trompa
Isolda Crespi Rubio piano
Anton Rössler-Rosseti Concerto para trompa em Ré menor (1º e
2º and.)
Paul Hindemith Sonata para trompa em Mi bemol maior
Esa-Pekka Salonen Estudo de concerto para trompa
Todos os anos o Prémio Jovens Músicos/Antena 2 distingue os
mais promissores jovens músicos portugueses ou residentes em
Portugal. O tubista Miguel Canada estudou com Fabien Filipe e
frequenta a Escola Superior de Música de Lisboa na classe de
Adélio Carneiro. Premiado em diversos concursos nacionais,
foi seleccionado durante cinco anos consecutivos para integrar
a OJ.COM. Luís Duarte Moreira diplomou‑se na ESMAE com a
classificação máxima e colabora regularmente com agrupamentos profissionais como a Orquestra Sinfónica Casa da Música, a
Orquestra Gulbenkian ou a Sinfónica da Galiza.
Joaquim Alves e Luís Oliveira formadores

Joana Araújo e Tiago Oliveira formadores

Para misturar estamos cá nós. Pode haver
zés-pereiras no meio da bateria carioca,
sambas com máscara de malhão, o
corridinho disfarçado de bossa nova. Em
“brasileirês” assumido, estilos musicais e
instrumentos dos dois hemisférios pregam
a partida ao Inverno e invadem a sala com
ritmos descaradamente acalorados.

Porque o Livro não se acaba e as histórias
são como as cerejas, atrás de uma vem
outra, o Era uma Vez regressa com novos
conteúdos e dois velhos amigos. Com Alice
Capuchinho Jasmim Branca de Neve de
Borralheira e o Lobo Bom, misturam-se
os contos, acrescentam-se uns pontos e
canta-se a fantasia.

Let’s mix everything together. There may
be zés-pereiras in the middle of the carnival
drums, sambas masquerading as malhão,
the corridinho disguised as bossa nova. In a
Brazilian-Portuguese mixture, musical styles
and instruments of the two hemispheres play
a prank on winter and invade the room with
unashamedly passionate rhythms.

Because the Book doesn’t end and there is
always another story, Era Uma Vez returns
with new content and two old friends. With Red
Riding Alice Hood Jasmine Snow Cinderella
White and the Good Wolf, the stories are mixed
and the fantasy begins with a song.

WORHSHOPS MÚSICO POR UM DIA

Astor Piazzolla Grande Tango
Mário Laginha Concerto para dois pianos
nº 1 (estreia mundial)
Fryderyk Chopin/Mário Laginha Balada
nº 1 , op. 23
Fryderyk Chopin Balada nº 1 , op. 23
Claude Debussy Prelúdio à sesta de
um fauno
Maurice Ravel La Valse

€ 20
Cartão Amigo 25%
Promotor: ONC Produções

Unidos por uma formação musical clássica, Mário Laginha e Pedro
Burmester enveredaram por carreiras diferentes – Laginha mais
próximo do jazz e cultor da fusão e recriação de múltiplas músicas
do mundo, Burmester mais orientado para a interpretação de um
repertório clássico nos seus vários formatos, do concerto a solo
até actuações com grande suporte orquestral. Há pouco mais de
20 anos, os dois pianistas iniciaram uma colaboração cimentada
pela amizade que resultou num disco e em muitos concertos por
todo o mundo.
United by their classical musical background, Mário Laginha and Pedro
Burmester embarked on different careers – Laginha closer to jazz
and passionate about the fusion and recreation of multiple types of
world music, Burmester more oriented to the interpretation of a classic
repertoire in its various forms, from solo concert to performances with
great orchestral support. Just over 20 years ago, the two pianists began
a collaboration cemented by a friendship that resulted in an album and
many concerts around the world.

Every year the Young Musicians/Antena 2 Award distinguishes the most
promising young Portuguese musicians or musicians residing in Portugal.
The tuba player Miguel Canada studied with Fabien Filipe and currently
attends Escola Superior de Música de Lisboa. He has been awarded
in several national competitions and was selected for five consecutive
years to join OJ.COM. Luís Duarte Moreira graduated from ESMAE
with the highest classification and collaborates regularly with professional groups such as Orquestra Sinfónica Casa da Música, Orquestra
Gulbenkian or the Symphony Orchestra of Galicia.
€ 10
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

10:30 (0-18meses), 11:45 (18 meses 3 anos) e 15:00 (3-6 anos)

Oficinas destinadas ao público geral (maiores de 12 anos) que se
iniciam de manhã e encerram ao final da tarde, com a apresentação
do trabalho realizado

WORKSHOPS PRIMEIROS SONS

€ 7,5
€ 25 grupo de 4 pessoas
Cartão Amigo 25%

€ 10 criança+adulto
€ 7,5 segundo acompanhante com mais de 12 anos
Cartão Amigo 25%

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

MECENAS PRÉMIO
NOVOS TALENTOS AGEAS
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07 Qua/Wed · 21:30

09 Sex/Fri + 10 Sáb/Sat · 20:00 Restaurante

SAMBA

100 ANOS DA MORTE DE CLAUDE DEBUSSY

Marília Schanuel

Jantar com Debussy

10 Sáb/Sat · 17:30 e 21:30 Sala Suggia

11 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

Glenn Miller Orchestra

Novas Aventuras de Waka
OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS · SERVIÇO EDUCATIVO

Paulo Neto e Bruno Estima formadores
Uma consulta de Reinomusicologia é sempre remédio santo.
Voltam assim novas aventuras de um Rei Leão com problemas de
comunicação, mais outros pacientes aflitos por uma boa terapia de
ritmos, canções e jogos. Com o Dr. Otto & companhia, desta selva
ninguém sai sem o tratamento que merece.
A Kingdomusicology appointment is always a great remedy. In this
workshop for babies, there will be new adventures of a Lion King with
communication problems, plus other patients anxious for a good therapy
of rhythms, songs and games. With Dr. Otto & company, no one leaves
this jungle without the treatment they deserve.

08 Qui/Thu · 22:00

Paisiel

JAZZ EXPERIMENTAL

10:30 (0-18meses), 11:45 (18 meses-3 anos) e 15:00 (3-6 anos)
WORKSHOPS PRIMEIROS SONS

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
€ 10 criança+adulto
€ 7,5 segundo acompanhante com mais de 12 anos
Cartão Amigo 25%

Trio Garrett
Ângela Carneiro violoncelo
João Andrade violino
Melissa Fontoura piano
Helena Silva narração
Um concerto especial para fruir à mesa do Restaurante, com leitura de poemas de
Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, Charles Baudelaire e Alfred de Musset, estabelecendo
um paralelo entre a música e a palavra, ligação também muitas vezes feita pelo próprio
Debussy, e que nos transporta para o contexto artístico musical e literário em que o
compositor interveio. Impulsionador da abordagem impressionista na música francesa,
Debussy influenciou vários compositores um pouco por todo o mundo, sem excepção para
os portugueses. A paleta de cores e narrativas que conseguiu implementar na sua música
é inesgotável. Reinam as sonoridades musicais descritivas e as referências a vários universos imaginários, como na Sonata para violoncelo, na Sonata para violino, ou ainda na obra
de juventude, o Trio em Sol maior.

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. 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 famous big band takes us back to
the swing era of the American dance tracks of the 30’s, continuing to
delight us with the great hits Moonlight Serenade, In The Mood, Tuxedo
Junction or Chattanooga Choo Choo. Ray McVay leads about 20
talented musicians and singers in this big band that continues to sell
out every concert hall in the world.
€ 35
Cartão Amigo 25%
Promotor: Incubadora d’Artes

Booster of the Impressionist approach in French music, Debussy influenced many composers
around the world, including the Portuguese. The palette of colors and narratives that he managed
to implement in his music is inexhaustible. The descriptive musical sounds and references to
various imaginary universes in the Cello Sonata, the Violin Sonata, or the Trio in G major are perfect
examples. This special concert, to be enjoyed at the Restaurant table, will include the reading of
poems by Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, Charles Baudelaire and Alfred de Musset, establishing a parallel between music and the written word, a connection also often made by the composer
himself, and which transports us to the musical and literary artistic context in which Debussy
intervened.

Menu
Paté en croûte com salada de folhas e pera caramelizada
–
Saint Pierre, mousseline de ervilhas, espargos com aveludado de peixe trufado
–
Saint Honoré de framboesas

ENTRADA LIVRE

€ 47,5

af press casa da musica piano ageas 87x117.indd 1

18/01/18 12:30
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11 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

Concerto
de Carnaval
SINFÓNICA FORA DE SÉRIE

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Jan Wierzba direcção musical
Johann Strauss Orpheus Quadrille
Johann Strauss II L’enfantillage Polka
Joseph Hellmesberger II Danse Diabolique
Franz von Suppé Abertura de Cavalleria Leggera
Franz Schmidt Introdução, Intermezzo e Música de Carnaval de Notre Dame
Johann Strauss In Krapfenwald
Johann Strauss Elen a Magyar Polka
Erich Wolfgang Korngold Der Schneeman Overture
Johann Strauss II Kaiser Franz Josef Rettungs Jubel March
Johann Strauss II Sturmschtritt Polka
Como seria um baile de máscaras na Viena Oitocentista? Polcas, quadrilhas
e valsas, essas danças diabólicas que punham a cabeça a rodopiar até se
perder o equilíbrio, preenchiam o repertório. Vestidos compridos, laços e
máscaras completavam o cenário dos salões adornados com espelhos e
candelabros de cristal. O Concerto de Carnaval de 2018 desperta o nosso
imaginário para inúmeros disfarces, como o do lendário Corcunda de Notre
‑Dame, figura central do romance de Victor Hugo que esteve na origem da
ópera de Franz Schmidt, ou os Hussardos com as suas fardas da Cavalaria
Ligeira. Grandes sucessos da dinastia Strauss completam este baile de
Carnaval.
What would a masquerade in Vienna be like in the 19th century? The repertoire was
filled with polkas, quadrilles and waltzes, those devilish dances that made everyone spin their heads until they lost their balance. Long dresses, bows and masks
completed the setting of the halls adorned with mirrors and crystal chandeliers.
The Carnival Concert of 2018 awakens our imagination to countless disguises, such
as that of the legendary Hunchback of Notre-Dame, central figure of Victor Hugo’s
novel that was the origin of Franz Schmidt’s opera, or the Hussars in their cavalry
uniforms. Great classics from the Strauss dynasty complete this Carnival ball.

Concurso de Carnaval
Venha fantasiado a este concerto e habilite-se
a um jantar para duas pessoas no Restaurante
Mais info: www.casadamusica.com

PATROCINADOR SINFÓNICA
AO DOMINGO CONTINENTE

MECENAS CICLO SOGRAPE

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

Carnaval
vienense
com os
grandes
sucessos
da dinastia
Strauss

13 Ter/Tue · 17:00 Sala Suggia

Orquestra Geração

Pedro Neves direcção musical
Gioachino Rossini Abertura de Guilherme Tell
Georg Friedrich Händel Suite nº 2
Georges Bizet Les Toréadors, da Suite nº 1 de Carmen
Jean Sibelius Andante Festivo
John Newton Amazing Grace
Anthony Newley/Leslie Bricusse Feeling Good
Johannes Brahms Dança Húngara nº 5
Antonín Dvořák Sinfonia nº 9, Do Novo Mundo
Sob a direcção do prestigiado maestro Pedro Neves, a Orquestra Geração regressa à Casa
da Música com um programa preenchido por êxitos inconfundíveis da música sinfónica.
As melodias da Abertura de Guilherme Tell ou de Les Toréadors soam sempre familiares,
mas igualmente contagiante é uma Dança Húngara de Brahms associada às czardas, um
ritmo característico do folclore húngaro. O hino anglicano Amazing Grace leva-nos em
viagem pelo continente americano, e o concerto encerra com outro símbolo dos Estados
Unidos da América: a Sinfonia do Novo Mundo de Dvořák, um triunfo sem precedentes na
carreira do compositor checo. Contando já 10 anos e inspirado no El Sistema venezuelano,
o projecto Orquestra Geração faz da arte uma ferramenta de inclusão social.
Under the direction of the prestigious conductor Pedro Neves, Orquestra Geração returns to Casa
da Música with a programme filled with eternal hits of symphonic music. The melodies from William
Tell's overture or Les Toréadors always sound familiar, but equally contagious is a Hungarian
Dance written by Brahms and associated with the czardas, a typical rhythm of Hungarian folklore.
The Anglican anthem Amazing Grace takes us on a journey through the American continent,
and the concert ends with another symbol of the United States of America: Dvořák's New World
Symphony, an unprecedented triumph in the career of the Czech composer. Orquestra Geração,
a project with 10 years of existence and inspired by the El Sistema, a methodology created in
Venezuela, uses art as a tool for social inclusion.

€ 10
Cartão Amigo 25%

FEVEREIRO 2018

14 Qua/Wed · 21:30

Dreamweapon
PÓS-ROCK/PSICADÉLICO

14 Qua/Wed · 19:30 Sala 2

XV Curso Internacional
de Música Antiga da ESMAE

16 Sex/Fri · 20:30 Restaurante

Fado à Mesa

16 Sex/Fri · 22:30 Sala 2

Paulo Flores (Angola)
e Manecas Costa
(Guiné-Bissau) – IMOXI
Mais do que um concerto, o que aqui se proporciona
é uma viagem pela carreira de dois grandes músicos,
cujas guitarras contam histórias de vida e emanam
a contagiante energia de África. A longa amizade de
Manecas Costa e Paulo Flores, com raiz na música,
cresceu pela vontade que ambos sempre sentiram de
exaltar e partilhar as suas origens. O gumbé guineense
de Manecas e o semba angolano de Flores são, pois,
irmãos, num espectáculo a que não falta uma dimensão
política e de consciência social.

15 Qui/Thu · 22:00

More than a concert, this is a journey through the career
of two great musicians, whose guitars tell life stories
and emanate the contagious energy of Africa. The long
friendship between Manecas Costa and Paulo Flores,
deeply rooted in music, evolved due to the desire that both
musicians have to exalt and share their origins. The Guinean
gumbé of Manecas and the Angolan semba of Flores are,
therefore, brothers, in a performance with a political dimension and a social conscience.

João Guimarães
Quarteto
JAZZ

O Curso de Música Antiga da ESMAE é o principal centro de música antiga em Portugal,
atraindo alunos de diversos países europeus e da América Latina e contando com um
corpo docente de sólida formação académica e larga experiência performativa. Anterior
mesmo ao início da Licenciatura mas também criado pela ESMAE, o Curso Internacional
de Música Antiga realiza-se desde 2003 e promove masterclasses, conferências, concertos e outras actividades centradas na música anterior ao século XIX.

Com Diogo Aranha, António Laranjeira e Rita Ruivo

ESMAE’s Course of Early Music is the main hub of early music in Portugal, attracting students from
several European countries and Latin America with a faculty that has a solid academic background
and a vast performative experience. Preceding the beginning of the Course, but also created by
ESMAE, the Early Music Internacional Course has been held since 2003 and offers masterclasses,
conferences, concerts and other activities focused on pre-19th century music.

Every month, Restaurante Casa da Música becomes a true Fado House, where fado is
“served at the table” by renowned performers, honouring our finest tradition and the
contemporaneity of Portuguese music par excellence.

€ 10
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

€ 20
Cartão Amigo 25%
Promotor: Carlos Bartilotti Produções

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.

17 Sáb/Sat · 15:00 Sala de Ensaio 3

Workshop AMAEI
“COMO EDITAR UM DISCO”

€ 37,5 (inclui jantar)

Em mais um dos seus workshops regulares, aAMAEI
reflecte sobre os cuidados a ter com a edição fonográfica, na presença de editores independentes nacionais.
In another of its regular workshops, AMAEI reflects on the
precautions to take in record publishing in the presence of
some independent national publishers.
Promotor: AMAEI

ENTRADA LIVRE
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INVICTA.MÚSICA.FILMES

Invicta.
Música.
Filmes

Os
clássicos
do cinema
revisitados
com
música
ao vivo

17-20 Fev

Ninguém esquece a experiência de assistir a um
filme projectado no grande ecrã e acompanhado por
música tocada ao vivo. Tempos houve em que essa
era a premissa de qualquer boa exibição de cinema
mudo, uma prática que o Invicta.Música.Filmes procura
actualizar trazendo para o palco de concerto as películas que ficaram na história. É precisamente ao cinema
mudo que o Remix Ensemble regressa, interpretando
nova música encomendada a Wolfgang Mitterer para
um filme‑chave do movimento expressionista alemão
– O Gabinete do Dr. Caligari. Realizado por Robert
Wiene, este filme de 1920 é um clássico do terror que
revolucionou a estética cinematográfica e influenciou
em grande medida o cinema norte‑americano, do
terror ao film noir. Numa outra sessão, é também um
clássico que dá lugar a mais um cine‑concerto, desta
vez com a música a cargo da Orquestra Sinfónica.
Estamos já nos anos 50 e um conjunto de talentos
lendários brilha em On The Waterfront (Há Lodo
no Cais) de Elia Kazan. Leonard Bernstein compôs
para este filme a sua única banda sonora original não
adaptada de uma produção cénica, que apoia uma
prestação memorável de Marlon Brando. Evocando a
Revolução Industrial e a transformação das pessoas
em máquinas ao serviço do mercado, o projecto
Factory 365 apresenta filmes de animação originais
sonorizados pelo gamelão, a exótica família de percussões que veio de Java e vive no Porto. Bandas sonoras
célebres e obras inspiradas no cinema são o mote do
concerto que completa o Invicta.Música.Filmes 2018,
protagonizado pela Banda Sinfónica Portuguesa.

No one forgets the experience of watching a movie
projected on the big screen and accompanied by live music.
There were times when this was the premise of any good
silent-film screening, a practice that Invicta.Música.Filmes
seeks to update bringing to the concert stage the films
that have remained in history. It is precisely to the silent
film that Remix Ensemble returns, performing new music
commissioned from Wolfgang Mitterer for a classical film
of the German expressionist movement – The Cabinet of
Dr. Caligari. Directed by Robert Wiene, this 1920 film is a
horror classic that revolutionized cinematic aesthetics and
heavily influenced American cinema, from horror movies
to film noir. In another session with Orquestra Sinfónica,
we are already in the 50’s and a set of legendary talents
shines in Elia Kazan’s On The Waterfront. Leonard Bernstein
composed the soundtrack for this movie, which supports
a memorable performance by Marlon Brando. Evoking the
Industrial Revolution and the transformation of people into
machines at the service of the market, the Factory 365
project features original animated films set to music by the
gamelan, the exotic percussion family that came from Java
and lives in Porto. Famous soundtracks and works inspired
by the cinema world are the motto of the concert that
completes the Invicta.Música.Filmes 2018, starring Banda
Sinfónica Portuguesa.

26

17 Sáb/Sat · 16:00 Sala 2

Factory 365

CINE-CONCERTO PARA FAMÍLIAS
SERVIÇO EDUCATIVO

Jorge Queijo e Maria Mónica
direcção musical
Ensemble de Gamelão Casa da Música
interpretação
Associação de Ludotecas do Porto/
Anilupa orientação e produção dos filmes
de animação
Alunos da Escola Profissional de
Tecnologia Psicossocial do Porto
realização dos filmes de animação
Aonde desejamos chegar? A reflexão
impõe‑se num concerto que contrapõe
sons milenares, reclamando essencialidade, ao ritmo copioso da era maquinal.
Voracidade, padronização de vivências e
transformação da paisagem são acusadas
em cenas fílmicas a preto e branco que se
interpretam no gamelão.
Where do we want to go? The question is
imposed by a concert that contrasts millennial
sounds, claiming essentiality, to the copious
rhythm of the age of the machines. Voracity,
standardization of experiences and transformation of the landscape are accused in
black and white film scenes performed in the
gamelan.

FEVEREIRO 2018

INVICTA.MÚSICA.FILMES

17 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

Há Lodo
no Cais

CINE-CONCERTO · SINFÓNICA FORA DE SÉRIE

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Olari Elts direcção musical
Elia Kazan filme
com Marlon Brando, Eva Marie-Saint, Karl Malden, Lee J. Cobb e Rod Steiger
Leonard Bernstein música

Uma experiência arrebatadora com um dos filmes mais icónicos
da história do cinema, vencedor de oito Óscares da Academia
incluindo o de Melhor Filme. A Orquestra Sinfónica toca ao vivo
a electrizante partitura de Leonard Bernstein, acompanhando a
projecção do filme no grande ecrã, numa nova masterização em
alta definição com os diálogos originais intactos. A tragédia romântica On The Waterfront (Há Lodo no Cais), um clássico intemporal
realizado por Elia Kazan com argumento de Budd Schulberg e
produção de Sam Spiegel, conta com as participações memoráveis de Marlon Brando, Karl Malden, Lee J. Cobb, Rod Steiger, Pat
Henning e Eva Marie Saint – naquele que foi o seu primeiro papel
cinematográfico – e uma magnífica banda sonora que permanece
no repertório das orquestras sinfónicas de todo o mundo.
Experience a thrilling new presentation of this iconic film and winner
of 8 Academy Awards®, including Best Picture. Orquestra Sinfónica
Casa da Música plays Leonard Bernstein’s electrifying score live, while
the newly re-mastered film is shown in glorious high definition on the
big screen with the original dialog intact. This classic romantic tragedy,
directed by Elia Kazan with screenplay by Budd Schulberg, produced by
Sam Spiegel, and starring Marlon Brando, Karl Malden, Lee J. Cobb, Rod
Steiger, Pat Henning and Eva Marie Saint, in her first film role, is one of the
greatest achievements in the history of movie-making.

CONCERTOS PARA TODOS

Espectáculos destinados a famílias e público geral (com mais
de 6 anos) que cruzam a música com outras linguagens de palco
€ 7,5 · € 5 < 18 anos

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

On The Waterfront © 1954, renewed
1982 Columbia Pictures Industries, Inc.
All rights reserved. © A.M.P.A.S.
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18 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

18 Dom/Sun · 12:00 Sala Suggia

Tangerina

OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS
SERVIÇO EDUCATIVO

Ana Bento e Bruno Pinto formadores
Em A Invenção do Dia Claro, de Almada
Negreiros, começa a menina a cantar
ao ver tangerinas a rolar: tam/ tam-tam/
tanque/ estanque/ tangerina bola/ tangerina bóia/ tangerina ina/ tangerininha/
pacote rôto/ batuque nú/ quintal da nora.
E por aí fora. Agora somos nós a inventar o
que já foi inventado, dando vida a palavras
e sons de sabor doce e fresco.
Tangerina is a workshop for babies and children until 6 years old (accompanied by adults),
based on a poem by Almada Negreiros, a great
Portuguese artist from the 20th century. In A
Invenção do Dia Claro (The Invention of the
Clear Day), the girl begins to sing while watching tangerines roll. Now it’s your turn to invent
what has already been invented, giving life to
words and sounds of sweet and fresh taste.

10:30 (0-18meses) 11:45 (18 meses3 anos) e 15:00 (3-6 anos)
WORKSHOPS PRIMEIROS SONS

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
€ 10 criança+adulto
€ 7,5 segundo acompanhante com mais de 12 anos
Cartão Amigo 25%

Banda
Sinfónica
Portuguesa
Johan de Meij direcção musical
Henk van Twillert saxofone
John Barry (arr. Johan de Meij) Out of Africa
John Williams (arr. Johan de Meij) Star Wars
Johan de Meij Via Claudia
Johan de Meij Fellini
Realizado por Sydney Pollack, África Minha é um clássico do cinema que nos fez apaixonar
irremediavelmente por África e por toda a sua natureza selvagem. Composta pelo inglês
John Barry, a nostálgica música do filme acompanha de forma brilhante toda a narrativa,
ora homenageando a imponente paisagem ora anunciando a tragédia. Considerada uma
das bandas sonoras mais memoráveis de todos os tempos, a música de John Williams
para Guerra das Estrelas terá sido escrita sem que o compositor tivesse sequer visto a
saga. Num programa centrado em arranjos e composições de Johan de Meij, Via Claudia
leva‑nos em viagem pelos Alpes, começando numa noite de nevoeiro perto de Veneza até
ao vislumbre do Sol no cume da montanha. Este concerto dedicado ao cinema encerra
com uma homenagem ao lendário Federico Fellini, captando a atmosfera surrealista e
sonhadora dos filmes do realizador italiano.
Directed by Sydney Pollack, Out of Africa is a classic movie that made us fall in love with Africa
and its wild nature. Composed by the British John Barry, the nostalgic music of the film brilliantly
follows the whole narrative, whether honouring the imposing landscape or announcing the tragedy
of the story. Regarded as one of the most memorable soundtracks ever, John Williams’ Star Wars
soundtrack was written without the composer having even seen the saga. In a program centered on
arrangements and compositions by Johan de Meij, Via Claudia takes us on a journey through the
Alps, beginning in a foggy night near Venice until the glimpse of the sun at the top of the mountain.
This concert dedicated to the cinema ends with a tribute to the legendary Federico Fellini, where
Meij captures the surrealistic and dreamy atmosphere of the Italian director’s films.
€ 10
Cartão Amigo 25%

APOIO INSTITUCIONAL

INVICTA.MÚSICA.FILMES
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20 Ter/Tue · 19:30 Sala Suggia

O Gabinete do
Dr. Caligari
CINE-CONCERTO

Remix Ensemble Casa da Música
Brad Lubman direcção musical
Digitópia Collective electrónica
Robert Wiene filme
com Werner Kraus, Conrad Veidt, Friedrich Fehér,
Lil Dagover e Hans Twardowski
Wolfgang Mitterer música
(estreia em Portugal; encomenda Casa da Música
e Philharmonie Luxembourg)

O grande clássico do expressionismo alemão, O Gabinete do
Dr. Caligari, é projectado na grande tela da Sala Suggia e acompanhado ao vivo pelo Remix Ensemble. O filme, um ícone do cinema
de terror, conta a história de um hipnotizador louco que usa um
paciente para cometer assassinatos. A estética do filme, recorrendo a cenários e imagens deformadas, constitui uma metáfora
perfeita do sonho e é uma referência no cinema. Resultado de
uma encomenda conjunta da Casa da Música e da Philharmonie
do Luxemburgo ao compositor austríaco Wolfgang Mitterer, para
os seus festivais de música e cinema, O Gabinete do Dr. Caligari é
apresentado nesta versão em estreia nacional. Como em todos os
filmes mudos, a banda sonora constitui um elemento dramático
fundamental.
The great classic of German expressionism, The Cabinet of Dr. Caligari,
is projected on the big screen of Sala Suggia and accompanied live
by Remix Ensemble. The film, a horror movie icon, tells the story of a
mad hypnotist who uses a patient to commit murder. The aesthetics of
the film, using deformed sceneries and images, constitutes a perfect
metaphor of the dream and is a reference in the world of cinema. The
result of a joint commission by Casa da Música and the Philharmonie
of Luxembourg to the Austrian composer Wolfgang Mitterer, for their
music and film festivals, The Cabinet of Dr. Caligari is presented in this
version for the first time in Portugal. As in all silent films, the soundtrack is
a fundamental dramatic element.

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

Os músicos voaram na TAP AIR Portugal,
A companhia aérea da Casa da Música

FEVEREIRO 2018
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24 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

Gurre-Lieder
SINFÓNICA FORA DE SÉRIE · ANO ÁUSTRIA

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Coro Casa da Música
Estágio de Coro da ESMAE
Stefan Blunier direcção musical
Magdalena Anna Hofmann Tove/soprano
Christina Daletska Waldtaube/meio-soprano
Robert Dean Smith Waldemar/tenor
Jeff Martin Klaus-Narr/tenor
André Baleiro Bauer/barítono
Salome Kammer narradora
Arnold Schoenberg Gurre-Lieder (versão Erwin Stein)

Uma obra
raramente
tocada,
um dos
grandes
acontecimentos
musicais
do ano

17:15 Cibermúsica
Palestra pré-concerto por João Silva
Era uma vez um rei dinamarquês, chamado Valdemar, cuja mulher assassinou a sua
amante no Castelo de Gurre. Esta lenda, cuja suposta veracidade remonta ao século XII,
deu origem às Canções de Gurre com base em poemas de Jacobsen e que Schoenberg
conheceu na tradução alemã. O resultado foi uma grande cantata para orquestra, coro,
narrador e cinco solistas que interpretam as personagens da história de amor. Estreada na
celebérrima Musikverein de Viena em 1913, a cantata gozou de um sucesso estrondoso e é
considerada uma das grandes obras‑primas da música ocidental. Nesta interpretação, sob
a direcção do maestro suíço Stefan Blunier, Gurre‑Lieder conta com um elenco internacional de solistas do mais alto gabarito e no qual se inclui o jovem barítono português André
Baleiro, o mais recente vencedor do prestigiado Concurso Internacional Robert Schumann
de Zwickau.
Once upon a time there was a Danish king named Valdemar, whose wife murdered his mistress at
Gurre Castle. This legend, whose supposed veracity dates back to the twelfth century, gave rise to
the Songs of Gurre based on Jacobsen’s poems that Schoenberg read in the German translation.
The result was a great cantata for orchestra, choir, narrator and five soloists that personify the
characters of the love story. Premiered in the celebrated Musikverein of Vienna in 1913, the cantata
enjoyed a resounding success and is considered one of the great masterpieces of Western music.
In this performance, under the direction of the Swiss conductor Stefan Blunier, Gurre-Lieder has an
international cast of top-level soloists, including the young Portuguese baritone André Baleiro, the
latest winner of the prestigious Robert Schumann International Competition, in Zwickau.

MECENAS MÚSICA CORAL

Seguros

MECENAS CICLO MDS

1ª Plateia € 26 · 2ª Plateia € 24 · 3ª Plateia € 22
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

FEVEREIRO 2018

21 Qua/Wed · 21:30

24 Sáb/Sat + 25 Dom/Sun · 11:00 Sala de Ensaio 3

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

27 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

ROCK INDIE

OFICINA DIGITÓPIA · SERVIÇO EDUCATIVO

CONCERTO ENCENADO PARA MAIS NOVOS · SERVIÇO EDUCATIVO

ANO ÁUSTRIA

Por Rui Dias

Sofia Nereida e Nuno Peixoto direcção artística

Vai explorar-se o computador para a geração automática de música. Neste papel, o
computador torna-se um interveniente activo, admitindo novos modelos de utilização
e formatos de criação. Com a abordagem a técnicas e ferramentas de programação, os
participantes poderão criar programas próprios ou utilizar e adaptar os já existentes. As
plataformas de desenvolvimento principais são o MaxMSP, Javascript e Processing, mas
os participantes são livres de utilizar outra linguagem que conheçam.

Não há música com pó ou cheiro a naftalina, avisam o Maestro e a
empregada Albertina. Ele resmungão e ela espevitada, esta dupla
engraçada elimina em dois tempos, usando vários instrumentos, a
ideia de que repertórios clássicos são só para o ouvido de público
crescido.

Adolfo Carbajal violino
Teresa Valente-Pereira violoncelo
Bruno Belthoise piano

Mr. Gallini

My Jazz Band – Música Automática

Musicália

Trio Pangea

22 Qui/Thu · 22:00

The Nada
JAZZ

28 Qua/Wed · 21:30

Matheus VK
CANTAUTOR

We will explore the computer for the automatic creation of music. In this role, the computer
becomes an active participant, allowing new methods of use and creation formats. Resorting to
programming techniques and tools, the participants can create their own programmes or use and
adapt existing ones. The main development platforms are the MaxMSP, the Javascript and the
Processing, but the participants are free to use other languages they may know.
FORMAR NA DIGITÓPIA

Cursos destinados a músicos, programadores, professores e outros
profissionais interessados na música electrónica e na arte digital
€ 30
Cartão Amigo 25%

EM PARCERIA

ENTRADA LIVRE

Music is never covered with dust nor smells like mothballs, says the
Maestro and the maid Albertina. He’s grumpy and she’s perky. Using
various instruments this funny pair eradicates the idea that classical
repertoires are only for grown-ups.
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.
€ 10 criança+adulto
€ 7,5 segundo acompanhante com mais de 6 anos
Cartão Amigo 25%

Luiz Costa Trio com piano op.15
Alexandre Delgado Trio com piano, Camoniano (estreia mundial)
Robert Schumann Trio com piano nº 1
O projecto do Trio Pangea intitulado Portuguese Piano Trios,
editado em CD pela Naxos, inclui em cada volume a estreia de
um trio do século XXI: Alexandre Delgado dedica o seu Trio com
piano ao Trio Pangea, que interpreta a obra em estreia na Casa
da Música. O programa inclui também um dos mais belos trios do
repertório português do século XX, composto por Luiz Costa em
1937. A linguagem romântica e altamente expressiva do Trio nº 1 de
Robert Schumann é um incontornável exemplo da evolução deste
género ao longo do século XIX; os timbres dos três instrumentos
vão‑se fundindo, alcançando uma textura quase orquestral.
The project by Trio Pangea titled Portuguese Piano Trios, released
by Naxos, includes in each volume the debut of a 19th century trio:
Alexandre Delgado dedicates his Trio with piano to Trio Pangea,
which will perform the piece for the first time at Casa da Música.
The programme also includes one of the most beautiful trios of the
Portuguese repertoire of 19th century, written by Luiz Costa in 1937.
The romantic and highly expressive language of Robert Schumann’s Trio
No. 1 is an inescapable example of the evolution of this genre throughout
the 19th century; the timbres of the three instruments merge, accomplishment an almost orchestral texture.
€ 10
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Visitas Guiadas
11:00 e 16:00
Venha conhecer a Casa e termine a sua visita num concerto
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.

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

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

14 Qua · 19:30

Dia dos Namorados

Saber Ouvir: 9º Curso Livre
de História da Música

Menu

Segundas 17:30-19:15
Auditório Fundação EDP

Amouse bouche
Creme de ostras com caviar negro
Entrada
Salmão marinado com bergamota e legumes crocantes
Peixe
Peixe galo com pinhões, cannelloni de mexilhão e
couve roxa, clorofila de rúcula
Carne
Lombo novilho em massa kadaiff sobre batata
acidulada de maçã e terrina de beterraba
Sobremesa
Babá ao rum de chocolate com ganache de
mascarpone e morangos glaceados
Vinhos
Planalto e Esteva
€ 37,5

2º Módulo

19 e 26 Fev, 05 Mar

O Tempo e a Música
Daniel Moreira

O segundo módulo do Curso Livre de História da Música arranca a 19 de
Fevereiro com um tema inédito apresentado por Daniel Moreira, um módulo
dedicado ao tempo na música – o tempo como medida objectiva, como
percepção subjectiva ou ainda como construção cultural. Com uma abordagem multidisciplinar e destinado a um vasto público, independentemente
da sua formação musical, o curso transporta-nos para o mundo e a arte de
compositores que fizeram história.
A estreita relação com a programação da Casa torna-o imprescindível para
melhor se apreciar a grande música que preenche a temporada 2018.
€ 28

20 Ter · 19:30

Prova de vinhos
Prova+Jantar

Quinta do Gradil (Lisboa)

Menu do dia
€ 14,5 Almoço · € 19,5 Jantar

Ao longo de todo o ano, o Restaurante Casa da Música
proporciona provas de vinhos orientadas por enólogos
responsáveis pelas mais prestigiadas marcas portuguesas. As sessões, com regularidade mensal, incluem
um jantar especialmente concebido para harmonizar
com os vinhos em apreciação.
Throughout the year, Restaurante Casa da Música offers
wine tastings guided by oenologists responsible for the
most prestigious Portuguese wine brands. The sessions,
held monthly, include a dinner specially designed to be in
harmony with the chosen wines.
€ 25 (inclui jantar depois da prova)

Módulos seguintes
09, 16 e 23 Abr

A Segunda Escola de Viena
João Silva

07, 14 e 21 Mai

Bruckner: Vida e Obra
Paulo Antunes
22 e 29 Out

O Outro Barroco: As Músicas
Ibero-Americanas
no Tempo de Bach e Händel
Rui Vieira Nery

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Segunda a Quinta 12:30 – 15:00 e 19:30 – 23:00
Sexta e Sábado 12:30 – 15:00 e 19:30 – 00:00
Domingos Encerrado excepto em véspera de feriado
Feriados Encerrado excepto Sextas e Sábados

APOIO

INFORMAÇÕES GERAIS
VENDA DE BILHETES
Bilheteiras da Casa da Música
Bilheteira online
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, não abrangendo os de
promotores externos.
REMIX, CORO, CICLO PIANO E SINFÓNICA
(EXCEPTO SINFÓNICA AO DOMIGO)
Cliente BPI – 20%
Jovem = < 25 Anos – 50%
Professores e estudantes de música – 50%
Sénior > = 65 anos – 15%
CICLO JAZZ
Cliente BPI – 20%
Jovem =< 25 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
TERÇAS FIM DE TARDE
E BANDA SINFÓNICA PORTUGUESA
Não se aplicam descontos
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
RESERVAS
Válidas durante 7 dias. No caso de serem
efectuadas nos 7 dias que antecedem o
evento, manter‑se‑ão até 48 horas antes do
mesmo.
VISITAS GUIADAS
DIARIAMENTE
Português 11:00 e 16:00
Inglês 11:00 e 16:00
€ 10 por pessoa (Entrada livre para crianças
até aos 12 anos desde que acompanhadas
por um adulto com bilhete)
VISITAS COM MARCAÇÃO (GRUPOS)
Grupos a partir de 15 pessoas com horário
a fixar especificamente.
Reservas + 351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com

Subscreva o Cartão Amigo
e beneficie dos
descontos associados

CONSELHO DE FUNDADORES
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
Edifício e Bilheteira
Segunda a Sábado: 09:30–19:00
Domingo e Feriados: 09:30–18:00
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
Seg a Qui 12:30–15:00 e 19:30–23:00
Sex a Sáb 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
www.casadamusica.com/restaurante
Reservas 220 107 160
CAFÉ
Seg a Dom 09:00–24:00
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.
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.
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.
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
FREE PERFORMANCES
Tickets must be obtained on day of concert
up to a limit of 4 per person

DISCOUNTS
REMIX, CORO, PIANO SERIES
AND SYMPHONY ORCHESTRA
(Except Symphonic on Sundays)
BPI Client – 20%
< 25 Years – 50%
Teachers and music students – 50%
> 65 Years – 15%
JAZZ SERIES
BPI Client – 20%
< 25 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
TUESDAY EVENNING AND
BANDA SINFÓNICA PORTUGUESA
No discounts applicable
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–SGPS 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.
INOGI – Asset Management. S.A.
SDC Investimentos, 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.
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.

FUNDADORES GOLD
Amorim Investimentos e
Participações
Bial
Cerealis
Continental Mabor
El Corte Inglés
III – Investimentos Industriais e
Imobiliários
Família Oliveira
Grupo Media Capital
Lactogal
Metro do Porto
RAR
Solverde
EMPRESAS AMIGAS

- 25% programação
- 25% actividades educativas
Cartão Individual € 50
Cartão Amigo Jovem 2018 € 25 (menores de 30 anos)
Validade: 12 meses

25 % de desconto na aquisição de Assinaturas
25% de desconto nos concertos da Programação Artística
25% de desconto nas actividades do Serviço Educativo, com preço igual ou superior a € 10
Prazo alargado para reserva de bilhetes, 14 dias, devendo ser confirmada até 48 horas antes do concerto
Informação antecipada sobre os grandes momentos da programação
Informação regular sobre a programação
Direito a ofertas e oportunidades ao longo do ano

Deloitte
Externato Ribadouro
Grupo Douro Azul
Manvia
Safira Facility Services
Strong
OUTROS APOIOS
Fundação Adelman
Lucios
NewCoffee
Pathena/I2s
ThyssenKrupp

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 CONCERTOS METROPOLITANOS

MECENAS MÚSICA CORAL

Seguros
MECENAS OUTONO EM JAZZ

MECENAS PRÉMIO
NOVOS TALENTOS AGEAS

MECENAS VISITAS GUIADAS

MECENAS CICLO SOGRAPE

MECENAS CICLO MDS

MECENAS RITO DA PRIMAVERA

COMPANHIA AÉREA DA CASA DA MUSICA

