AGENDA
MAI 2017
03 Mai
STANLEY CLARKE BAND
Ciclo Jazz
04-28 Mai
Rito da primavera
27 Mai
Concerto para violino
de beethoven
Orquestra Sinfónica
28 Mai
104 Anos.
Helena sá e costa
Maratona de concertos
de instrumentos de tecla

–

Christopher Park

Ciclo Piano Fundação EDP

Malcolm Mclaren

STEALING THINGS
IS A GLORIOUS
OCCUPATION,
PARTICULARLY IN
THE ART WORLD
Apoio Institucional

Revelações primaveris

Mecenas Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

Nunca se sabe bem se o sol vai brilhar
em pleno, agora chegados ao auge da
Primavera, mas terá certamente motivos
para dançar com a boa música que preenche a programação deste mês. O talento
revelado por novas gerações de músicos
é um bom augúrio para o futuro das salas
de concerto, pelo que é em celebração
do Rito da Primavera que recebemos os
solistas e grupos de câmara seleccionados
pelos directores artísticos das grandes
instituições culturais da Europa, no âmbito
do programa ECHO Rising Stars – onde
se inclui o clarinetista português Horácio
Ferreira –, e também os projectos desafiantes de jazz contemporâneo que compõem
o cartaz do festival Spring ON!, ou ainda
a épica maratona de jovens teclistas que
homenageia o legado de Helena Sá e Costa.
A programação das páginas seguintes é
também marcada pela pena de importantes compositores portugueses. Assim
será mais uma edição do Estado da
Nação em três volumes – os concertos da

Orquestra Sinfónica, do Remix Ensemble
e da Orquestra Jazz de Matosinhos, todos
eles passando em revista um repertório
desafiante que inclui as estreias de novas
versões de obras de João Pedro Oliveira
e Pedro Amaral, uma obra do Compositor
em Associação Luís Tinoco, passando
ainda por nomes como Cândido Lima,
Jorge Peixinho e Daniel Moreira, entre
outros. A nova música portuguesa faz-se
ouvir também num recital ao fim da tarde
pelo duo de clarinetes 2RV, com estreias
de obras de Nuno Peixoto de Pinho e
Igor C. Silva, e no concerto da convidada
Orquestra Sinfónica Portuguesa, com
uma obra de Ângela da Ponte. Este
agrupamento associa-se ao Ano Britânico
apresentando o Concerto para piano de
Benjamin Britten pelas mãos de Artur
Pizarro, tal como o fazem os programas
trazidos pelo Anglo-Portuguese Ensemble
e pelo quarteto Trompas Lusas.
O regresso do Maestro Convidado Principal
da Orquestra Sinfónica, Leopold Hager,

traz-nos a oportunidade de ouvir grandes
obras concertantes da 1ª Escola de Viena:
o Concerto para oboé de Mozart com
Martin Gabriel como solista e o Concerto
para violino de Beethoven com Frank
Peter Zimmermann – naquele que é mais
um capítulo do aliciante ciclo de Grandes
Concertos para Violino que percorre o ano
de 2017. O Coro Casa da Música conta com
a direcção de Nicolas Fink num programa
de música sacra em que cruza a polifonia
renascentista de Victoria com a música
de Poulenc. O Ciclo de Piano conta com
Christopher Park, também ele uma estrela
da ECHO que pontua com brilhantismo a
grande maratona de teclados 104 Anos.
Helena Sá e Costa. Já o Ciclo de Jazz
prossegue com a presença de um ícone da
fusão e do baixo eléctrico, Stanley Clarke.
E já que estamos nas linguagens do jazz,
assinale-se as actuações imperdíveis de
Al Di Meola e Ivan Lins.
Estamos em Maio. Apareça!

Ensemble and Orquestra Jazz de Matosinhos,
all of which will review a challenging repertoire that includes the premiere of new
versions of works by João Pedro Oliveira
and Pedro Amaral, a piece by the Composer
in Association, Luís Tinoco, and works by
Cândido Lima, Jorge Peixinho and Daniel
Moreira, among others. New Portuguese music
can also be heard in a late afternoon recital
by the clarinet duo 2RV, premiering works by
Nuno Peixoto de Pinho and Igor C. Silva, and in
the concert of our guest Orquestra Sinfónica
Portuguesa, with a work by Ângela da Ponte.
This ensemble will also honor the British Year
with Benjamin Britten’s Piano Concerto by the
hands of Artur Pizarro, as will the programmes
selected by the Anglo-Portuguese Ensemble
and the Trompas Lusas quartet.
The return of the Principal Conductor of
Orquestra Sinfónica, Leopold Hager, will offer us
the opportunity to listen to great concertante
works from the First Viennese School: Mozart’s

Concerto for Oboe, with soloist Martin Gabriel,
and Beethoven’s Violin Concerto with Frank
Peter Zimmermann – in yet another chapter of
the engaging cycle of Great Violin Concertos
that runs through the year 2017. Nicolas Fink will
direct Coro Casa da Música in a sacred music
program that crosses the Renaissance polyphony of Victoria with the music of Poulenc. The
Piano Series features Christopher Park, who is
also an ECHO star, shining brightly on the closing
of the grand marathon of 104 keyboard players
paying tribute to Helena Sá e Costa. The Jazz
Series continues with the presence of Stanley
Clarke, an icon of fusion and electric bass. And
within the many languages of jazz, take note of
the unmissable performances of Al Di Meola
and Ivan Lins.
It’s May. Come pay us a visit!

Springtime Revelations
You can never know for sure if the sun is going
to shine, now that we are reaching the height of
spring, but we will surely give you a good reason
to dance with the wonderful music that fills this
month’s programme. The talent of new generations of musicians bodes well for the future of
concert halls, so it is in celebration of the Rite
of Spring that we welcome the soloists and
chamber music groups selected by the artistic
directors of the major European cultural institutions within the scope of the ECHO Rising Stars
programme – which includes the Portuguese
clarinetist Horácio Ferreira – as well as the
inspiring contemporary jazz projects included
in the line-up of the Spring ON! festival, or the
epic marathon of young keyboard players who
honour the legacy of Helena Sá e Costa.
The program presented on the following pages
will also comprise the works of important
Portuguese composers in another edition
of The State of the Nation, in three volumes –
the concerts of Orquestra Sinfónica, Remix
Mecenas Principal Casa da Música
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01 Seg/Mon · 21:30 Sala Suggia

02 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

02 Ter/Tue · 21 :00 Sala Suggia

The Gift
Altar

2RV

José Gonzalez

Fim de Tarde · Música de Câmara

Hans Peter

Malin Johansson

Ricardo Alves clarinete
Victor Pereira clarinete

O novo disco dos The Gift é um “sonho
tornado realidade”, um projecto de vida
agora apresentado em concerto na Casa
da Música. Altar foi produzido pelo icónico
Brian Eno e misturado por Flood, e inclui
10 canções intemporais – compostas em
dois anos, pensadas durante três, mas
sonhadas ao longo de vinte e dois. Ao
vivo, transforma-se num espectáculo que
retrata todas as emoções vividas durante
o processo, convidando o público a dançar,
vibrar e celebrar o presente. O álbum inclui
singles de sucesso como “Love Without
Violins”, “Clinic Hope” e “Big Fish”. Com um
forte conceito visual, a digressão “Altar”
promete agitar o palco da Sala Suggia com
uma sonoridade que oscila entre a pop
alternativa e a electrónica.

Depois do lançamento de Vestiges & Claws,
o primeiro álbum a solo em seis anos, José
Gonzalez regressa a Portugal e apresenta
‑se na Sala Suggia num concerto intimista,
“à luz das velas”, onde canta hinos ao amor
e à vida – temas que renderam ao artista
sueco cerca de 1 milhão de cópias vendidas
um pouco por todo o mundo.
De guitarra em punho e voz em riste, José
Gonzalez promete aquecer corações e
presentear o público com melodias melancólicas e inspiradoras, adornadas por letras
revigorantes e repletas de sensibilidade.
After the release of Vestiges & Claws, the first
solo album in six years, José Gonzalez returns
to Portugal and performs at Sala Suggia in an
intimate “candlelight” concert where he sings
hymns to love and life – with which the Swedish
artist sold about 1 million copies worldwide.
Armed with nothing but the guitar and his
voice, José Gonzalez is determined to warm
the hearts of the audience with his melancholic
and inspiring melodies, adorned with invigorating and delicate lyrics.

George Aperghis À Bout de Bras
Bruno Mantovani Metal
Nuno Peixoto de Pinho sU:sÓ
(estreia mundial)
Steve Reich Nagoya Marimbas para
2 clarinetes baixos
Jorge Prendas Theobald Park
(estreia mundial)
Hebert Vazquez Bestiario (El Gólem)
para 2 clarinetes baixos
Igor C. Silva obra em estreia para duo
de clarinetes, electrónica e vídeo
Neste concerto, o duo formado pelos
clarinetistas Ricardo Alves e Victor Pereira
apresenta em estreia obras dos portugueses Nuno Peixoto de Pinho, Jorge Prendas
e Igor C. Silva, num programa onde estão
também presentes alguns dos nomes mais
sonantes da composição contemporânea.
Metal, do francês Bruno Mantovani, foi
dedicada a Paul Meyer e Michel Portal, dois
nomes maiores do instrumento. Portal foi
também responsável pela estreia de À bout
de bras de Georges Aperghis. Do programa
fazem igualmente parte El Gólem, do ciclo
de música de câmara Bestiario do compositor uruguaio Hebert Vazquez, e uma transcrição de Nagoya Marimbas do americano
Steve Reich.

03 Qua/Wed · 21:00 Sala Suggia

Stanley Clarke
Band
Ciclo Jazz
Stanley Clarke baixo
Beka Gochiashvili piano
Cameron Graves teclados
Michael Mitchell bateria
A crítica considera-o “um dos baixistas mais talentosos de todos os
tempos”. Foi o primeiro baixista da história a dominar o contrabaixo e o
baixo eléctrico com igual virtuosismo e o primeiro baixista de fusão a
atingir o estrelato internacional, esgotando salas de concerto em todos
os cantos do mundo. Autêntica lenda do jazz de fusão, veterano com
mais de 40 álbuns editados, Stanley Clarke foi co-fundador do
grupo seminal Return to Forever, com Chick Corea e Lenny
White. Foi premiado com Grammy Awards por quatro vezes:
em 2011, pelo melhor álbum de jazz contemporâneo com
The Stanley Clarke Band. O seu álbum mais recente, The
Stanley Clarke Band: UP (editado em 2014 pela Mack
Avenue Records), é o mais energético, divertido e rítmico
de toda a carreira, segundo o próprio. Nele se inclui uma
versão do um dos seus temas clássicos, “School Days”,
um hino do jazz-rock dos anos 70.

In this concert the 2RV duo, formed by
clarinetists Ricardo Alves and Victor Pereira,
will perform pieces by the Portuguese Nuno
Peixoto de Pinho, Jorge Prendas and Igor C.
Silva in a programme that also includes some
of most significant contemporary composers.
Metal, by Frenchman Bruno Mantovani, was
dedicated to Paul Meyer and Michel Portal,
two of the biggest names of the clarinet world.
Portal was also responsible for the premiere
of À bout de bras by Georges Aperghis. The
programme includes El Gólem, from the
chamber music cycle Bestiario by Uruguayan
composer Hebert Vazquez, and a transcription
of Nagoya Marimbas by Steve Reich.

The critics consider him “one of the most talented bass
players of all time”. He was the first bass player in history
to master the double bass and the electric bass with
equal virtuosity, and the first jazz-fusion bassist to
reach international stardom, with sold-out concert
halls in every corner of the world. A true jazz-fusion
legend and a veteran with more than 40 recorded
albums, Stanley Clarke cofounded the seminal
group Return to Forever with Chick Corea and
Lenny White. Clarke is a four-time Grammy Award
winner: in 2011, for best contemporary jazz album
with The Stanley Clarke Band. In his own words,
his most recent work, The Stanley Clarke Band: UP
(released in 2014 by Mack Avenue Records) is the most
energetic, fun and rhythmic record of his entire career. It
includes a version of one of his classic themes, “School Days”,
a jazz-rock anthem from the 70’s.

€ 20

€ 10

€ 20 · Premium € 22

Cartão Amigo -25%

Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)

Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20%
Sénior/Júnior -15%

The new album by The Gift is a “dream come
true”, a life project now presented onstage
at Casa da Música. Altar was produced by
the iconic Brian Eno and mixed by Flood, and
includes 10 timeless songs – composed in
two years, thought over for three years, and
envisioned for over twenty-two years. The live
concert portrays all the emotions experienced
throughout the process, inviting the audience
to dance and celebrate the present. The album
includes hit singles like “Love Without Violins”,
“Clinic Hope”, and “Big Fish”. With a strong visual
concept, the “Altar” tour will rock the stage
of Sala Suggia with a sonority that oscillates
between alternative and electronic pop.

Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)
Promotor: The Gift

€ 35
Cartão Amigo -25%
Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)
Promotor: Lemon Ibéria

Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)

Steven Parke

6

Anglo-Portuguese
Ensemble
Henry Purcell Suite Abdelazar
Benjamin Britten Simple Symphony
–
Luís de Freitas Branco A Morte de Manfred
Arnold Schoenberg Noite Transfigurada
Fundado em 2015, o Anglo-Portuguese
Ensemble é um agrupamento de cordas
sem maestro formado por jovens músicos
portugueses e britânicos de excelência.
O Ensemble estreia-se na Casa da Música
com um programa centrado na música
britânica, com a encantadora Simple
Symphony e a dramática Suite Abdelazar
em plano de destaque. O concerto
completa-se com A Morte de Manfred
de Freitas Branco, inspirada no poema de
Lord Byron, e termina com a obra-prima de
Schoenberg Noite Transfigurada.
Founded in 2015, the Anglo-Portuguese
Ensemble is a string ensemble without conductor formed by world-class young Portuguese
and British musicians. The Ensemble visits Casa
da Música for the first time with a programme
focused on British music, emphasizing the
charming Simple Symphony and the dramatic
Abdelazar Suite. The concert continues with
The Death of Manfred, by Freitas Branco,
inspired by Lord Byron’s poem, and ends with
Schoenberg’s masterpiece Transfigured Night.
€ 10

- The Albuquerque Journal

04 Qui/Thu · 21:00 Sala Suggia

Orquestra
Sinfónica
Portuguesa
Ano Britânico

Vanessa Sassine
World Music

06 Sáb/Sat · 22:30

Lineless
Pop

Rune Bergmann direcção musical
Artur Pizarro piano
Ângela da Ponte La Mer Soulevée
Benjamin Britten Concerto para piano e orquestra
–
Robert Schumann Sinfonia nº 4
Além de ter sido um dos mais reputados compositores do século XX,
Benjamin Britten foi um exímio pianista, perpetuando na modernidade a tradição do virtuoso Romântico. Foi ele próprio o intérprete do seu Concerto para piano, obra de um pianismo brilhante.
Vencedor do reputadíssimo Concurso Internacional de Piano de
Leeds, o pianista português Artur Pizarro será um intérprete ideal
para uma obra plena de contrastes e de grande exigência técnica.
O programa, que inclui a Sinfonia nº 4 de Schumann, marca o
regresso da Orquestra Sinfónica Portuguesa à Casa da Música e a
estreia no Porto do maestro norueguês Rune Bergmann.
In addition to being one of the most appreciated composers of the twentieth century, Benjamin Britten was an accomplished pianist, perpetuating
the tradition of the Romantic virtuoso. He was the interpreter of his Piano
Concerto, a work of superb pianism. Winner of the prestigious Leeds
International Piano Competition, the Portuguese pianist Artur Pizarro will
be the perfect interpreter of a piece full of contrasts and with great technical demand. The programme, which includes Schumann’s Symphony No. 4,
marks the return of Orquestra Sinfónica Portuguesa to Casa da Música
and the first visit of the Norwegian conductor Rune Bergmann to Porto.
€ 16 · Premium € 18
Cartão Amigo -25%
Cartão BPI -20%
Sénior/Júnior -15%
Promotor: OPART

Patrocinador Ano Britânico

05 Sex/Fri · 22:00

Ruben Madureira

03 Qua/Wed · 19:30 Sala 2

“Ao mesmo tempo
que mantém um
firme controlo da
orquestra, Rune
Bergmann permite
a cada músico
cantar com o seu
instrumento.”

Apoio Ano Britânico

ENTRADA LIVRE
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Na Primavera respira-se os ares da natureza que desponta, nascem
as novas ideias e valoriza-se o ímpeto da juventude. A narrativa
Rito da Primavera parte desta matriz para se desdobrar em várias
vertentes: os jovens intérpretes, as novas tendências do jazz e a
música portuguesa contemporânea. Os novos valores da música
clássica, jovens escolhidos pelas direcções artísticas das principais salas de concerto da Europa, apresentam-se em seis recitais
no âmbito do programa ECHO Rising Stars, dando oportunidade
para se ouvir em primeira mão aqueles que poderão ser os grandes
solistas de um futuro próximo. No âmbito do jazz, o Spring ON! junta
num fim-de-semana vários projectos também europeus, mostrando
a vitalidade do género entre as novas gerações, com uma grande
diversidade de formatos e fundindo linguagens sem qualquer
preconceito, mas sempre privilegiando a improvisação.
É também com o Rito da Primavera que a Casa da Música avalia o
Estado da Nação, no que respeita à música dos nossos dias, com
três concertos dedicados exclusivamente a compositores portugueses. Com a direcção do maestro Pedro Neves, o Remix Ensemble
recupera um conjunto de obras encomendadas ao longo dos anos
pela Casa da Música a seis dos mais importantes compositores da
actualidade nacional, num programa que inclui a estreia da nova
versão de uma peça de João Pedro Oliveira que fez parte da programação da Porto 2001. Por seu lado, a Orquestra Sinfónica apresenta
obras assinadas por compositores de várias gerações – de Cândido
Lima e Jorge Peixinho a Daniel Moreira, passando pela música do
Compositor em Associação Luís Tinoco. Finalmente, a Orquestra
Jazz de Matosinhos mostra-se também como uma formação que
investe na criação artística original, desde a primeira hora, num
concerto inteiramente preenchido por obras de mais de uma dezena
de compositores nacionais.

Rito da
Primavera
04-28 Mai

In spring we breathe the air of nature in bloom, new ideas are born
and the drive of youth is cherished. The narrative Rite of Spring
results from this matrix and unfolds through several areas: young
interpreters, new trends of contemporary Portuguese music and
jazz. The new classical music artists – young performers selected
by the artistic directors of the main concert halls in Europe – introduce themselves to the audience in six recitals under the ECHO
Rising Stars program. This will be an opportunity to hear first-hand
those who may be the great soloists of the near future. As for jazz,
Spring ON! brings together several European projects on one
weekend, demonstrating the vitality of the genre among the new
generations, with a great diversity of formats and languages without
any prejudice, always favouring improvisation.
It is also with the Rite of Spring that Casa da Música evaluates
the State of the Nation regarding the music of our time with three
concerts dedicated exclusively to Portuguese composers. With the
direction of conductor Pedro Neves, the Remix Ensemble performs
a set of works commissioned over the years by Casa da Música to
six of the most important national composers. Orquestra Sinfónica
presents works signed by composers from several generations –
from Cândido Lima and Jorge Peixinho to Daniel Moreira and the
Composer in Association at Casa da Música, Luís Tinoco. Finally,
Orquestra Jazz de Matosinhos – who also values the creation of
original music – will present a concert with works from more than a
dozen Portuguese composers.

mecenas ciclo rito da primavera
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RITO DA PRIMAVERA

Spring On! /
Novas
Tendências
do Jazz
04-07 Mai
Na sua sexta edição, o Spring ON! volta a reunir algumas das
propostas mais desafiantes do jazz actual, privilegiando os
projectos de jovens músicos europeus. As referências podem
distanciar‑se mais ou menos da tradição do jazz, para se atravessarem sem qualquer pudor pelas sonoridades do rock, das
músicas tradicionais ou das novas tendências urbanas, sempre
com um foco intenso sobre a improvisação. Um fim-de-semana
marcado pela frescura criativa e uma oportunidade para ouvir
os projectos e os solistas que estão a deixar a sua marca no jazz
europeu contemporâneo.

04 Qui/Thu · 22:00 Café

05 Sex/Fri · 22:00 Sala 2

Spring On!/Novas Tendências do Jazz

Spring ON!/Novas Tendências do Jazz

Eduardo Cardinho
Quarteto (Portugal)

Eduardo Cardinho vibrafone
André Rosinha contrabaixo
Pedro Branco guitarra
Marcos Cavaleiro bateria
Eduardo Cardinho regressa à Casa da
Música para apresentar o seu mais recente
projecto. No ano passado, o vibrafonista
editou o álbum Black Hole, aclamado pela
crítica, que o considerou um dos melhores
discos do ano (Jazz.pt e Jazz Logical).
Formou-se em Jazz na ESMAE (Porto) e
ganhou projecção com a vitória no Prémio
Jovens Músicos (27ª edição), categoria
Jazz, em 2013, então como Eduardo
Cardinho Quinteto.

In its sixth edition, Spring ON! gathers some of the most challenging
proposals of today’s jazz, prioritizing the projects of young European
musicians. The influences can be more or less distant from traditional
jazz and travel to the universe of rock, traditional music or new urban
trends, always focusing on improvisation. A weekend of creative freshness and an opportunity to listen to the projects and soloists that are
leaving their mark on contemporary European jazz.

Eduardo Cardinho returns to Casa da Música
to present his latest project. Last year the
vibraphonist released the much-admired
album Black Hole, considered by the critics as
one of the best records of the year (Jazz.pt and
Jazz Logical). He graduated in Jazz at ESMAE
(Porto) and won the Young Musicians Award
(27th edition), in the Jazz category, in 2013, with
the Eduardo Cardinho Quinteto.

€ 25 Bilhete Festival

Entrada Livre

mecenas ciclo rito da primavera

Ararur (Portugal)
Maniscalco-Bigoni-Solborg trio (Itália/Dinamarca)

Inês Condeço

12

Ararur
António Miguel Silva guitarra
e composições
Ângela Maria Santos voz e letras
João Capinha saxofone alto e tenor
Francisco Brito contrabaixo
João Rijo bateria
Diplomado pela Escola Superior de
Música de Lisboa, o guitarrista e compositor António Miguel Silva foi aceite na
primeira edição das residências artísticas do Musibéria – Centro Internacional
de Músicas e Danças no Mundo Ibérico
(Serpa), o que resultou no financiamento
do seu CD pela União Europeia e pelo
Município de Serpa. Em 2013 começou a
compor os temas e o conceito do grupo a
que chamou Ararur. A sonoridade remete
‑nos para o universo do jazz, da música
improvisada e da world music.
Graduated from Escola Superior de Música
de Lisboa, guitarist and composer António
Miguel Silva was accepted in the first edition of
the artistic residencies of Musibéria – Centro
Internacional de Músicas e Danças no Mundo
Ibérico (Serpa), which resulted in the financing
of his album by the EU and the municipality of
Serpa. In 2013 he began to compose the songs
and create the concept of the group Ararur. Its
sonority refers to the universe of jazz, improvised music and world music.

Maniscalco-Bigoni-Solborg
trio
Emanuele Maniscalco piano
Francesco Bigoni saxofone tenor e clarinete
Mark Solborg guitarra
É a partir do material escrito que este trio
constrói as suas interpretações livres e
improvisações, num jogo de estímulos e reacções instantâneas entre os músicos. Esta é a
atitude que o grupo tem trabalhado intensamente e revelou, em 2015, no seu primeiro
álbum. Aí se encontra uma expressividade
poética e muito melódica típica da música de
câmara, contrastando com a exploração de
texturas distintas e da microtonalidade. Uma
fusão quase arquitectural de abstracção e
calor – esta é a ambição e a marca de um
projecto que não se preocupa com rótulos,
preferindo promover uma conversa musical
para ouvidos interessados em dialogar.
It is from the written material that this trio
constructs its free interpretations and improvisations, in a game of stimuli and instantaneous reactions between the musicians. This is the attitude
that the group has been working intensely on and
disclosed on its first album, released in 2015. It has
a poetic and melodic expressiveness, typical of
chamber music, contrasting with the exploration
of different textures and microtonality. An almost
architectural fusion of abstraction and warmth
– this is the ambition and trademark of a project
that is not concerned with stylistic labels, but with
the encouragement of a musical conversation for
the ears that are interested in the dialogue.
€ 11
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior/Júnior -15%
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06 Sáb/Sat · 22:00 Sala 2

07 Dom/Sun · 22:00 Sala 2

Spring ON!/Novas Tendências do Jazz

Spring ON!/Novas Tendências do Jazz

Ballrogg (Noruega)
Ciranda (Portugal)

O seu donativo
faz a diferença

Vera Marmelo

Olivier Hoffschir

Watchdog (França)
AXES (Portugal)

Ballrogg

Ciranda

Watchdog

AXES

Klaus Ellerhusen Holm saxofone alto,
clarinete e composição
Roger Arntzen contrabaixo
David Stackenäs guitarras

Gileno Santana trompete
Inês Vaz acordeão

Anne Quillier piano, Fender Rhodes e Moog
Pierre Horckmans clarinete

João Mortágua saxofones alto e soprano
Tomás Marques saxofone alto
Hugo Ciríaco saxofone tenor
Rui Teixeira saxofone barítono
Pedro Vasconcelos bateria e percussões
Alex Lázaro bateria e percussões

A Fundação Casa da Música, pela primeira vez em 2017, está habilitada
a beneficiar de 0,5 % de IRS liquidado, bem como de receber o donativo
dos contribuintes no valor correspondente a 15% do IVA suportado na
aquisição de certos serviços, de acordo com a Lei dos Benefícios Fiscais.
Estes donativos são da maior importância para o desenvolvimento do
projecto Casa da Música, nas suas dimensões artística, cultural e social.
Ao preencher o quadro 11 do Modelo 3 do IRS, pondere destinar estes
valores à Fundação Casa da Música.
11

Ballrogg começou por ser um duo do
clarinetista e saxofonista Klaus Ellerhusen
Holm com o contrabaixista Roger Arntzen.
Após dois álbuns, juntou-se um terceiro
elemento, Ivar Grydeland, que trouxe
consigo uma forte influência country. Na
configuração que se apresenta na Casa
da Música, Ivar é substituído por David
Stackenäs, um guitarrista destacado do
panorama sueco com fortes influências do
blues do Delta do Mississippi. A sonoridade
do trio denuncia a sua origem escandinava,
mas incorpora a lendária capacidade de
reinvenção da “música clássica americana”
e das raízes folk americanas por músicos
de jazz do norte da Europa, privilegiando
sempre a abordagem acústica.
Ballrogg started off as a duo formed by clarinetist and saxophonist Klaus Ellerhusen Holm and
bass player Roger Arntzen. After two albums, a
third element joined the group, Ivar Grydeland,
along with his country music influence. The
line-up presented at Casa da Música replaces
Ivar by David Stackenäs, an outstanding guitarist of the Swedish jazz scene, strongly influenced
by Mississippi Delta blues. The sound of the trio
reveals its Scandinavian origin, but incorporates
the legendary reinvention of the “American
classical music” and the “American folk roots”
by jazz musicians from northern Europe, always
favouring an acoustic approach.

Ciranda é o novo projecto de Gileno Santana
e Inês Vaz. O popular e o erudito unem-se, a
melodia do som puro do trompete funde
‑se com a riqueza harmónica e rítmica do
acordeão e as raízes da música portuguesa
deambulam pela modernidade do jazz.
O resultado é uma sonoridade única e alegre
que, para além da música, transmite uma
sensação de tranquilidade. Enaltece-se
o valor de um povo, ouve-se um som que
evoca e entoa a alma da cultura portuguesa
com tudo que há de mais genuíno.

Watchdog é uma reflexão musical – irónica
ou séria – das sociedades ultravigiadas,
dessas máquinas autocontroladas que
gradualmente ganham primazia sobre o
ser humano. Laureados do Jazz-Migration
2016/17, estes dois músicos atravessam as
fronteiras estilísticas, tocando um com o
outro, interagindo, tomando riscos e ultrapassando os limites num mundo constantemente em mudança. O primeiro álbum,
You’re welcome, foi lançado com o selo da
editora francesa Pince-Oreilles.

Ciranda is the new project of Gileno Santana
and Inês Vaz. The popular and the erudite unite,
the melody of the pure sound of the trumpet
merges with the harmonious and rhythmic
richness of the accordion, and the roots of
Portuguese music roam the modernity of jazz.
The result is a unique and joyful sound that,
in addition to the music, conveys a sense of
tranquility. It exalts the value of a people, a sound
that evokes the soul of Portuguese culture with
everything that is genuine.

Watchdog is a musical reflection – ironic or
serious – of the ultra-monitored societies, of
these self-controlled machines that gradually
prevail over the human being. Winners of the
Jazz-Migration 2016/17, these two musicians
cross the stylistic boundaries, playing with
each other, interacting, taking risks and pushing the limits in a constantly changing world.
The first album, You’re welcome, was released
by the French label Pince-Oreilles.

€ 11

Fundindo elementos do jazz, rock e folk, e
assente na tradição da música de câmara
para quarteto de saxofones, AXES interpreta uma valiosa parte das mais recentes composições do saxofonista João
Mortágua. Reunindo um núcleo de nomes
consagrados da cena nortenha, estamos
perante um grupo de sonoridade peculiar e
desafiante, que esbate barreiras e propõe a
criação de sinergias entre ritmos, timbres e
diferentes estéticas.
Combining elements of jazz, rock and folk, and
based on the tradition of chamber music for
saxophone quartet, AXES performs a valuable
part of the most recent compositions by
saxophonist João Mortágua. Bringing together
a set of renowned musicians from the north of
the country, this group has a peculiar and challenging sound that suppresses barriers and
creates synergies between rhythms, timbres
and different aesthetics.

Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior/Júnior -15%
€ 11
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior/Júnior -15%

Consignação de 0.5% do IRS/Consignação do benefício de 15% do IVA suportado
Entidades Benefeciárias

Instituições religiosas (art.º 32.º, n.º 4, da Lei n.º 16/2001, de 22 de junho)
Instituições particulares de solidariedade social ou pessoas colectivas de utilidade pública
(art.º 32.º, n.º 6, da Lei n.º 16/2001, de 22 de junho)
Pessoas colectivas de utilidade pública de fins ambientais
(art.º 14.º, n.os 5 e 7, da Lei n.º 35/98, de 18 de julho)
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05 Sex/Fri + 06 Sáb/Sat · 20:00 Restaurante

Jantar Encenado

06 Sáb/Sat · 11:00 Sala de Ensaio 2

Do Lixo se Faz Música

Serviço Educativo
Workshops Músico por um Dia*

06 Sáb/Sat + 07 Dom/Sun

Live Coding &
Performance

Serviço Educativo · Formar na Digitópia*

07 Dom/Sun

Na Ponta dos Dedos

Serviço Educativo
Workshops Primeiros Sons*

O Poeta dos Sons – Vida de Clara e Robert Schumann

Tiago Manuel da Hora e Vanessa Pires
argumento, encenação e direcção
Eduarda Melo soprano
Job Tomé barítono
Ángel Gonzalez piano
Clara Wieck tem 11 anos quando conhece Robert Schumann,
um aluno do seu pai, o famoso professor de Leipzig Frederick
Wieck. Robert será a paixão da sua vida. Casam em 1840,
mas o tempo que gozam verdadeiramente juntos é tragicamente curto, devido à progressiva deterioração das condições mentais de Robert, que morre com apenas 44 anos.
Apesar de um fim tão precoce, o tempo de convivência entre
Robert e Clara Schumann é de eminente fruição musical,
marcando presença Johannes Brahms, discípulo, amigo
e testemunha de um universo tão especial. Clara e Robert
mantêm um apaixonado diálogo através de mais de 20 mil
cartas e composições de insólita beleza, que caracterizam a
vivência doméstica de Robert Schumann, com a amada Clara
e o amigo Johannes Brahms, numa sintonia perfeita entre
história e música, na qual se baseia este Jantar Encenado.
Clara Wieck was 11 when she met Robert Schumann, who was a
student of her father, the famous professor from Leipzig, Frederick
Wieck. Robert was the love of her life. They married in 1840 but
their time together was tragically short due to the fast deterioration
of Robert’s mental illness. He died when he was only 44. Despite
such a premature end, the time that Robert and Clara Schumann
shared together was a period of extraordinary musical fruition, with
the presence of Johannes Brahms, disciple, friend and witness of
their special universe. Clara and Robert established a passionate
dialogue through more than twenty thousand letters and beautiful
compositions that characterize the domestic experience of Robert
Schumann with his beloved Clara and his friend Johannes Brahms
in a perfect harmony between history and music that is the basis
for this staged dinner.
€ 45 (inclui jantar)

Paulo Coelho de Castro formador

Nuno Hespanhol e Óscar Rodrigues
formadores

António Miguel Teixeira e Sofia Nereida
formadores

É preciso ter lata, passar cartão e talvez dar
no serrote. A ideia é reciclar para musicar, com a criatividade a ditar o engenho.
Objectos vulgares que parecem já não servir
para coisa alguma são a matéria-prima a
transformar em instrumentos musicais.
Uma sessão ecológica para quem não quer
deitar som ao lixo.

O live coding consiste em alterar o código
“on-the-fly” quando um programa está já a
correr, sendo uma ferramenta de performance usada por diversos músicos. A abordagem a este processo criativo resultará, no
primeiro dia, numa pequena peça musical
utilizando apenas software. Os conhecimentos adquiridos serão depois aplicados em
diferentes contextos, como a inclusão de
instrumentos acústicos, controladores MIDI
e sonorização de imagens.
Os participantes são convidados a trazer
o computador pessoal, preferencialmente
com algum software já instalado, dentro
da lista a disponibilizar um mês antes
da formação.

O Senhor dos Anéis, de jóias a brilhar, só
está bem a cantar. Já a Senhora Mindinho
(que feitio miudinho…) quer tudo organizar.
Juntos conduzem uma sessão na ponta
dos dedos, em que os contrastes fazem,
afinal, a riqueza musical. Passeando entre
teclas, descobre-se as primeiras melodias.

All it takes is some cans, cardboards and maybe
a handsaw. The idea is to recycle in order to
make music, with creativity and ingenuity.
Ordinary objects that seem to serve no purpose
are the raw material that will be transformed
into musical instruments. This is an ecological
session for those who do not want to throw
music away.
€ 7,5 (€ 25 para um grupo de 4 pessoas)
*Oficinas destinadas ao público geral (maiores de 12 anos)
que se iniciam de manhã e encerram ao final da tarde,
com a apresentação do trabalho realizado.

Live coding consists of altering the “on-the-fly”
code when a program is already running, and it
is a performance tool used by many musicians.
On the first day, the approach to this creative
process will result in a small piece of music
using only software. The acquired knowledge
will then be applied in different contexts, such
as the inclusion of acoustic instruments, MIDI
controllers and the connection between
sounds and images.
11:00-18:00 Sala de Ensaio 10

€ 30
Ministrado em Português e/ou Inglês, caso haja
no grupo não falantes da Língua Portuguesa.
*Cursos destinados a músicos, DJs, artistas digitais,
programadores, professores e outros profissionais
interessados na música electrónica e na arte digital.

The Lord of the Rings, with his dazzling jewels, is
only happy when he’s singing, while Mrs. Pinkie
– who is a bit of a nag – just wants everything to
be organized. Together they lead this session
that revolves around our fingertips and where
contrasts make up the musical richness.
Strolling up and down the keys, the first melodies are discovered.
10:30 (0-23 meses), 11:45 (2-3 anos) e 15:00
(4-6 anos) Sala de Ensaio 2
€ 10 criança+adulto · € 7,5 segundo acompanhante > 12 anos
*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.
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09 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

À la joie…
Um recital em festa!

11 Qui/Thu · 22:00

Helena Kendall
Pop

Fim de Tarde · Música de Câmara
Prémio Novos Talentos Ageas
Marina Pacheco soprano
Tiago Matos barítono
Pedro Costa piano
Maurice Ravel Cinq Mélodies
Populaires Grecques
Arthur Honegger Petit Cours de Morale
Alexander Zemlinski Walzer Gesänge
Maurice Ravel Don Quichotte à Dulcinée
Erich Korngold Marietta’s Lied;
Tanzlied des Pierrot
António Fragoso Nocturno em Ré
bemol maior
George Gershwin Summertime; They
can’t take that away from me; Let’s call
the hole thing off; By Strauss; I got plenty
o’ nuttin; Bess, you is my woman now

07 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

O Magnum
Mysterium
Coro Casa da Música
Nicolas Fink direcção musical
Tomás Luis de Victoria O magnum
Mysterium
Francis Poulenc O magnum Mysterium
Tomás Luis de Victoria Missa
O magnum Mysterium
Francis Poulenc Missa a cappella
Tomás Luis de Victoria Salve Regina a 8
Francis Poulenc Salve Regina

O canto responsorial O Magnum Mysterium,
que se entoa nas matinas como forma de
celebrar a natividade, é dos mais glosados
desde o Renascimento aos nossos dias,
contando com verdadeiras obras-primas da história da música. Entre os mais
célebres contam-se o de Tomás Luis de
Victoria, uma das mais belas criações
musicais de sempre e um dos pináculos
da polifonia renascentista, e o de Francis
Poulenc, escrito numa homenagem a essa
mesma tradição coral. Este é o ponto de
partida para um programa de música sacra
com obras surpreendentemente belas e
justamente famosas. Um concerto que
marca o regresso do aclamado maestro
coral Nicolas Fink à Casa da Música.

The responsorial chant O Magnum Mysterium,
sung in the Matins to celebrate the nativity, is
one of the most frequently interpreted since
the Renaissance, relying on true masterpieces in the history of music. Among the
most celebrated are those of Tomás Luis de
Victoria, one of the most beautiful musical
creations ever and a pinnacle of Renaissance
polyphony, and of Francis Poulenc, written in
honor of this same choral tradition. This is the
starting point of a sacred music programme
with surprisingly beautiful and righteously
famous works. A concert that marks the
return of acclaimed choral conductor Nicolas
Fink to Casa da Música.

€ 12 · Premium € 14
Jovem -50%
Professores e estudantes
de música -50%
Cartão Amigo -25%
Cartão BPI -20%
Sénior -15%

A soprano Marina Pacheco e o barítono
Tiago Matos, cantores com carreiras
internacionais em prestigiados teatros
líricos, celebram um conjunto de efemérides importantes da vida de vários compositores na companhia do pianista Pedro
Costa. Numa descoberta musical e poética,
pretendem recordar e homenagear a obra
de Ravel, Zemlinsky, Korngold, Fragoso,
Honegger e Gershwin, percorrendo
ambientes muito distintos. Um brinde, a
criação de uma espécie de memento, a
alegria de partilhar com o público um
pouco do extraordinário legado destes
compositores. “À la joie…”
Soprano Marina Pacheco and baritone Tiago
Matos, singers with international careers in
prestigious lyric theaters, celebrate a set of
important ephemerides in the life of several
composers, accompanied by pianist Pedro
Costa. In a musical and poetic discovery they
intend to remember and honor the work of
Ravel, Zemlinsky, Korngold, Fragoso, Honegger
and Gershwin, in very different atmospheres.
This will be a toast, the creation of a sort of
memento, the joy of sharing with the audience
some of the extraordinary legacy of these
composers. “À la joie...”

MECENAS MÚSICA CORAL

€ 10
Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)

12 Sex/Fri · 22:00

Maskoff
Folk

13 Sáb/Sat · 22:30

Edu Lewis II
Soul/R’n’B

ENTRADA LIVRE

RITO DA PRIMAVERA

MAI 2017

11 Qui/Thu · 22:00 Sala Suggia

O Estado
da Nação I

Orquestra Jazz de Matosinhos
Carlos Azevedo direcção musical
Obras de Andreia Pinto Correia, António Pinho Vargas
(arr. Carlos Azevedo), António Pinto (arr. Claus Nymark),
Bernardo Sassetti, Carlos Azevedo, Carlos Guedes,
Laurent Filipe, Luís Tinoco, Marco Barroso, Mário
Laginha, Paulo Perfeito, Pedro Moreira, Telmo Marques,
Tomás Pimentel e Zé Eduardo, entre outros
A mais activa big band nacional é conhecida pelos seus
múltiplos focos de interesse, sendo um dos mais importantes
o estímulo da criação original para este formato. Ao longo
dos anos, construiu um repertório português para orquestra de jazz começando desde logo com a música dos seus
directores Pedro Guedes e Carlos Azevedo, e estendendo-o
às encomendas a vários compositores prestigiados oriundos
tanto do universo do jazz quanto do da música erudita. Neste
concerto, uma selecção desse repertório dá forma a um
concerto apelativo que é também uma oportunidade para
ouvir ao vivo o estado da arte da composição contemporânea para big band em Portugal.
The most active Portuguese big band is known for its multiple interests, one of which is the motivation to create original compositions
for this kind of formation. Over the years this ensemble has built a
Portuguese repertoire for jazz orchestra, starting with the music of
its conductors, Pedro Guedes and Carlos Azevedo, and extending
it to the works commissioned to various prestigious composers
from the jazz and classical universes. In this concert, a selection
of this repertoire outlines a fascinating concert that is also an
opportunity to listen to the art of contemporary composition for
big band in Portugal.
€ 15 · Premium € 17
Cartão Amigo -25%
Cartão BPI -20%
Sénior/Júnior -15%
Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)

Pedro Lobo
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RITO DA PRIMAVERA

13 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

O Estado
da Nação II
Ciclo Descobertas

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Martin André direcção musical
Digitópia Collective electrónica
Cândido Lima România, Paisagens Subterrâneas
Isabel Soveral Paradeisoi
Jorge Peixinho Sobreposições
–
João Pedro Oliveira Ut ex invisibilibus, visibilia
fiant, para orquestra e electrónica
(estreia mundial da nova versão com electrónica)
Luís Tinoco Before Spring
Daniel Moreira Paisagem do tempo (uma fantasia
cinematográfica) (encomenda conjunta da Casa
da música e do Festival Musica Estrasburgo)
17:00 Cibermúsica
Mesa redonda moderada por Alexandre Santos
€ 16 · Premium € 18
Jovem -50% · Professores e estudantes de música -50%
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior -15%
Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)

Mecenas Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

Cândido Lima é um dos nomes incontornáveis da composição, interpretação e teoria musical do século XX em Portugal,
mantendo-se extremamente activo até aos nossos dias. A sua
obra România, Paisagens Subterrâneas, estreada na Fundação
Gulbenkian em 2004, abre um programa que ilustra o estado da
música em Portugal através de um grupo de compositores de
diferentes gerações. Da compositora portuense Isabel Soveral,
escutamos Paredeisoi, obra que tem no título o nome grego dado
aos antigos jardins persas. Inspirada na “História do Futuro” do
Padre António Vieira, a obra de João Pedro Oliveira foi escrita para
a celebração do centenário da República e é agora apresentada
em estreia mundial na sua versão para orquestra e electrónica.
Obra que já gozou de circulação internacional, Before Spring
de Luís Tinoco é uma homenagem à célebre Sagração
da Primavera de Stravinski. Estreada no Festival Musica
Estrasburgo em 2012, Paisagem do Tempo de Daniel Moreira
apresenta-se como uma fantasia cinematográﬁca, remetendo o
ouvinte para técnicas oriundas da sétima arte.
Cândido Lima is one of the key names in composition, interpretation
and music theory of the twentieth century in Portugal, and remains
extremely active until today. His work România, Paisagens Subterrâneas
– premiered at Fundação Gulbenkian in 2004 – opens a programme
that illustrates the state of music in Portugal with a group of composers
from different generations. From composer Isabel Soveral, born in Porto,
we will hear Paredeisoi, a work named after the Greek word given to
the ancient Persian gardens. Inspired by the “History of the Future” by
Father António Vieira, the work of João Pedro Oliveira was written for
the centenary of the Republic and is now presented for the first time ever
in its version for orchestra and electronics.
A piece that has already travelled throughout the world, Luís Tinoco’s
Before Spring is a tribute to Stravinsky’s famous Rite of Spring.
Premiered at the Strasbourg Musica Festival in 2012, Daniel Moreira’s
Paisagem do Tempo is a cinematic fantasy that refers the listener to
techniques from the seventh art.
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16 Ter/Tue · 19:30 Sala Suggia

O Estado
da Nação III

O Remix Ensemble passa em revista encomendas da Casa da
Música a seis dos mais importantes compositores da actualidade
nacional, dando mostra da diversidade de estilos no actual cenário da música portuguesa. A peça mais recente pertence a Pedro
Amaral, sendo uma fascinante construção em torno da versão
de Fausto segundo Fernando Pessoa. Estreada em 2007 pelo
Klangforum Wien sob a direcção do aclamado maestro Sylvain
Cambreling, Tombeau de Marie Stuart, de Chagas Rosa, é uma peça
de um imenso requinte sonoro e grande energia rítmica, fazendo
igualmente parte do repertório do Remix Ensemble. Escrita para um
concerto em homenagem a John Cage, All-in-one de Carlos Caires
teve um grande sucesso na sua estreia na Casa da Música. You
should be blind to watch TV salienta pequenos fragmentos com o
forte impacto sonoro e visual que marca as obras de Igor C. Silva. O
programa inclui ainda encomendas realizadas no âmbito da Porto
2001 aos compositores Luís Tinoco e João Pedro Oliveira, dando a
conhecer uma nova versão de Le chant de l’oiseau-lyre.
Remix Ensemble reviews the works commissioned by Casa da Música
to six of the most important national composers of today, showing the
diversity of styles in the Portuguese music scene. The most recent piece
belongs to Pedro Amaral, a fascinating construction around the version
of Fausto according to Fernando Pessoa. Premiered in 2007 by the
Klangforum Wien under the direction of acclaimed conductor Sylvain
Cambreling, Tombeau de Marie Stuart, by Chagas Rosa, is a piece with
an exquisite sonority and great rhythmic energy, and is part of the Remix
Ensemble’s repertoire. Written for a concert in honor of John Cage, All-inOne by Carlos Caires was much-admired when it premiered at Casa da
Música. You should be blind to watch TV highlights small fragments with
the sound and visual impact that characterizes the works of Igor C. Silva.
The programme also includes pieces commissioned by Porto 2001 to
composers Luís Tinoco and João Pedro Oliveira, introducing a new
version of Le chant de l’oiseau-lyre.
€ 13 · Premium € 15
Jovem -50% · Professores e estudantes de música -50%
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior -15%
Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)

Remix Ensemble
Casa da Música
Pedro Neves direcção musical
Digitópia Collective electrónica

João Pedro Oliveira Le chant de l’oiseau-lyre
(estreia da nova versão; encomenda
da Porto 2001/Casa da Música)
Pedro Amaral Deux Portraits Imaginaires
(estreia da nova versão; encomenda
da Casa da Música)
Igor C. Silva You should be blind to watch TV
(encomenda da Casa da Música e SONAE)
–

António Chagas Rosa Tombeau de Marie
Stuart (encomenda conjunta da Casa
da Música e do Klangforum Wien)
Luís Tinoco Invention on Landscape
(encomenda conjunta da Porto 2001/
Casa da Música e Centro Cultural de Belém)
Carlos Caires All-in-one, para ensemble e
electrónica (encomenda da Casa da Música)
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ECHO
Rising Stars

12 Sex/Fri · 21:00 Sala 2

Horácio Ferreira

13 Sáb/Sat · 16:00 Sala 2

14 Dom/Sun · 16:00 Sala 2

Edgar Moreau

Tamsin Waley-Cohen

Prémio Novos Talentos Ageas

Julien Mignot

12-28 Mai
Casa da Música e Fundação Gulbenkian
apresentam:
Horácio Ferreira clarinete
Dávid Bekker piano

Todos os anos a European Concert Hall Organisation (ECHO)
selecciona um grupo de artistas talentosos para o programa
Rising Stars, que são apoiados no seu desenvolvimento profissional e se apresentam em digressão pelas salas associadas.
Desde 1995, este programa ajudou a construir as carreiras
musicais de muitos dos artistas mais destacados da actualidade.
São cinco solistas e um quarteto de cordas que vêm à Casa
da Música, escolhidos pelas direcções artísticas das principais salas de concerto da Europa, entre os quais o clarinetista
português Horácio Ferreira, indicado pela Casa da Música e pela
Fundação Gulbenkian. Os programas dos recitais incluem novas
obras encomendadas aos compositores Olga Neuwirth, Mikel
Urquiza, Marko Nikodijevic, Eric Tanguy e Kimmo Hakola.
Every year the European Concert Hall Organization (ECHO) selects a
group of talented artists for the Rising Stars program, supporting their
professional development and giving them the opportunity to perform
in its associated concert halls. Since 1995, this program has helped
build the careers of many of today’s most prominent artists. Five
soloists and a string quartet chosen by the artistic directors of the best
concert halls in Europe are coming to Casa da Música. Among them
is the Portuguese clarinetist Horácio Ferreira, appointed by Casa da
Música and Fundação Gulbenkian. The programmes of these recitals
include new works commissioned to composers Olga Neuwirth, Mikel
Urquiza, Marko Nikodijevic, Eric Tanguy and Kimmo Hakola.

Johannes Brahms Sonata para clarinete
e piano nº 1, op.120
Kimmo Hakola Creazy! (estreia em
Portugal; encomenda da Casa da Música,
Fundação Gulbenkian e ECHO)
Carl Maria von Weber Grand Duo
Concertante

Philharmonie de Paris apresenta:
Edgar Moreau violoncelo
Pierre-Yves Hodique piano
Sergei Prokofieff Sonata para violoncelo
e piano op.119
Eric Tanguy Spirales (estreia em Portugal;
encomenda da ECHO)
Johannes Brahms Sonata em Mi menor,
op.38

Franz Schubert Sonata para violino em Lá
maior, D.574
Oliver Knussen Reflection (estreia em
Portugal; encomenda da ECHO)
Sergei Prokofieff Sonata para violino op.80

€ 10

€ 10

13 Sáb/Sat · 21:00 Sala 2

14 Dom/Sun · 18:00 Sala 2

€ 10

Mariam Batsashvili

Armida Quartet

Bozar Brussels e Het Concertgebouw
Amsterdam apresentam:
Mariam Batsashvili piano

Festspielhaus Baden-Baden,
Konzerthaus Dortmund, Elbphilharmonie
& Laeiszhalle Hamburg e Kölner
Philharmonie apresentam:
Armida Quartet

Bach-Busoni Chaconne
Mikel Urquiza Contrapluma (estreia
em Portugal; encomenda da ECHO)
Franz Liszt Sonata em Si menor
mecenas ciclo rito da primavera

Town Hall & Symphony Hall Birmingham
apresentam:
Tamsin Waley-Cohen violino
Huw Watkins piano

Felix Broede

26

€ 10

Wolfgang Amadeus Mozart Adagio e Fuga,
K.546
Marko Nikodijevic tiefenrausch (estreia
em Portugal; encomenda da ECHO)
Johannes Brahms Quarteto de cordas
op.51 nº 2
€ 10
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13 Sáb/Sat

14 Dom/Sun

Serviço Educativo
Workshops Música em Família*

Serviço Educativo
Workshops Primeiros Sons*

Jorge Queijo e Maria Mónica formadores

Joana Araújo e Tiago Oliveira formadores

A manhã tem o poder do gamelão, uma
orquestra de percussões vinda de Java
que ressoa pela Casa, calando tudo o
resto. Com os seus múltiplos instrumentos
vamos dar animação musical a um teatro
de sombras. À nossa maneira, seguimos
os trilhos do ritual Wayang, tradicional da
cultura indonésia.

Alice Capuchinho Gata Branca de Neve de
Borralheira?! Com um nome tão misturado,
convém que tudo seja muito bem… cantado.
Junta-se ainda um lobo-mau-coelho
‑do-país-das-maravilhas e entra-se no
torvelinho da fantasia. Começando o “era
uma vez”, de uma história nascem três.

Gamelão Animado

The morning is fuelled by the power of the
gamelan, a percussion orchestra from Java
that resonates throughout the building, silencing everything else. We bring music to a shadow
theater with the multiple instruments of the
gamelan. In our own way, we follow the Wayang
ritual, a tradition of the Indonesian culture.

Era Uma Vez…

Red Riding Alice Hood Snow Cinderella White?!
With such a cofused name, everything must be
very well... sung. There is also a big-bad-rabbitwolf-in-wonderland to complete the spiraling
fantasy. Starting with “once upon a time”, we will
begin with one story and end with three.
10:30 (0-23 meses), 11:45 (2-3 anos) e 15:00
(4-6 anos) Sala de Ensaio 2

10:30 ou 14:30 Sala de Ensaio 2

14 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

Academia de Música
de Costa Cabral

*Oficinas mensais para famílias (crianças a partir dos 6 anos)
e público geral que proporcionam modelos de criação musical
acessíveis a todos os participantes.

*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.

18 Qui/Thu · 22:00

Ivan Lins

Les Filles de Illighadad
World Music

Concerto Escolar

Orquestras de Cordas e Orff da
Academia de Música de Costa Cabral
Luís Carvalhoso, Marcelo Marques e
Marco Banca direcção musical
As Orquestras de Cordas e Orff da Academia
de Música de Costa Cabral apresentam-se
no palco mais emblemático da Casa da
Música para um concerto onde serão tocadas obras de autores diversos, num contexto
pedagógico mas também de cariz artístico,
fazendo um retrato do trabalho diversificado
realizado ao longo do ano lectivo.
The string and orff orchestras of Costa Cabral
Music Academy will perform several works by
different composers at the most emblematic
stage of Casa da Música in an educational but
also artistic context, representing the diversified work carried out throughout the school year.

€ 10 criança+adulto · € 7,5 segundo acompanhante > 12 anos
€ 4 · € 15 famílias de 4 pessoas

17 Qua/Wed · 21:00 Sala Suggia

€7
Promotor: Academia de
Música de Costa Cabral

Ivan Lins voz e teclado
António Serrano harmónica
André Sarbib piano
Cláudio Ribeiro guitarra
Nema baixo
Chris Wells bateria
Convidados Especiais:
Rui Veloso
Ricardo Ribeiro
Sofia Vitória
António Serrano
Ivan Lins, o músico mais internacionalizado
da MPB, regressa aos palcos nacionais
acompanhado por um quarteto de luxo e
alguns convidados para interpretar novos
temas e grandes êxitos de uma carreira
com 47 discos e 5 Grammy Awards.
Compositor e intérprete de inúmeros
sucessos como “Madalena” (cantada e
imortalizada por Elis Regina), “Somos
Todos Iguais Essa Noite”, “Começar de
Novo”, “Dinorah, Dinorah”, “Bilhete”,
“Desesperar”, “Vieste” e “Lembra de mim”,
Ivans Lins vê a sua obra renovada sem
nunca perder o ADN ou originalidade. A
estrondosa repercussão internacional
da sua música deu origem a gravações
por nomes como Sarah Vaughan, Quincy
Jones, Ella Fitzgerald, Carmen McRae,
George Benson, Manhattan Transfer,
Take 6, Sting, Diana Krall, Barbara Streisand
e Michael Bublé, entre muitos outros, e
mais recentemente por representantes
da nova geração como Maria Gadú, Pedro
Luiz, Tatiana Parra e António Zambujo.
Editado em 2015, o disco América Brasil foi
vencedor do Grammy Latino na categoria
de Melhor Álbum de MPB.

Ivan Lins, MPB’s most international musician,
returns to Portugal accompanied by a luxury
quartet and some guests to perform new songs
and major hits of his career, which includes 47
albums and 5 Grammy Awards. Composer and
interpreter of countless hits like “Madalena”
(immortalized by Elis Regina), “Somos Todos
Iguais Essa Noite”, “Começar de Novo”,
“Dinorah, Dinorah”, “Bilhete”, “Desesperar”,
“Vieste” e “Lembra de mim”, Ivans Lins renews
his work without losing his DNA or originality.
The international recognition of his music
resulted in recordings by the likes of Sarah
Vaughan, Quincy Jones, Ella Fitzgerald,
Carmen McRae, George Benson, Manhattan
Transfer, Take 6, Sting, Diana Krall, Barbara
Streisand and Michael Bublé, to name a few,
and more recently by representatives of the
new generation such as Maria Gadú, Pedro Luiz,
Tatiana Parra and António Zambujo. Released
in 2015, the album América Brasil won the Latin
Grammy in the category of Best MPB Album.

19 Sex/Fri · 22:00

Orquestra Sinfónica
Live streaming do concerto
Estrelas de Viena

20 Sáb/Sat · 22:30

WEM

Cantautor

1ª Plateia € 35
2ª Plateia € 30
Cartão Amigo -25%
Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)
Promotor: Espelho da Cultura

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

Estrelas
de Viena
Sinfónica Série Clássica

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Leopold Hager direcção musical
Martin Gabriel oboé
Joseph Haydn Sinfonia nº 60, O Distraído
W. A. Mozart Concerto para oboé
e orquestra em Dó maior, K.314
–
L. v. Beethoven Sinfonia nº 8

Solista da Filarmónica de Viena e da Orquestra da Ópera
de Viena, o oboísta Martin Gabriel faz a sua estreia na Casa
da Música com um maravilhoso Concerto para oboé de
Mozart sob a direcção de um dos grandes especialistas no
Classicismo vienense, o maestro austríaco Leopold Hager.
O programa é composto pela tríade da Primeira Escola de
Viena: Haydn, Mozart e Beethoven. Da Sinfonia O Distraído,
de Haydn, passando pela luminosa tonalidade de Dó maior do
Concerto para oboé de Mozart, até aos elementos de paródia
musical que se reconhecem na Sinfonia nº 8 de Beethoven,
este é um concerto particularmente bem-humorado.
Soloist of the Vienna Philharmonic Orchestra and the orchestra of
the Vienna State Opera, oboist Martin Gabriel makes his debut at
Casa da Música with a wonderful Concerto for oboe by Mozart under
the direction of one of the great specialists in Viennese Classicism,
the Austrian conductor Leopold Hager. The programme consists of
the triad of the First Viennese School: Haydn, Mozart and Beethoven.
With Haydn’s Symphony The Distracted, the luminous C major tone
of Mozart’s Concerto for oboe and the musical parody elements
recognized in Beethoven’s Symphony No. 8, this will be a particularly
cheerful performance.
€ 20 · Premium € 22
Jovem -50% · Professores e estudantes de música -50%
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior -15%
Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)

Apoio

20 Sáb/Sat + 21 Dom/Sun

Interactive Music

Serviço Educativo · Formar na Digitópia*
Rui Penha formador
Curso realizado em parceria com o INESC
“Música interactiva” pode soar a pleonasmo,
mas serve o propósito de um curso sobre
formas de utilizar a tecnologia digital na criação de experiências musicais interactivas.
No primeiro dia, ensina-se um piano a interagir com o pianista (ou com um clarinete, até
com um assobio). No segundo, explora-se
a plataforma a.bel em práticas interactivas multi-utilizador. Por fim, convida-se o
público a experimentar os resultados num
pequeno concerto interactivo.
“Interactive Music” may sound like a redundancy, but it serves the purpose of a course on
how to use digital technology for the creation
of interactive musical experiences. On the
first day, a piano learns how to interact with the
pianist (or with a clarinet, even with a whistle). In
the second day, we explore the a.bel platform
in multiuser interactive practices. Finally, we
invite the public to experience the results in a
small interactive concert.
11:00-18:00 Sala de Ensaio 2
Alguma experiência prévia em Max (não obrigatória)
facilitará o trabalho dos participantes.
Ministrado em Português e/ou Inglês, caso haja no
grupo não falantes da Língua Portuguesa.
www.inesctec.pt/apresentacao/manual-de-imagem
€ 30
*Cursos destinados a músicos, DJs, artistas digitais,
programadores, professores e outros profissionais
interessados na música electrónica e na arte digital
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21 Dom/Sun · 12:00 Sala Suggia

20 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

Beethoven
de Bom Humor

Música de Câmara: Mendelssohn,
Tchaikovski e Korngold
Iniciativa Solidária ANIVEC, APICCAPS e CENIT a favor do IPO-Porto

Sinfónica ao Domingo Continente · Concerto Comentado

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Leopold Hager direcção musical
Concerto comentado por Helena Marinho
L. v. Beethoven Sinfonia nº 8
Alissa Margulis violino
Daniel Rowland violino
Gareth Lubbe viola
Alexander Buzlov violoncelo
Quarteto de cordas em Ré maior, op. 44
n.º 3 de Felix Mendelssohn
Nina Schumann piano
Daniel Rowland violino
Alissa Margulis violino
Gareth Lubbe viola
Alexander Buzlov violoncelo
Julian Arp violoncelo
Joel Azevedo contrabaixo
Romeo e Julieta (arranjo para septeto
com piano de Vladimir Mendelssohn)
de Piotr I. Tchaikovski
Luís Magalhães piano
Daniel Rowland violino
Alissa Margulis violino
Gareth Lubbe viola
Julian Arp violoncelo
Quinteto op. 15 de Erich Korngold

apoio

Com as interpretações de músicos reconhecidos internacionalmente, as atmosferas românticas propostas para este fim
de tarde percorrem um curto período de
85 anos, do Romantismo de Mendelssohn
até ao século XX de Korngold. O Quarteto
de Cordas nº 3 de Mendelssohn prenuncia já Sonho duma Noite de Verão, obra
publicada quatro breves anos mais tarde.
Apresenta um primeiro andamento pleno
de vigor à maneira de Beethoven, com
um terceiro andamento de grande beleza
que nos transporta para o melhor do
Romantismo. O célebre Romeu e Julieta de
Tchaikovski faz-se ouvir num arranjo para
septeto de piano de Vladimir Mendelssohn,
renomado violetista e compositor contemporâneo. Foi precisamente com um arranjo
sobre Sonho duma Noite de Verão que
Erich Wolfgang Korngold, nascido no
Império Austro-Húngaro e presente nos
Estados Unidos desde 1934, conquistou
um Óscar de Hollywood. O seu Quinteto
com piano é uma obra vigorosa e profunda
que nos transporta para cenários de arrebatamento emocional e reflexão. Enfim, o
último dos românticos!

With the interpretations of internationally
recognized musicians, the romantic atmospheres proposed for this late afternoon span
throughout a short period of 85 years, from
Mendelssohn’s Romanticism to the twentieth
century of Korngold. Mendelssohn’s String
Quartet No. 3 foreshadows Midsummer Night’s
Dream, a work that was released four years
later. It presents a vigorous first movement,
in the manner of Beethoven, with a beautiful
third movement that transports us to the best
that Romanticism has to offer. The celebrated
Romeo and Juliet by Tchaikovsky is played
in a piano septet arrangement by Vladimir
Mendelssohn, a renowned contemporary
violist and composer. It was precisely with an
arrangement of Midsummer Night’s Dream
that Erich Wolfgang Korngold, born in the
Austro-Hungarian Empire and living in the
United States since 1934, won an Oscar in
Hollywood. His Piano Quintet is a vigorous and
profound work that transports us to scenarios of emotional rapture and reflection. He is
indeed the last of the romantics!

A Sinfonia nº 8 é das composições mais representativas
do estilo clássico vienense. A sua escrita é muito elegante,
bem-humorada, plena de frases que se alternam em jogos
de pergunta e resposta. E os seus contrastes dinâmicos são
muito característicos da escrita de Beethoven, o qual lhe
chamava “a minha pequena sinfonia em Fá” para a distinguir
da 6ª Sinfonia, escrita na mesma tonalidade mas de maiores
dimensões. Também não lhe faltam solos fantásticos e
alguns elementos de paródia, que a tornam perfeita para um
concerto comentado. Venha descobrir esta “pequena” jóia
da música clássica com os comentários de Helena Marinho
e os exemplos da Orquestra Sinfónica sob a direcção de
Leopold Hager.

€ 19

€ 10

Jantar+Concerto € 39

Cartão Continente: na compra
de um bilhete para adulto oferta
de duas entradas (< 18 anos)

Symphony No. 8 is one of the most representative pieces of the
classic Viennese style. The writing is very elegant, humorous, full
of phrases that alternate in a series of questions and answers,
like a game. And its dynamic contrasts are typical of Beethoven’s
writing. He called it “my little symphony in F” to distinguish it from
the 6th Symphony, which was written in the same tonality but in a
larger scale. There are also plenty of fantastic solos and parody
elements that make it perfect for a commented concert. Discover
this “little” jewel of classical music with the comments of Helena
Marinho and the examples of Orquestra Sinfónica under the direction of Leopold Hager.

Patrocinador Sinfónica
ao Domingo CONTINENTE

COMENTADO
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21 Dom/Sun

23 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

Música de Bolso

Trompas Lusas

Serviço Educativo · Primeiros Concertos*

Fim de Tarde · Música de Câmara · Ano
Britânico · Prémio Novos Talentos Ageas

25 Qui/Thu · 21:00 Sala 2

Luiz Caracol

26 Sex/Fri · 20:30 Restaurante

Fado à Mesa

José Bernardo Silva trompa
Bruno Rafael trompa
Nuno Costa trompa
Hugo Sousa trompa

António Miguel Teixeira direcção artística
e interpretação
Artur Carvalho, Flávio Aldo
e Sofia Nereida interpretação
Patrícia Costa cenografia, adereços
e figurinos
Quando um bolso se abrir… algo vamos
ouvir. É à volta de uma cortina cheia deles
que Madame Algibeira e Monsieur de Bolso
desencantam canções e brincadeiras
sonoras. Até estarem todos abertos não há
como sossegar – todos querem cantar.
When they reach for their pockets… they always
find a new sound. Madame Pouch and Monsieur
Pocket have a curtain full of them. They discover
songs and music games until every pocket is
empty and everyone has a chance to sing.
10:00, 11:30 e 16:00 Sala 2

€ 10 criança+adulto · € 7,5 segundo acompanhante > 6 anos
* 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.

William Byrd The Earle of Oxford’s Marche
H. Purcell/ J. Ward/ J. Bennet/
T. Bateson Quatro Madrigais Ingleses
James W. Langley Quarteto para trompas
Frank Cordell Quatro peças para
quatro trompas
Andrew Dones Sonata para quarto
trompas, op.22
Tradicional (arr. Michael Barnett)
Four Corners
O quarteto Trompas Lusas apresenta um
festivo e original programa para celebrar o
Ano Britânico da programação da Casa da
Música. De arranjos de música tradicional a
obras contemporâneas de alguns dos mais
destacados compositores britânicos,
passando por transcrições de madrigais
a quatro vozes do período de ouro da
composição renascentista, este quarteto
de referência propõe um recital imperdível
para os amantes da música de câmara.
The Trompas Lusas quartet presents a festive
and unique programme to celebrate the British
Year of Casa da Música in 2017. From traditional
music arrangements to contemporary works by
some of the most prominent British composers, including transcriptions of madrigals
for four voices from the golden period of the
Renaissance, this will be an unmissable recital
for chamber music lovers.

Lançado em Março de 2017, o álbum
Metade e Meia confirma a excelência da
música de Luiz Caracol – uma mestiçagem muito própria entre sonoridades
de Portugal, Brasil e África. Depois do
sucesso do primeiro álbum Devagar,
apresentado nos EUA e em showcase na
EXIB Música Iberoamericana, o músico
tem vindo a tocar em Portugal, Espanha e
Brasil. Colaborou com nomes de grande
relevo como Sara Tavares, Tito Paris,
Jorge Drexler e Fernanda Abreu, e em
Fevereiro iniciou a nova digressão nacional por várias cidades do país, que o traz
agora ao Porto.
Released in March 2017, the album Metade e
Meia confirms the excellence of Luiz Caracol
– a unique half-breed between Portuguese,
Brazilian and African sounds. After the
success of his first album Devagar, presented
in the USA and showcased at EXIB Música
Iberoamericana, he has been playing regularly in Portugal, Spain and Brazil. He collaborated with great names like Sara Tavares, Tito
Paris, Jorge Drexler and Fernanda Abreu, and
began his new Portuguese tour in February,
which will now bring him to Porto.

€ 10

€ 12,5

Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)

Cartão Amigo -25%
Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)
Promotor: Ampla Portugal

Sara Paixão, Pedro Marão e Diogo Aranha
É com o fado que se constroem as noites
mais emotivas do Restaurante Casa da
Música, com a presença de três intérpretes
de qualidade reconhecida. Diogo Aranha,
o anfitrião, é natural do Porto e presença
habitual nas mais consagradas casas de
fado do país. A noite conta ainda com Sara
Paixão e Pedro Marão, que nos apresentam
o melhor da canção nacional com a sua
sensibilidade, expressão e identidade.
Fado is the tool that shapes the most emotional
evenings at Restaurante Casa da Música, with
three outstanding singers. Diogo Aranha, the
host of the evening, was born in Porto and has
performed in the most renowned fado houses
in the country. The evening also features Sara
Paixão and Pedro Marão, two singers presenting some of the best Portuguese traditions with
their sensitivity, expression and identity.
€ 35 (inclui jantar)

27 Sáb/Sat · 21:30 Sala 2

Joana Rios

“Fugindo ao Fado fugia de mim” – esta
frase do célebre fado “Que Deus me
perdoe” resume o percurso artístico da
lisboeta Joana Rios. A primeira vez que
cantou fado foi aos 19 anos para o grande
Fernando Maurício, que a incitou a perseguir uma carreira como fadista. No entanto,
o seu percurso passou por vários géneros
até finalmente regressar ao fado pela mão
do mestre da guitarra portuguesa António
Parreira.
Joana Rios apresenta agora em concerto
Fado de Cada Um, o seu disco de estreia
como fadista e que assinala esta mudança.
O álbum aborda temas como a condição
de ser fadista, o fado enquanto destino e o
amor a Lisboa. Baseia-se no fado tradicional, fado-canção e em composições
originais, com poemas de José Luís Gordo,
Carlos Conde, João Barreiros, Rosário
Alçada Araújo, João de Bragança ou Carlos
Heitor da Fonseca, que assina também as
composições originais.
“Fugindo ao Fado fugia de mim” (“Running away
from fado I was running away from myself”) –
this phrase from the famous fado “Que Deus
me perdoe” sums up the artistic journey of
Joana Rios. The first time she sang fado was at
the age of 19 for the great Fernando Maurício
who encouraged her to pursue a career as a
fado singer. Nevertheless, she experienced
several musical genres before finally returning
to fado by the hand of the Portuguese guitar
master António Parreira. Joana Rios presents
Fado de Cada Um, her debut album as a fadista,
embracing this important turn in her life. The
album talks about what it feels to be a fado
singer, what it means to have fado as your
destiny, and her love for Lisbon. This work is
based on traditional songs as well as original
compositions, with poems by José Luís Gordo,
Carlos Conde, João Barreiros, Rosário Alçada
Araújo, João de Bragança and Carlos Heitor da
Fonseca – who also wrote the original music.
€ 10
Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)
Promotor: Andorinha Fadista

Mecenas Prémio
Novos Talentos Ageas

Patrocinador
Ano Britânico

25 Qui/Thu · 22:00

The Mantra of
The pHat Lotus
Jazz

26 Sex/Fri · 22:00

Tiago Nacarato
MPB

Telmo Ferreira
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27 Sáb/Sat · 22:30

João Granola
Cantautor

ENTRADA LIVRE
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27 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

Concerto para
Violino de Beethoven
Ciclo Descobertas · Grandes Concertos para Violino
Concerto APRe! – Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados

Leopold Hager direcção musical
Frank Peter Zimmermann violino
L. van Beethoven Concerto para violino
e orquestra
–
Alexander von Zemlinsky A Pequena Sereia
(segundo H. C. Andersen)
17:15 Cibermúsica
Palestra pré-concerto por Rui Pereira

O aclamado violinista alemão Frank Peter Zimmermann
apresenta-se na Casa da Música com o seu não menos famoso
Stradivarius Général Dupont de 1727, naquele que será um dos
momentos altos da série de Grandes Concertos para Violino.
Em programa está o Concerto para violino de Beethoven, obra
apaixonada e de plena maturidade e um dos concertos favoritos
do grande público. À frente da Orquestra Sinfónica, um grande
especialista na interpretação dos mestres da Primeira Escola de
Viena, o maestro austríaco Leopold Hager.
O grande poema sinfónico de Zemlinsky com base no conhecido
conto A Pequena Sereia, de Hans Christian Andersen, completa
um atractivo programa pleno de fantasia.

- New York Times

Acclaimed German violinist Frank Peter Zimmermann will perform
at Casa da Música with his famous Stradivarius Général Dupont from
1727 – certainly one of the highlights of the Great Violin Concerto
series. The programme includes Beethoven’s Violin Concerto, a
passionate and mature piece deeply appreciated by the general
public. A great specialist of the masters of the First Viennese School,
the Austrian Leopold Hager will be ahead of Orquestra Sinfónica.
Zemlinsky’s great symphonic poem based on Hans Christian
Andersen’s tale The Little Mermaid completes this alluring
programme filled with fantasy.
€ 16 · Premium € 18
Jovem -50%
Professores e estudantes
de música -50%
Cartão Amigo -25%
Cartão BPI -20%
Sénior -15%
Jantar+Concerto
disponível (acresce € 17,5
ao preço do concerto)

APOIO CICLO GRANDES
CONCERTOS PARA VIOLINO

Harald Hoffmann

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

“Zimmermann
toca com um
som reluzente
e uma beleza
melancólica.”
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28 Dom/Sun · 10:00-18:00 Vários Espaços

104 teclistas
para Dona Helena
Serviço Educativo · Concertos para Todos* · 104 anos. Helena Sá e Costa
Maratona de recitais de instrumentos de tecla com
alunos das Escolas Vocacionais

Começou no centenário do nascimento de Helena
Sá e Costa e por cada ano que passa ganha mais um
número. Chegamos assim aos 104. É a homenagem
que não nos cansamos de prestar a quem tornou a
música maior, e é a celebração que cresce de edição
para edição, com jovens teclistas de todo o país
tocando pela Casa, de manhã ao entardecer.
It began on the centenary of the birth of Helena Sá e Costa,
and every year it grows in number. We are now at 104. It is
a tribute we never get tired of paying to someone who had
the ability to make music even greater than it is, and this
celebration grows each year with young keyboard players
coming from around the country to play at Casa da Música
from dusk till dawn.
€ 1,5
*Espectáculos destinados a
famílias e público geral que
cruzam a música com outras
linguagens de palco

parceiro serviço educativo

fundação
energia

apoio institucional
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Wiener Konzerthaus e Musikverein Wien apresentam:
Christopher Park piano
Johannes Brahms Variações e Fuga sobre um tema de
Handel, op.24
Fryderyk Chopin Nocturno op.9 nº 3; Larghetto op.21 do
Concerto para piano nº 2 (transcrição de Christopher Park)
–
Olga Neuwirth Trurl-Tichy-Tinkle (estreia nacional;
encomenda das salas de concerto de Viena e da ECHO)
Igor Stravinski Três andamentos de Petruchka

28 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

€ 22 · Premium € 24
Jovem -50%
Professores e estudantes
de música -50%
Cartão Amigo -25%
Cartão BPI -20%
Sénior -15%

Christopher Park
Ciclo Piano Fundação EDP · 104 Anos. Helena Sá e Costa
Concerto dedicado ao Orpheon Portuense · Echo Rising Stars

Vencedor do Prémio Leonard Bernstein em 2014, um galardão
associado ao lançamento da carreira internacional de Lang
Lang, Christopher Park foi nomeado pelas prestigiadas salas
de concerto de Viena de Áustria para ECHO Rising Stars na
temporada 2016/17. Com dois fantásticos discos editados pela
editora Deutsche Grammophon, o pianista tem actuado nas
salas de concerto mais importantes da Europa, fazendo a sua
estreia na Fundação Gulbenkian (Lisboa) e na Casa da Música
(Porto) em 2017.
No seu recital, inserido no dia em que a Casa da Música presta
homenagem a Helena Sá e Costa com uma maratona de
recitais por jovens pianistas, o pianista alemão apresenta um
programa de grande virtuosismo, onde se incluem a célebre
Petruchka de Stravinski e as majestosas Variações sobre um
tema de Handel, de Brahms.

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

Winner of the Leonard Bernstein Award in 2014, an accolade associated to the beginning of Lang Lang’s international career, Christopher
Park was nominated for the prestigious Vienna concert halls for the
ECHO Rising Stars in the season 2016/17. With two fantastic albums
released by Deutsche Grammophon, the pianist has performed
in Europe’s most important concert halls, making his debut at
Fundação Gulbenkian (Lisbon) and Casa da Música (Porto) in 2017.
In his recital, included in Casa da Música’s tribute to Helena Sá e Costa
– a marathon of recitals by young pianists – the German musician
presents a program of great virtuosity, including Stravinsky’s famous
Petrushka and Brahms’ majestic Variations on a theme by Handel.

28 Dom/Sun · 21:30 Sala 2

Sofia Ribeiro

Com pouco mais de uma década de
carreira, Sofia Ribeiro é uma das cantoras
portuguesas de maior projecção internacional. Conhecida pelo seu belíssimo timbre,
versatilidade e capacidade de expressão,
apresentou-se em palcos prestigiantes
na Europa e Américas, tendo ganho vários
prémios internacionais. Vive em Nova
Iorque e foi recentemente convidada para
ser artista residente no Carnegie Hall.
Mar sonoro é o resultado da colaboração
da cantora com o pianista e compositor
colombiano Juan Andrés Ospina e conta
com a participação de Petros Klampanis no
contrabaixo e Marcelo Woloski na percussão. Neste novo álbum, Sofia Ribeiro revela
o seu imenso potencial como cantora e
compositora, reunindo diversas influências – do jazz à world music – com oito
temas originais cantados em português e
duas versões de fados de Amália, assim
como adaptações de poemas de autores
portugueses como Sophia de Mello Breyner
e Fernando Pessoa.
With a career of just a little over a decade, Sofia
Ribeiro is one of the Portuguese singers with
greatest international recognition. Known for her
beautiful timbre, versatility and expressiveness,
she has performed in prestigious venues in
Europe, the United States and South America,
winning several international awards. She lives
in New York and was recently invited to be a
resident artist at Carnegie Hall.
Mar sonoro is the result of her collaboration with
the renowned Colombian pianist and composer
Juan Andrés Ospina with the participation
of Petros Klampanis on the double bass and
the percussionist Marcelo Woloski. In this new
album, Sofia Ribeiro reveals her immense
potential as a singer and composer, bringing
harmoniously together many influences – from
jazz to world music – with eight original songs
in Portuguese and two arrangements of fados
by Amália Rodrigues, as well as adaptations of
poems by Portuguese authors like Sophia de
Mello Breyner and Fernando Pessoa.

29 Seg/Mon · 21:00 Sala Suggia

Academia de Música
de Costa Cabral –
Orquestras de Sopros
e Percussão
Concerto Escolar
Luís Carvalhoso, Avelino Ramos e
Marcelo Marques direcção musical
O trabalho das orquestras na Academia
de Música de Costa Cabral é uma tradição
consolidada que vem demonstrando todo
o potencial desta escola de referência.
Desde as orquestras infantis com crianças
de 6 anos de idade até às orquestras de
nível secundário, os professores desta
escola conseguem criar junto da sua comunidade um dinamismo e uma criatividade
contagiante, que estimula os seus alunos
para uma prática instrumental e orquestral
de elevada qualidade.
The work of the orchestras at Costa Cabral
Music Academy is already a recognized tradition that demonstrates the full potential of this
prestigious school. From children’s orchestras
with 6-year-olds to secondary level orchestras, the teachers involve their communities
in a dynamic and contagious creativity that
stimulates their students to achieve a high-level
instrumental and orchestral education.
€7
Promotor: Academia de
Música de Costa Cabral

30 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

Dryads Duo

Fim de Tarde · Música de Câmara
Ano Britânico · Prémio Novos Talentos Ageas
Carla Santos violino
Saúl Picado piano
W. A. Mozart Sonata em Mi menor, K.304
Lera Auerbach 5 Prelúdios para violino
e piano
Edward Elgar Sonata em Mi menor, op.82

Promotor: Fabulastic Blue Productions

Al Di
Meola
€ 35

O Dryads Duo fez a sua estreia na Casa da
Música na qualidade de vencedor do Prémio
Jovens Músicos 2011. Desde então, o duo
manteve a sua actividade artística maturando a qualidade das suas interpretações
com um disco gravado e recitais nas salas
mais importantes de Portugal e do Reino
Unido. No seu regresso à Sala 2, o Dryads
Duo interpreta sonatas para violino e piano
de Mozart e Elgar, incluindo no programa
Prelúdios da compositora russa Lera
Auerbach, uma das vozes mais populares
da música dos nossos dias.
The Dryads Duo debuted at Casa da Música as
the winner of Young Musicians Award 2011. Since
then, the duo has maintained its artistic activity
by maturing the quality of its performances
with a recorded album and recitals at the most
important concert halls in Portugal and the
UK. On its return to Sala 2, the Dryads Duo will
perform violin and piano sonatas by Mozart and
Elgar and Preludes by the Russian composer
Lera Auerbach, one of the most popular voices
in today’s music.
€ 10

€ 16
Cartão Amigo -25%

31 Qua/Wed · 21:30 Sala Suggia

Patrocinador Ano Britânico

Cartão Amigo -25%
Jantar+Concerto
disponível (acresce € 17,5
ao preço do concerto)
Promotor: Incubadora
d’Artes

A tournée “Elysium & More Unplugged” foca-se no álbum mais
recente de Al Di Meola, Elysium, uma abordagem completamente
nova para quem conhece uma discografia com mais de duas
dezenas de títulos. Aqui, o guitarrista virtuoso estende ao limite os
processos de reinvenção e fusão de géneros que se tornaram uma
marca da sua música nos últimos anos. Uma intensa teia sonora que,
segundo o próprio, pretende ligar o passado ao futuro. Para além da
sua produção em nome próprio, Al Di Meola participou no supergrupo de fusão Return To Forever, no celebrado trio de guitarras
acústicas com John McLaughlin e Paco de Lucia e ainda no trio Rite
of Strings com Stanley Clarke e Jean‑Luc Ponty. Enquanto a sua
técnica brilhante lhe deu grande estatuto junto dos aficionados das
6 cordas, a profundidade da sua escrita, a alma e o lirismo da sua
música valeram‑lhe a conquista de legiões de admiradores muito
para além deste universo.
The tour “Elysium & More Unplugged” focuses on the latest album of Al
Di Meola, Elysium, which is a completely new approach for those who
are acquainted with the artist’s discography, with more than two dozen
titles. Here, the virtuoso guitarist stretches to the limit the processes of
reinvention and fusion of genres, a hallmark of his music in recent years.
An intricate web of sounds that, according to the musician, intends to
connect the past and the future.
Al Di Meola has participated in the fusion group Return To Forever, in the
celebrated trio of acoustic guitars with John McLaughlin and Paco de
Lucia and in the Rite of Strings, a trio with Stanley Clarke and Jean-Luc
Ponty. While his brilliant technique has granted him great notoriety
among 6-string aficionados, the depth of his writing and the soul and lyricism of his music earned him legions of admirers far beyond this universe.

No ponto mais alto do edifício, o Restaurante Casa
da Música oferece-lhe uma vista inspiradora da
cidade. A sala, ampla e sofisticada, concilia um
ambiente propício ao convívio e ao prazer de uma
óptima refeição. O nosso Chef, Artur Gomes, propõe
uma cozinha de estilo muito próprio que combina
simplicidade, imaginação e requinte. O Restaurante
oferece vários tipos de menu e uma carta onde
poderá encontrar pratos premiados em concursos
nacionais de gastronomia.

Seguros de A a Z.

eVENTOS DO MÊS
05 Sex + 06 Sáb
Jantar Encenado
O Poeta dos Sons – Vida de Clara
e Robert Schumann
26 Sex
Fado à Mesa
Sara Paixão, Pedro Marão e Diogo Aranha

Allianz PME

Desenhado para comércios e pequenas indústrias.
Consulte o seu Mediador ou vá a www.allianz.pt.

Companhia de Seguros Allianz Portugal S.A.
Não dispensa a consulta de informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
Consulte o seu mediador ou vá a allianz.pt

Prova de vinhos · Wine tasting
16 Ter · 18:30
Prova+Jantar
Prova de vinhos “Boas Quintas”, com
o enólogo Nuno Cancela de Abreu
€ 25 (inclui jantar depois da prova)
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Segunda a Quinta 12:30-15:00 e 19:30-23:00
Sextas e Sábados 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
restaurante@casadamusica.com
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A28

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.

Francos

M
A1

BILHETE JANTAR + CONCERTO
Venda limitada à lotação do Restaurante.

CONS
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R. DA
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A

H

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.

CONS
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Casa
da Música
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A

*Aplicáveis a todos os concertos promovidos
pela Casa da Música, não abrangendo os de
promotores externos.
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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%

Carolina
Michaelis

BUS

M

TAXI

Lapa

M
R. DA

Ciclo Jazz
Cliente BPI – 20%
Jovem =< 25 Anos – 15%
Sénior >= 65 anos – 15%

BOA
VIST
A

Sinfónica ao Domingo
Cartão Continente: na compra de 1 bilhete
para adulto, oferta de 2 entradas para
menores de 18 anos

A1

Trindade

M
R. DO CAMPO

R. DE ENTR

Terças Fim de Tarde
e Banda Sinfónica Portuguesa
Não se aplicam descontos

ALEGRE

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
€ 7,5 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
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

TICKET SALES
Casa da Música Ticket Office
www.casadamusica.com
Worten Shops

www.casadamusica.com/restaurante
Reservas 220 107 160

FREE PERFORMANCES
Tickets must be obtained on day of concert
up to a limit of 4 per person

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

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

GUIDED TOURS
DAILY
Portuguese 11:00/16:00
English 11:00/16:00
€ 7,5 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

FRIEND CARD
25% discount in concerts over € 10
All of the discounts above are applicable in
concerts over € 10

Os preços anunciados nesta brochura
são válidos salvo erro tipográfico.

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

E CAMPOS

Conselho de Fundadores
PORTO

Aliados

M

Como chegar

Onde ficar

PRESIDENTE

CEREALIS, SGPS, S. A.

REVIGRÉS – INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS DE GRÉS, S. A.

EMPRESAS AMIGAS DA FUNDAÇÃO

LUÍS VALENTE DE OLIVEIRA

CHAMARTIN IMOBILIÁRIA, SGPS, S. A.

TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S. A.

DELOITTE

VICE‑PRESIDENTES

CIN S. A.

SOGRAPE VINHOS, S. A.

Externato Ribadouro

JOÃO NUNO MACEDO SILVA

COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL,S. A.

SOLVERDE – SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS TURÍSTICOS

GRUPO DOUROAZUL

JOSÉ ANTÓNIO TEIXEIRA

COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, S. A.

DA COSTA VERDE, S. A.

MANVIA S. A.

CONTINENTAL MABOR – INDÚSTRIA DE PNEUS,S. A.

SOMAGUE, SGPS, S. A.

SAFIRA FACILITY SERVICES S. A.

ESTADO PORTUGUÊS

CPCIS – COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES,

SONAE SGPS S. A.

STRONG SEGURANÇA S. A.

MUNICÍPIO DO PORTO

INFORMÁTICA E SISTEMAS, S. A.

TERTIR, TERMINAIS DE PORTUGAL, S. A.

GRANDE ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

FUNDAÇÃO EDP

TÊXTIL MANUEL GONÇALVES, S. A.

MUNICÍPIO DE MATOSINHOS

EL CORTE INGLÊS, GRANDES ARMAZÉNS, S. A.

UNICER, BEBIDAS DE PORTUGAL, SGPS, S. A.

OUTROS APOIOS
FUNDAÇÃO ADELMAN

GALP ENERGIA, SGPS, S. A.

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA

ACA GROUP

GLOBALSHOPS RESOURCES, SLU

MDS

ÁGUAS DO PORTO

GRUPO MEDIA CAPITAL, SGPS S. A.

RAR

AMORIM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SGPS, S. A.

SDC Investimentos, SGPS, S.A.

Newcoffee

APDL – Administração dos Portos do Douro,

GRUPO VISABEIRA – SGPS, S. A.

Thyssenkrupp – patrono do concertino

Leixões e Viana do Castelo, S.A.

III – INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS E IMOBILIÁRIOS, S. A.

da orquestra sinfónica do porto

METRO · SUBWAY

ARSOPI – INDÚSTRIAS METALÚRGICAS ARLINDO S.

LACTOGAL, S. A.

casa da música

A, B, C, E e/and F

PINHO, S. A.

LAMEIRINHO – INDÚSTRIA TÊXTIL, S. A.

LUCIOS

AUTO – SUECO, LDA.

METRO DO PORTO, S. A.

PATHENA / I2S

AGEAS PORTUGAL

MSFT – SOFTWARE PARA MICROCOMPUTADORES, LDA.

PRIMAVERA BSS

AUTOCARRO · BUS (STCP)

BA VIDRO, S. A.

MOTA – ENGIL SGPS, S. A.

201, 202, 203, 204, 208, 303, 402,
501, 502, 503, 504, 507, 601, 803,
902, 903 e/and 2M

BANCO BPI, S. A.

NOvo banco, S. A.

CARRO · CAR

41.158400, -8631000
+41º 9’ 30.24’’, -8º 37’ 51.60’’

CP – COMBÓIOS DE PORTUGAL
TRAIN CP

Estação de S. Bento ou/or Campanhã

Porto Palácio Hotel

Av. da Boavista 1269
4100-130 Porto
(+351) 22 608 6600

H

BANCO CARREGOSA

OLINVESTE – SGPS, LDA.

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S. A.

PESCANOVA Portugal

BANCO SANTANDER TOTTA, S. A.

PORTO EDITORA, S. A.

BIAL – SGPS S. A.

PHAROL, SGPS, S. A.

CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL

PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

RAR – SOCIEDADE DE CONTROLE (HOLDING), S. A.

A Casa da Música é membro de

INFORMAÇÕES · INFORMATIONS

www.casadamusica.com
(+351) 220 120 220
info@casadamusica.com
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

Fundação Casa da Música
Av. da Boavista, 604-610
4149-071 Porto
Portugal

Apoio Institucional

Mecenas Principal Casa da Música

Mecenas Ciclo Piano
Fundação EDP

Patrocínio Verão na Casa
Super Bock

Parceiro do Serviço Educativo

fundação
energia

Mecenas Prémio
Novos Talentos Ageas

Mecenas Música Coral

Seguros

Mecenas Visitas Guiadas

Patrocinadores Ano Britânico

APOIO Ano Britânico

Mecenas Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

Mecenas Ciclo Deutsche Bank

