
25.26 abril
sáb. e dom.

GARAGEM SUL
SERVIÇO EDUCATIVO
• 10h30 e 15h45 / 6 a 12 anos / 1h30
Oficina de arquitetura, representaçãO 
e sOnOplastia 

Uma realidade por construir
Inspirado na obra-prima Playtime - Vida Moderna 
de Jacques Tati, esta oficina propõe uma revisitação 
contemporânea a partir de uma cena deste clássico 
do cinema francês, que estabeleceu um dos olhares 
mais marcantes e pertinentes sobre a arquitetura 
e o estilo de vida da época Moderna.

cocrIação FILIpE ARAújO, AnA CUSTóDIO E nOISERV
sonoplasTIa nOISERV / arquITeTura/cenografIa FILIpE ARAújO 
E AnA CUSTóDIO

FábRICA DAS ARTES
• 10h, 10h50 (0 aos 2 anos)
11h40, 15h (3 aos 5 anos)
Oficina de Música  

pátio das Cantigas
Inspirado no clássico do cinema português com o mesmo 
nome, o pátio das cantigas (oficina de Música) é um local 
de encontro, de comédia, de jogos e explorações musicais. 

coM AnA bEnTO E bRUnO pInTO

• sáb. 12h e 16h / DoM. 10h, 12h, 14h e 16h 
6 aos 12 anos e famílias 
nocnoc, truztruz...
Oficina de Música/sOnOplastia 

nocnoc, truztruz... grrrrr, parapapimpampuM!!
benvindos a esta oficina de experimentação sonoplasta, 

sonoplástica! plIM! grrrrrr...zzzzzziiii.....zzzzóóoóó....
a radio nocnoc, truztruz está no ar para mais uma 
aventura musicada em tempo real pelo nosso estimado 
publico, presente na cabine de som. 

crIação e InTerpreTação TERESA GEnTIL e RITA MATIAS 
UMA EnCOMEnDA CCb/FábRICA DAS ARTES

• 11h / 15h / m/6 anos e famílias
filMe-cOncertO

Filmes pedidos
um filme-concerto em que os espetadores escolhem 
os filmes. no tempo do mudo, do nascimento do 
cinema, o silêncio do filme assusta! surgem os músicos 
acompanhadores de filmes que, no encontro com a 
imagem, transformam improvisação em composição. 

conceITo e DIreção arTísTIca AnTónIOpEDRO

• 25, 26 às 13h / 45 MInuTos / bILHETE 5€
m/6 anos e famílias 
Oficina de Música para cineMa 
na sala auréliO paz dOs reis

Missão Impossível?
“Missão Impossível?” é uma (re)criação  de luís bragança gil 
com base em excertos de imagens e bandas sonoras 
de filmes que estão na nossa memória coletiva. uma 
espécie de workshop, em que nos imaginamos numa 
mesa de montagem a experimentar várias possibilidades 
de escolha de música para diferentes cenas de filmes, 
de géneros cinematográficos tão diferentes como um 
filme de ação, uma comédia, um filme de terror, 
um melodrama ou filme de “desenhos animados”. 

LUíS bRAGAnÇA GIL

pARA OS MAIS nOVOS fábrIca Das arTes (JarDIM Das olIveIras) / cIneMa na sala aurélIo paz Dos reIs 

bAbySITTInG
CóCEGAS nOS pÉS
servIço De babysITTIng 
especIalIzaDo 0-6 anos
25 abril sáb. 13h – 23h 

26 abril dom. 12h – 20h

CORETO 
25 abril
sáb

• 15h Os Violinhos 
obras De bRAHMS, VIVALDI, HänDEL, MOnTI

• 17h Academia de Música de Santa Cecília 
(Orquestra de Cordas) / Conservatório 
de Música de S. josé da Guarda 
(Orquestra de Sopros e percussão) *
obras De jOHn WILLIAMS

• 19h Conservatório Regional de palmela 
(Sexteto de Metais) obras De jOHn WILLIAMS

Escola de Música do Centro de Cultura 
pedro álvares Cabral *
obras De RACHEL pORTMAn, nICOLA pIOVAnI, DAnny ELFMAn

• 21h Academia de Música de Santa Cecília

25 abril
sáb

• 15h15 com joão pereira bastos
• 17h15 com joão Lopes
• 19h15 com Rita Redshoes

22.23.25.26 abril 
Qua / Qui / sáb / dom

• 10h / m/5 anos / 60 MInuTos
DIas 22 e 23 (3,20€) / DIas 25 e 26 (5€)

Cinema Mudo 
FILIpE RApOSO pIano 

Charles Chaplin O Emigrante (1917), 
A Quimera do Ouro (1925), O Circo (1928), 
Tempos Modernos (1936), Luzes da Ribalta (1952)
buster Keaton Sherlock Holmes Jr. (1924), 
O Marinheiro de Água Doce (1928)
GeorGes méliès Viagem à Lua (1902)

 • 11h30 / m/5 anos / 60 MInuTos
DIas 22 e 23 (3,20€) / DIas 25 e 26 (5€)

A música nos filmes 
MARGARIDA LEITãO apresenTação

Plink, Plank, Plunk – Pantera Cor de Rosa (1966) 
hawley pratt (eua) 

O Coelho de Sevilha – Bugs Bunny (1950) 
Charles m. Jones (eua) 

Sally Swing – Betty Boop (1938) 
dave fleisCher (eua) 

História Trágica com Final Feliz (2006) 
reGina pessoa (portuGal) 

O Ouriço-cacheiro no Nevoeiro (1975) 
yuriy norshteyn (rússia)

Música para um apartamento e seis bateristas (2001) 
ola simonsson, Johannes s. nilsson (suéCia) 

23.24 abril
Qui / sex

• 15h30 / m/3 anos / 45 MInuTos / 3,20€
proGramação em parCeria Com o indielisboa 
– festival internaCional de Cinema independente

A Gravata / 9’, animação
an vrombaut (bélGiCa, 2014)

Paus e Pedras / 4’, animação
isaaC KinG (Canadá, 2014) 

Minoule / 4’, animação
niColas bianCo-levrin (frança, 2014) 
entre outras...

24 abril
sex

• 21h / m/12 anos / 130 MInuTos / 5€
Morte em Veneza
luChino visConti (itália, 1971)
coM DIRk bOGARDE, bjORn AnDRESEn, SILVAnA MAnGAnO, 
ROMOLO VALLI, MARk bURnS, nORA RICCI

25 abril
sáb

• 14h30 / m/6 anos / 140 MInuTos / 5€
Mary Poppins 
robert  stevenson (eua,1964)  
coM jULIE AnDREWS, DICk VAn DykE, DAVID TOMLInSOn, 
GLynIS jOHnS, HERMIOnE bADDELEy, kAREn DOTRICE

• 17h / m/12 anos / 90 MInuTos / 5€
O Submarino Amarelo GeorGe dunninG 
(reino unido, 1968)
coM pAUL MCCARTnEy, RInGO STARR, GEORGE HARRISOn, 
jOHn LEnnOn

• 21h / m/12 anos / 110 MInuTos / 5€
Psico alfred hitChCoK (eua, 1960)
coM AnTHOny pERkInS, jAnET LEIGH, VERA MILES, jOHn GAVIn, 
MARTIn bALSAM, jOHn MCInTIRE

26 abril
dom

• 14h30 / m/12 anos / 125 MInuTos / 5€
Fantasia walt disney (eua,1940)

• 17h / m/6 anos / 105 MInuTos / 5€
Serenata à Chuva stanley donen (1952)
coM GEnE kELLy, DEbbIE REynOLDS, DOnALD O’COnnOR, 
CyD CHARISSE, jEAn HAGEn, MILLARD MITCHELL

• 21h / m/16 anos / 136 MInuTos / 5€
Laranja Mecânica stanley KubriCK
(reino unido/eua,1971)
coM MALCOLM MCDOWELL, pATRICk MAGEE, MICHAEL bATES, 
WARREn CLARkE, jOHn CLIVE 

MERCADO 
DO CCb
EDIÇãO ESpECIAL 
praça ccb

25/26 abril Das 10h às 20h

www.postalfree.net
Tel.: +351 213 244 303

DIAS DA MúSICA EM bELÉM 2015  

luzes, câMara... MúSICA! 

24.25.26 AbRIL

num documentário sobre a música no cinema, alfred hitchcock fazia-nos 
ver a célebre cena do duche, de Psico (1960), em que Janet leigh está prestes 
a ser assassinada. primeiro víamos a cena como ela foi exibida nas salas de 
cinema. Depois repetia-se a cena sem a música de bernard herrmann. escusado 
será dizer que a cena perdia quase tudo, a força dramática, a emoção, o 
suspense. «a música», dizia hitchcock, «a música é o segredo!» os próprios 
irmãos lumière estavam conscientes disso quando fizeram acompanhar as 
suas primeiras projeções por uma pequena orquestra, prática que se tornou 
habitual ao longo das primeiras décadas de exibição. na transição do cinema 
mudo para o cinema sonoro, entre 1926 e 1927, a música adquire uma 
importância ainda maior, não sendo obra do acaso o título escolhido para 
o primeiro filme sonoro, O Cantor de Jazz (1927), a história de um músico 
negro que se apaixona pelo género nascido em nova orleães.

na primeira rendição à voz, quase uma década depois do seu primeiro filme, 
charlie chaplin optou por cantar em vez de dialogar. na realidade, mesmo 
na fase do cinema mudo, a maneira como o vagabundo mais famoso da 
sétima arte se movimenta ao longo das inúmeras peripécias em que se 
envolve, faz-nos perceber como há toda uma coreografia encenada, reveladora 
da relação quase umbilical entre o cinema e a música.

De meramente ilustrativa e acessória, a música tornou-se elemento fulcral 
na narrativa, e não foi preciso esperar muito para assistir ao nascimento de 
um género específico de música para filmes, para o qual contribuíram grandes 
compositores como sergei prokofiev, Dmitri shostakovich, arthur honegger e 
erich Wolfgang Korngold, ou ainda compositores que se tornaram verdadeiros 
especialistas neste género singular, como Miklós rózsa, nino rota, Maurice 
Jarre, bernard herrmann, Michel legrand, ennio Morricone, John barry, ou 
John Williams. um contributo tão precioso que muitos destes nomes acabaram por 
se transformar em parceiros indispensáveis de alguns dos maiores realiza-
dores da história da sétima arte. além disso a ascensão do género musical, 
coincidente com a época dourada de hollywood, vem dar à música um 
papel central, comparável ao que tinha nas grandes produções musicais 
apresentadas em palco, para o qual concorreram compositores como george 
gershwin, cole porter, Irving berlin, richard rodgers, stephen sondheim e 
leonard bernstein.

além da música escrita de propósito para o cinema, houve também uma 
apropriação cada vez maior das obras intemporais da história da música, 
dando-lhes toda uma dimensão cénica, a ponto de muitas vezes sermos 
levados a esquecer o sentido original da obra. De bach a ligeti, passando 
por handel, vivaldi, Mozart, beethoven, schubert, rossini, liszt, chopin, 
Wagner, brahms, Tchaikovsky, Mahler, richard strauss ou samuel barber, 
há todo um mundo de obras apropriadas pela sétima arte para bandas sonoras 
que ainda hoje estão na nossa memória.

há também uma vontade cada vez maior por parte dos mais variados artistas 
em incluírem as suas músicas nas grandes produções cinematográficas. 
phil collins, stevie Wonder, smashing pumpkins, Metallica ou The cure são 
alguns exemplos recentes de artistas consagrados que aceitaram o desafio 
de construir canções para o cinema, nunca esquecendo o caso de James 
bond, a saga que se distingue também pela canção título, alvo de cobiça 
dentro da indústria discográfica.

é precisamente com a consciência do enorme poder da música na sétima 
arte, que o ccb decide dedicar os Dias da Música em belém de 2015 à 
música no cinema, sob o tema luzes, Câmara… música! um pretexto 
para, através da sétima arte, revisitarmos toda a grande história da música e 
igualmente para abrirmos ainda mais o leque já variado de ofertas musicais, 
da música erudita ao jazz, do fado à música latino-americana, passando 
pelos grandes temas que, tendo sido apresentados no cinema, se tornaram 
verdadeiros fenómenos de popularidade. Tudo com um enfoque especial 
para a relação entre a música e a imagem.

De 24 a 26 de abril de 2015, concertos, oficinas, conferências e visua-
lização de filmes, artistas de primeira linha dos panoramas nacional 
e internacional, jovens intérpretes e até compositores vão levar-nos 
numa viagem pela História do Cinema através da sua música, sempre 
no clima de festa que caracteriza os Dias da Música.

LInHA DIAS DA MúSICA Tel. 213 612 627 (11h às 20h)a
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• CINEMA uma sala perto da praça ccb onde poderá ver ou rever alguns dos filmes mais conhecidos da história do cinema. uma programação que se antecipa aos Dias da Música (tem início na quarta-feira, dia 22 de abril) e 
termina no último dia do festival. para várias idades! • OfICINAs E CINEMA pArA Os MAIs NOvOs FábRICA DAS ARTES: a fábrica das artes propõe quatro atividades musicais que celebram a magia do cinema e sessões 
de cinema ao longo de todo o dia que celebram a magia da música. os espetáculos têm a duração aproximada de 35 a 50 minutos. crianças até aos 7 anos devem ser acompanhadas por um adulto, portador de bilhete 
de concerto ou de recinto. a participação é livre para crianças até aos 3 anos. a partir dos 4 anos a criança deverá ser portadora de bilhete para um dos concertos do próprio dia ou bilhete de recinto. A participação 
nas oficinas é sujeita a inscrição prévia (tel: 21 361 28 99 ou fabricadasartes@ccb.pt) e é limitada à capacidade das salas. GARAGEM SUL - SERVIÇO EDUCATIVO: entrada livre mediante inscrição prévia, para 
portadores de bilhete de recinto ou bilhete para espetáculos desse dia. Contactos: Ana Arnaut e Filomena Rosa / (+351) 213 612 614/5 / garagemsul.servicoeducativo@ccb.pt • BABysIttINg os pais poderão deixar 
as crianças no espaço CóCEGAS nOS pÉS durante os concertos. as inscrições poderão ser feitas antecipadamente através de geral@cocegasnospes.com / www.cocegasnospes.com / Tel: 93 041 57 57 (Vanda Lopes) 
ou 93 425 73 56 (Catarina Sobral); ou no próprio dia diretamente com os Técnicos cnp. o espaço tem lotação limitada e um custo de 2€/hora. • COrEtO E EspAçO MúsICA LIvrE os Dias da Música continuam nas 
pausas dos concertos. Durante o fim-de-semana, o coreto, situado no foyer do piso 2 do grande auditório e o espaço Música livre na praça ccb, recebem concertos informais de entrada livre. • AquI há CONvErsAs na 
sala de leitura, acontecem conversas sobre a história da música ou da música na história. entrada livre, sujeita à lotação da sala. • MErCAdO dO CCB Durante os dias 25 e 26 de abril e integrado nos Dias da Música em 
belém, na praça ccb, poderá visitar ou revisitar as bancas com produtos de qualidade nas áreas de design, antiguidades, moda, plantas e gastronomia. em cada Mercado são destacados os frutos e legumes da estação, 
valorizando-se a sazonalidade e a qualidade certificada dos produtos nacionais.

OUTROS pALCOS

26 abril
dom

• 14h Violas e Violoncelos do Moderno

• 16h Academia de Música de Lagos  
Academia de Música Valentim Moreira de Sá *
obras De jOHn kAnDER E DIAnE WARREnEnnIO MORRICOnE, 

GERARDO MATOS RODRíGUES, V. MOnTI, HAROLD ARLEn, RObI ROSA, 

DESMOnD CHILD

• 18h Conservatório Regional de Castelo 
branco / Academia de Música de óbidos  
Conservatório d’Artes de Loures *
obras De CARLOS GARDEL, TREVOR jOnES, jOHn WILLIAMS, 

EnnIO MORRICOnE, ROGER EMERSOn, MARC pApEGHIn

• 20h Violinos do Moderno

25 abril
sáb

• 15h Grupo de percussão da Escola 
Superior de Música de Lisboa

• 17h Orquestra de Sopros da Metropolitana

• 19h banda Sinfónica da GnR

26 abril
dom

• 14h quarteto de saxofone da Escola 
de Música nossa Senhora do Cabo

• 16h Escola de Música do Conservatório 
nacional

• 18h Orquestra Geração

CInEMA sala aurélIo paz Dos reIs na praça ccb (anTIga loJa berTranD) // TaManho Do ecrã onDe serão proJeTaDos os fIlMes: 5,5x3 m.

AquI há CONvErsAs 
espaço aquI há conversas ⁄ sala De leITura . pIso 1 | coorDenação nUnO GALOpIM

26 abril
dom

• 14h15 com David Ferreira
• 16h15 com joão botelho
• 18h15 com pedro Mexia

foyer Do granDe auDITórIo . pIso 2 praça ccbESpAÇO MúSICA LIVRE 
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C10
Tous les matins du monde 
M. Marais La Reveuse; Le Badinage, L’Arabesque; 
Tombeau de M. de Sainte-Colombe / Anónimos 
europeus do séc. XVI/jehan Chardavoine Une jeune 
fillette / jean de Sainte-Colombe Les Pleurs, Concert 
Le Retour/ F. Couperin Troisième Leçon de Ténèbres 
du Mercredi 

Ludovice Ensemble
Orlanda Velez Isidro & Mónica Monteiro sopranos
Sofia Diniz & Laura Frey violas de gamba /josep Maria Martí 
tiorba / Fernando Miguel jalôto cravo, órgão e direção musical

COnCERTOS
14h

20h

22h

00h15

b3
O Concerto
johann Strauss II O Danúbio Azul
piotr Ilich Tchaikovsky concerto para violino

jovem Orquestra portuguesa
pedro Carneiro direção musical
Tamila kharambura violino

18h

b13
Franz Schubert Trio com piano no. 2 
– 2º andamento / Quarteto a Morte e a Donzela

Ensemble Darcos

b32*  
conservatório regional de évora eborae-Música 
/ conservatório de Música de s.José da guarda 
/ academia de Música José atalaya / epabI-escola 
profissional de artes da covilhã / escola de Música 
canto firme de Tomar

obras de Robert Schumann, Stanley Myers, 
Carlos paredes, klaus badelt, Hans Zimmer, 
john Williams e Gordon Lewin 

b2
Aaron Copland Billy the Kid, ballet-suite
Darius Milhaud O Boi no Telhado
Dmitri Schostakovitch Gallop da suite op. 31a, 
Hypothetically Murdered

Orquestra Académica Metropolitana
jean-Marc burfin direção musical

16h

13h

15h

19h

21h30

a1 GraNDE aUDiTÓriO
R. Strauss Assim falou Zaratustra, op. 30 
S. Rachmaninov concerto para piano n.º 2, op. 18 
R. Strauss suíte da ópera O Cavaleiro da Rosa, op. 59

Orquestra Sinfónica Metropolitana
pedro Amaral direção musical
Anna Fedorova piano

21h30

12h45

17h

GraNDE aUDiTÓriO PEQUENO aUDiTÓriO Sala lUÍS DE FrEiTaS braNCO Sala alMaDa NEGrEirOS Sala SOPHia DE MEllO brEYNEr Sala FErNaNDO PESSOa Sala aMÁlia rODriGUES
coM lugares MarcaDos seM lugares MarcaDos seM lugares MarcaDos seM lugares MarcaDos seM lugares MarcaDos seM lugares MarcaDos seM lugares MarcaDos

ConCerto de enCerramento

ConCerto de abertura

Centro Cultural de belém

mini-dias da músiCa
ConCertos de esColas, para esColas

e1 GraNDE aUDiTÓriO
peter benoit poema sinfónico para flauta 
e orquestra, op. 43a
Rimsky-korsakov Scheherazade, op. 35

Oj.com * 
Ernst Schelle direção
beatriz da Silva baião flauta

    SEXTA-FEIRA  

24 AbRIL

    quINtA-fEIrA  

23 AbRIL

  DOMInGO

26 AbRIL

  SábADO

25 AbRIL

preçário 
concerto de abertura e de encerramento: 10,50€ 
outros concertos no grande auditório: 9€ / galerias 6€ 
concerto oJ.com: 4€
pequeno auditório, sala sophia de Mello breyner, 
sala almada negreiros, sala fernando pessoa, 
sala luís de freitas branco: 7€ 
sala amália rodrigues: 6€  
filmes sala aurélio paz dos reis: 3,20€ /  5€
bilhete de recinto: 4€
no festival não se aplicam descontos e não se aceitam 
reservas de bilhetes.compre os seus bilhetes nos locais 
habituais ou em www.ticketline.pt 

numeração dos concertos
cada concerto apresenta uma referência: 
número + letra. as letras representam o dia 
do concerto: a > sexta-feira, b > sábado  
e C > Domingo.para facilitar a compra, indique 
os concertos na bilheteira pela sua numeração. 

b33*  
conservatório regional de setúbal
escola profissional da serra da estrela

obras de Isaac Albéniz, Emir kusturica 
& The no Smoking Orchestra
Stanley Myers, nino Rota e Scott joplin

b34*  
escola de Música do centro de cultura pedro álvares 
cabral / academia de Música José atalaya  

obras de yann Tiersen e Michael Giacchino 
W.A. Mozart, Andrew Lloyd Webber 
e Scott joplin

b35*  
conservatório regional de palmela / escola 
de Música do centro de cultura pedro álvares 
cabral / conservatório regional da covilhã / 
conservatório de Música de s. José da guarda

obras de Astor piazzolla, Carlos Gardel, 
Shigeru Umebayashi, yann Tiersen, 
Ennio Morricone 

C26*
academia de Música de lagos / conservatório 
de portimão Joly braga santos / academia de Música 
de óbidos / conservatório regional silva Marques  

obras para piano de Isaak Dunayevsky, 
Frédèric Chopin, Michael nyman, 
Claude-Michel Schonberg, john Williams

C27* 
conservatório regional de palmela / fórum cultural 
de gulpilhares  

obras de jacob ter Velduhuis, Cole porter, 
Harold Arlen, b. Andersson, b. Ulvaeus, 
Leonard Cohen, john kander, Calvin Carter, 
james Hudson e Carole king

b1
W. A. Mozart Uma Pequena Música Nocturna; 
concerto para 2 pianos

Orquestra de Câmara portuguesa
pedro Carneiro direção musical 
Artur pizarro piano
Rinaldo Zhok piano

b7
Bucha e Estica
big band júnior convida Mário Laginha 
obras de Duke Ellington, Ray Henderson, 
Claus nymark, joão Godinho e Mário Laginha
Mário Laginha piano

big band júnior
Claus nymark direção musical

b8
Grandes Clássicos do Cinema
temas de Zequinha de Abreu, Richard Rodgers, 
Luiz bonfá, Ary barroso, Maurice jarre, 
Ennio Morricone, jacques Offenbach, 
entre outros

Camerata Atlântica
Ana beatriz Manzanilla direção musical
jed barahal  violoncelo / Christina Margotto piano
Abel Cardoso percussão / arranjos de Frederico 
Zimmermann Aranha

b9
Ennio Morricone, Ry Cooder, 
Ryuichi Sakamoto, bob Telson, 
Carlos paredes e bernardo Sassetti
Mário Laginha piano

b4
Gioacchino Rossini abertura do Guilherme Tell
Ludwig van beethoven concerto para 
piano n.º 3

Orquestra Gulbenkian
pedro neves direção musical 
Artur pizarro piano

b5
Alexandre Nevsky 
Sergei prokofiev Alexandre Nevsky

Coro do Teatro nacional de São Carlos
Orquestra Sinfónica portuguesa
joão paulo Santos direção musical
Larissa Savchenko contralto

b6 Tributo a Nino Rota | quinteto de richard galliano 
Richard Galliano acordeão / nicolas Folmer trompete / Gabriele Mirabassi clarinete / Sylvain Le provost contrabaixo / Mattia barbieri percussões

b10
Mozart em África Minha 
W. A. Mozart Divertimento, K. 136; 
concerto para clarinete

Orquestra de Câmara portuguesa
pedro Carneiro direção musical
pascal Moraguès clarinete

b12
W. A. Mozart Gran Partita, serenata n.º 10 Kv 361 
(versão para quinteto de c. schwenke)

DSCH-Schostakovich Ensemble
Filipe pinto-Ribeiro piano e direção artística
pascal Moraguès clarinete / jack Liebeck violino
Isabel Charisius viola / justus Grimm violoncelo

b14
Giovanni pierluigi da palestrina Agnus Dei /
William byrd Domine Secundum Actum Meum; 
Cibavit eos / Gregorio Allegri Miserere /
W. A. Mozart Ave verum* / A. bruckner Ave Maria; 
Os Justi; Virga Jesse / Gabriel Fauré Cantique de Jean Racine*

Huelgas Ensemble
paul van nevel direção musical

* participação do ensemble Darcos

b15
Bon Voyage
Carlos Gardel Cuando tu no estas
A. piazzolla Milonga del Angel; Muerte del Angel      
Erik Satie Gymnopedie 1; Gymnopedie 2   
Franz Lehar Der Graf von Luxemburg 
Gustav Mahler Adagietto da sinfonia no. 5 

Amarcord Wien
Sebastien Gurtler violino / Tommaso Huber violoncelo
Michael Williams contrabaixo / Gerhard Muthspiel acordeão

b16
A Sombra e a Luz nas Canções 
com Ricardo Ribeiro
Ricardo Ribeiro voz
joão paulo Esteves da Silva piano

b17
Tommaso Albinoni adagio para cordas
bernard Herrmann suite Psycho
josef Haydn quarteto de cordas op. 76 n.º 3, 
Imperador: Excertos
Gustav Mahler Adagietto da sinfonia n.º 5

Alis Ubbo Ensemble

b18
Beethoven no Cinema: 
Immortal Beloved
Ludwig van beethoven sonata para piano 
n.º 8, Patética; sonata para piano n.º 23 
Appassionata; bagatela em lá menor Für Elise

Marta Menezes piano

b19
Debussy e Chopin no Cinema
Claude Debussy Rêverie; suite Bergamasque: 
Clair de Lune; La Cathédrale Engloutie 
Frédéric Chopin sonata n.º 2; 
nocturno em Mi bemol Maior, op. 9 n.º2

jill Lawson piano

b20
Os anos dourados de Hollywood 
Erich Wolfgang korngold sonata para violino 
e piano em sol Maior, op.6
john Williams fantasia sobre o tema 
Um Violino no Telhado

bruno Monteiro violino
joão paulo Santos piano

b21
A Nona de Beethoven
beethoven/Liszt sinfonia n.º 9

Giovanni bellucci piano

b22
O Violino no Cinema
john Williams suite Schindler List / C. Debussy 
A Rapariga com Cabelos de Linho / D. Shostakovich 
romance de Gadfly / Ennio Morricone Tema Cinema 
Paradiso / jules Massenet Meditação de Thaís
Fritz kreisler Liebeslied / nigel Hess suite de Ladies 
in Lavender

Carlos Damas violino / jill Lawson piano

b27
As Guitarras apropriam-se do Cinema
L. beethoven 7.ª Sinfonia: 2.º andamento 
Mikis Theodorakis Sirtaki / Ricardo 
Ribeiro Intersecções* / john Williams Lista 
de Schindler / Ennio Morricone Cinema 
Paradiso / john Williams Marcha imperial, 
Cantina band, Main Theme, Yoda’s Theme, 
Cavatina / Eddie Vedder Rise

quarteto parnaso
*”estreia da revisão com projeção de vídeo”

b25
As Canções do Cinema Francês 
yann Tiersen Comptine d’un autre été l’après-midi; 
La valse D’Amélie; L’autre valse d’Amélie / Medley 8 Femmes 
Mon amour, mon amie; Message personnel; Papa t’es plus 
dans le coup / Michel Legrand Je t’atendrai toute ma vie / 
boris bassiak Le Tourbillon de la Vie / Édith piaf La Vie en 
Rose / joseph Cosma Les Feuilles Mortes 

Samuel Lercher Trio
Vânia Fernandes voz

b24
Ópera para cinema 
Handel Lascia Ch’io Pianga, de Rinaldo / Mozart Marten 
aller Arten, do Rapto do Serralho / Donizetti Il Dolce Suono, 
da Lucia de Lammermoor / puccini Donde Lieta Usci, de La 
Bohème; Un Bel di Vedremo, de Madama Butterfly / Verdi 
Caro Nome, de Rigoletto / bernstein Oh, What a Movie, 
de Trouble in Tahiti / Verdi È Strano... Sempre Libera, 
da Traviatta / bizet Habanera, da Carmen
Alexandra bernardo soprano / bernardo Marques piano
VEnCEDORA DO COnCURSO InTERnACIOnAL DE CAnTO LíRICO DA FUnDAÇãO ROTáRIA pORTUGUESA

b26
Ennio Morricone
Marcha em Lá / Playing Love, Mozart Reencarnado 
tema do filme O Amor da Minha Vida / tema da série televisiva 
O Polvo / Amapola / Farewell to Cheyenne / Il vento, il grido 
/ tema do filme: Lolita / Oboé de Gabriel / The Ecstasy of Gold 
Gonçalo pescada acordeão, bandónion e accordina
yan Mikirtumov piano

b28
O Cinema Português
obras de Frederico de Freitas, Luís 
de Freitas branco, Afonso Correia 
Leite, Wenceslau pinto, Cruz e Sousa, 
Raul portela, Raul Ferrão, júlio Almada, 
Antonio Melo e Ruy Coelho

Vera Morais flauta
Mário Franco contrabaixo
Francisco Sassetti piano

b29
Um Quinteto para o Cinema
Wolfgang Amadeus Mozart 
quinteto K. 581, Stadler

quarteto vintage
Iva barbosa clarinete / joão Moreira 
clarinete / josé Gomes clarinete / Ricardo 
Alves clarinete / Enrique perez piquer 
clarinete

b30
A música no «Film Noir» 
obras de john Lewis, Henry Mancini, 
David Raksin, john Williams, bernard 
Herrmann, Michel Legrand, Antoine 
Duhamel, entre outros

Stéphan Oliva piano

b31
A Música de Bach e os Filmes de Pasolini
j. S. bach partita n.º 6; prelúdio Dó Maior, Mi 
menor e si menor; variações goldberg – 13.ª 
variação; partita n.º1; concerto Italiano;
fantasia cromática
pedro burmester piano
projeto estreado no âmbito do cInecoa, imagens 
cedidas pela cineteca de bolonha (IT) , seleção e 
montagem de João Trabulo.

C1
Samuel barber adágio para cordas
Igor Stravinsky A Sagração da Primavera

jovem Orquestra portuguesa
pedro Carneiro direção musical

C2
Hillary and Jacky  e o Grande Ditador 
Richard Wagner prelúdio do I acto de Lohengrin
Edward Elgar concerto para violoncelo

Orquestra Gulbenkian
pedro neves direção musical 
pavel Gomziakov violoncelo

C3
Farinelli Il Castrato
G. F. Handel Cara sposa / johann Adolf Hasse 
Son qual nave ch’agitata / G. F. Handel abertura 
de Rinaldo; Concerto Grosso, op. 3/3 
/ G. b. pergolesi Salve Regina / Riccardo 
broscchi Qual guerriero in campo armato

Concerto de’ Cavalieri
Marcello Di Lisa direção musical
Vivica Genaux meio-soprano
apoIo: InsTITuTo ITalIano De culTura De lIsboa

C6
Vivaldi Quatro Estações
Concerto de’ Cavalieri
Marcello Di Lisa direção musical
paolo perrone violino

apoIo: InsTITuTo ITalIano De culTura De lIsboa

C4
Wolfgang Amadeus Mozart Requiem
Anna Samuil soprano / Cátia Moreso 
meio-soprano / bruno Ribeiro tenor
joão de Oliveira baixo

Voces Caelestes
Sérgio Fontão direção musical

Orquestra Metropolitana de Lisboa
Leonardo Garcia-Alarcón direção musical

C5 GraNDE aUDiTÓriO
Erich W. korngold O Gavião dos Mares 
(arr. J. brubacker) / Richard Addinsell Concerto 
de Varsóvia / Georges bizet/Franz Waxman 
Fantasia Carmen para violino e orquestra
Leonard bernstein Três episódios de Dança 
de On the Town / Stephen Soundheim Sweeney 
Todd: excertos (versão portuguesa / João lourenço 
e vera sampayo de lemos) / john Williams Marcha 
Imperial e Tema da Guerra das Estrelas / Tema de 
hedwig de Harry Potter; Marcha de Os Salteadores, 
de Indiana Jones

Orquestra Sinfónica portuguesa
joão paulo Santos direção musical 
Giovanni bellucci piano / Ilian Gârnet violino 
Ana Ester neves soprano / Mário Redondo barítono

C7
Smile (You must believe in Spring)
Música de George Gershwin, Cole porter,
Michel Legrand, Vinicius de Moraes 
e Henry Mancini
Maria Viana voz / George Esteves piano 
Sandro norton guitarra e direção musical 
paul Dwyer contrabaixo

C8
Grandes Clássicos do Cinema
temas de Zequinha de Abreu, Richard 
Rodgers, Luiz bonfá, A. barroso, M. jarre, 
E. Morricone, j.Offenbach, G. Auric, C. 
Gardel/A. Lepera, nino Rota, Dave brubeck, 
Ernest Gold e Henry Mancini
Camerata Atlântica
Ana beatriz Manzanilla direção
jed barahal violoncelo / Christina Margotto piano
Abel Cardoso percussão

C9
Melodias dos Anos de Ouro da MGM
Hugh Martin The boy next door; Trolley song / Harry 
Warren/Mark Gordon If you feel like singing sing / 
Larry Shay/ Mark Fisher/joe Goodwin When You’re 
Smiling / Harold Arlen/E. Harburg Over the rainbow 
/ jerome kern/johnny Mercer I’m old fashioned / 
George/Ira Gershwin Embraceable you / james F. 
Hanley Zing! Went the strings of my heart 
Claudia Franco voz / Rui Caetano piano / Afonso pais de 
Sousa guitarra / joão Custódio contrabaixo / pedro Felgar bateria

C11
Legends of the Silver Screen
concerto comentado por Armando possante 
W. A. Mozart abertura da Flauta Mágica / L. Cohen 
Hallelujah / j. Lennon e p. McCartney Honey Pie / 
Sarah McLachlan Angel / billy joel Lullaby / Andrew 
Lloyd Webber All I ask of you / R. Rodgres e L. Hart 
Blue Moon / Randy newman When she loved me / 
Harold Arlen Over the Rainbow 

Grupo Vocal Olisipo

C12
A Opereta no Cinema 
Franz Lehár Die lustige Witwe
Emmerich kálmán Die Zirkusprinzessin
Franz Lehár Der Graf von Luxemburg
Emmerich kálmán  Gräfin Mariza
Franz Lehár Giuditta
Rudolf Sieczynski Wien, du Stadt meiner Träume

Ana paula Russo soprano / Rui dos Santos tenor
nuno Vieira de Almeida piano

C13
Franz Schubert quinteto A Truta 

DSCH – Schostakovich Ensemble    
Filipe pinto-Ribeiro piano e direção artística
jack Liebeck violino
Isabel Charisius viola
justus Grimm violoncelo
Tiago pinto-Ribeiro contrabaixo

C14
Cinema para dois pianos
Leonard bernstein Danças sinfónicas 
do West Side Story
George Gershwin Um Americano em Paris

Artur pizarro piano
Rinaldo Zhok piano

C15
Concerto Improviso
Variações sobre O Padrinho, 
Casablanca, La Strada, Amélie
António Victorino D’Almeida piano
Luiz Avellar piano
paulo jorge Ferreira acordeão

C18
A Insustentavel Leveza do Ser
Leos janacek No Nevoeiro; Por um Caminho 
Repleto –  I caderno

Aida Sigharian Asl piano

C22
Samuel barber adágio para cordas
Arvo pärt Spiegel im Spiegel 
Luigi boccherini quinteto op. 11, n.º 5

Ensemble Darcos
com participação especial de 
paulo Gaio Lima violoncelo

C19
Woody Allen: O Eclético
I. berlin Cheek to Cheek / E.Satie Gymnopédie N.º 1 / 
F.Mendelssohn excertos de Um Sonho de uma Noite 
de Verão / S.prokofiev Amor das Três Laranjas: Marcha 
j.S.bach Largo do Concerto em Fá menor, BWV 1056 
G.Gershwin Embraceable You/ W.Hudson Moonglow, 
Oh, Lady be Good 

Syrinx: XXII katharine Rawdon flautas
António Carrilho flautas de bisel e Eagle Recorder
Raj bhimani piano

C23
Música ao vivo de Carlos Bica 
e João Paulo Esteves da Silva
para The navigator, de buster keaton 
e Donald Crisp
joão paulo Esteves da Silva piano
Carlos bica contrabaixo

C16
Cartoons para dois pianos
Camille Saint-Saëns Dança Macabra, op. 40 / 
paul Dukas O Aprendiz de Feiticeiro / R. Strauss 
valsas do Cavaleiro da Rosa (transcrição de otto singer) 
/ Amilcare ponchielli Dança das Horas da ópera 
La Gioconda (transcrição de rinaldo zhok) / Franz Liszt 
Rapsódia Húngara n.º 2 (transcrição de richard Kleinmichel)

Artur pizarro piano
Rinaldo Zhok piano

C20
Paisagens sonoras
Erik Satie Cinéma / john Cage In a landscape 
/ António pinho Vargas O movimento parado 
das árvores; Casa de granito no Minho /  
Michael nyman Big my Secret; The heart asks pleasure first 
/ philip Glass Mad Rush

joana Gama piano

C21
Um Americano em Paris 
temas de George Gershwin
Couple Coffee
Luanda Cozetti voz
norton Daiello baixo
Alexandre Frazão bateria
Eduardo jordão piano

C24
Para lá do Cinema I
Sérgio Azevedo Metamorfoses 
On Gershwin’s Themes
André previn Trio com piano n.º 2
Leonard bernstein Trio com piano 

Trio bel’Art
paula Carneiro violino
Diana botelho Vieira piano
Carolina Matos violoncelo

C25
A música no «Film Noir» 
obras de john Lewis, Henry Mancini, 
David Raksin, john Williams, bernard 
Herrmann, Michel Legrand, Antoine 
Duhamel, entre outros

Stéphan Oliva piano

C17
Bon Voyage
Carlos Gardel Cuando tu no estas      
A. piazzolla Milonga del Angel; Muerte del Angel 
Erik Satie Gymnopedie 1; Gymnopedie 2   
Franz Lehar Der Graf von Luxemburg
Gustav Mahler Adagietto da Sinfonia n.º 5

Amarcord Wien
Sebastien Gurtler violino / Tommaso Huber 
violoncelo / Michael Williams contrabaixo
Gerhard Muthspiel acordeão

C28*
conservatório de Música do choral phydellius / 
conservatório de portimão Joly braga santos / 
academia de Música de  paços de brandão
  
obras de Ennio Morricone, Vangelis, 
Astor piazzolla, klaus badelt, Hans Zimmer, 
john Williams, Andrew Lloyd Webber, 
b. Andersson, b. Ulvaeus

* pROjETAR O FUTURO COM ARTE
uMa InIcIaTIva Da anqep - agêncIa nacIonal 
para a qualIfIcação e o ensIno profIssIonal

b23
Da Broadway a Hollywood 
Irving berlin Cheek to Cheek / Harold Arlen Somewhere 
over the Rainbow / Herman Hupeld As time goes / 
George Gershwin I got Rhythm; Summertime / Richard 
Rodgers If I love you; Hello young lovers; The Sound of 
Music Medley / Henry Mancini: Moon River / Frederick 
Loewe I could have danced all night / Leonard 
bernstein West Side Story Medley

Lara Martins soprano / joão paulo Santos piano

b11
Bach no Cinema - Bach goes to the movies
j. S. bach Concerto para 2 Violinos, bWv 1043; Cantata 
bWv. 147; Sarabanda da Suite para Violoncelo Solo n.º 
5, bWv 1011; Cantata bWv. 147

Voces Caelestes . Sérgio Fontão maestro
Ludovice Ensemble . Fernando Miguel jalôto 
direção musical / joana Seara soprano / nélia Gonçalves 
meio-soprano / Marco Alves dos Santos tenor / Hugo 
Oliveira barítono / Diana Vinagre violoncelo solo / 
Varoujan Donevan & Luca Giardini violinos solo

Cinema são JorGe 
ConCerto pré-inauGural 
dias da músiCa no indie lisboa
bILHETE 6€

Concerto Alis Ubbo Ensemble
+ Filme “Around the World in 50 Concerts” 
(2014) de Heddy Honigmann
o filme apresentado no cinema são Jorge, 
em parceria com o ccb numa ante-estreia aos 
Dias da Música em belém, este ano subordinados 
ao tema “luzes, câmara… Música!”, é da 
realizadora holandesa de origem peruana heddy 
honigmann, e tem o título sugestivo de “around 
the World in 50 concerts” (a volta ao Mundo em 
50 concertos), escolhido de propósito para unir 
estes dois festivais que acontecem em simultâneo 
na cidade de lisboa. antes do filme realiza-se 
um concerto do alis ubbo ensemble com temas 
de sempre apropriados pela sétima arte.

21h30

Horários 
na sexta-feira as portas do grande auditório abrem 
1 hora antes do início do concerto de abertura (a1). 
sábado e Domingo, as zonas de acesso às salas 
de concerto constituem o recinto Dias da Música. 
o acesso será reservado aos portadores de bilhetes 
de concerto ou bilhetes de recinto. no sábado o recinto 
abre às 13h e no domingo às 12h. só há lugares 
marcados no grande auditório. nas restantes salas, 
os lugares serão ocupados por ordem de chegada. 


