
HOLOGRAMA DA CASA NA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

O “Holograma” é um projeto de intervenção social que pretende

estender a programação da Casa da Música a cada um dos 17

Municípios da AMP, sendo financiado pelo Programa Operacional

Regional do Norte (NORTE 2020), Linha “Cultura para Todos”.

Perspetivando o alcance do público em geral, o projeto pretende

sobretudo ir ao encontro das pessoas mais vulneráveis, reproduzindo a

vivência da Casa da Música em um ou mais espaços culturais de cada

Município, através da promoção de experiências musicais com raiz

pedagógica e educativa.

Esta iniciativa, atualmente na sua 2.ª Edição, apresenta uma

programação variada, privilegiando a criação de momentos emotivos

que estimulam a vinculação à música erudita.



Concerto com Comunidades
quinta-feira, 02 de março

A programação do ‘Holograma’ inclui, todos os anos, o desenvolvimento de um projeto artístico trabalhado com as

comunidades locais.

No Porto, fazem parte deste projeto os jovens da Associação Arco Maior, que, após o trabalho conjunto com a

Casa da Música, irão apresentar o espetáculo ‘Concerto com Comunidades’.

A Associação Arco Maior visa a promoção da certificação escolar, do desenvolvimento global e da inserção

socioprofissional de jovens que não completaram a escolaridade obrigatória.



Duvale - Novos Talentos
sexta-feira, 03 de março

Genuíno, enigmático e natural, assim se poderia definir a sonoridade de Duvale.

Inspirado pelas origens e pelo bucolismo da Natureza, Nuno (voz e guitarra) moldou desde cedo uma paixão

constante pela música. Ela é acentuada (como o próprio refere) numa "poesia melódica" presente nas suas

composições e com especial dedicação ao seu alter-ego "misterioso", Duvale.

Em palco Duvale são Nuno Pinto na voz e guitarra clássica; Vítor Costa na bateria; Miguel Vilaça no baixo e Pedro

Costa nos teclados, guitarra elétrica e afins.

Duvale é uma banda portuguesa com espaço reservado na estante da música alternativa, destacando-se pela sua

sonoridade única no panorama nacional.



A Garrafa do Rei de Onde?
sábado, 04 de março

Chegou a hora mais desejada do dia para a trupe de artistas itinerantes que acompanha o Grande Ivan, cantor de

tão grande gabarito como a grandeza da própria Mãe Rússia: a hora do almoço. A seu lado, Dmitri Lunatikov, um

distraído violinista que saiu de um quadro de Chagall e não voltou a encontrar o caminho para a tela, e Maria

Roliçova, gentil dançarina e comediante e cozinheira e carregadora e… faz tudo. Prontos para almoçar, há-de

surgir-lhes uma oportunidade inesperada: público! E é aí que, subitamente, uma rolha vai mudar para sempre a

vida de Ivan. Ou não fosse aquela a rolha da garrafa de um rei! De um rei? Mas de um rei d’aonde? A Rússia inteira

o ajudará a encontrar a solução ao som de Prokofieff, Chostakovitch, Tchaikovski e muitos outros génios da

música com nomes ainda mais difíceis de pronunciar do que estes.



Solistas da Casa da Música
sábado, 04 de março

Para além de ser um edifício dedicado à realização de concertos de todos os géneros, a Casa da Música é também

a “casa” de vários agrupamentos profissionais, que ali ensaiam e se apresentam regularmente, entre os quais

uma orquestra sinfónica, uma orquestra barroca, um ensemble de música contemporânea e um coro. Todas estas

formações integram músicos especializados e experientes, que ocasionalmente se juntam também em pequenos

grupos para interpretar outros repertórios, de sonoridades tão variadas quando as infindáveis combinações

possíveis de instrumentos. Os Solistas da Casa da Música que se apresentam no Holograma são formados por

músicos da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, da Orquestra Barroca Casa da Música ou do Remix

Ensemble. No alinhamento destes recitais encontramos composições criadas em várias épocas, desde o século

XVIII até aos nossos dias. Mas, sobretudo, encontramos o prazer de fazer e dar a ouvir boa música.



Pinóquio
domingo, 05 de março

Carlo Collodi escreveu uma das mais fascinantes histórias infantis de sempre, Pinóquio. As aventuras do

boneco de madeira, as personagens à sua volta e a mensagem do conto renascem neste espetáculo musical

adaptado aos nossos dias e vocacionado para o público infantil. É a estreia – a não perder – de mais uma

produção do Serviço Educativo.


