19h00
Fórum Municipal Luísa Todi

EXPOSIÇÕES

12 a 28 de Maio
11h00 – 18h00, Terça-feira a Domingo
Casa d’Avenida

Tudo começa em Casa

Bilheteira
Fórum Municipal Luísa Todi
www.bilheteiraonline.pt
Tel. +351 265 522 127

Por toda a Casa
Ensemble Juvenil de Setúbal
Maria João solista
Rui Borges Maia direcção
O Ensemble Juvenil de Setúbal iniciou a sua
actividade em 2014 e já deixou a sua marca
em casa e no estrangeiro como “orquestra”
singularmente diversificada de jovens
músicos. Obras novas encomendadas
a Eloise Gynn (Reino Unido) e Sara Ross
(Portugal) reflectem o tema do Festival de
formas diferentes. Maria João é uma das
vocalistas de jazz mais conceituadas do
mundo e aceitou, com muito gosto, ser a
madrinha do Ensemble.

Maria João Frade artista
Graça Pinto Basto artista

Informações
www.festivalmusicadesetubal.com.pt
festival.musica.setubal@gmail.com
Tel. +351 925 043 715

Posters para um Festival

Hotéis parceiros
SOLARIS HOTEL
Praça Marquês de Pombal, n.º12
Tel: +351 265 541 770
www.solarishotel.pt

Mostra de propostas para imagens promocionais, inspiradas no tema Home do Festival
de Música de Setúbal 2018 e criadas por alunos da Escola Secundária D. João II.

MAR E SOL
Av. Luísa Todi n.º606-612
Tel: +351 265 534 603
www.maresol.com.pt

Segunda-feira, 28 de Maio
9h00 – 18h15
Auditório do Instituto Politécnico
de Setúbal

Organização
A7M – Associação Festival de Música
de Setúbal
Projecto Financiado
Câmara Municipal de Setúbal
The Helen Hamlyn Trust
Fundação Calouste Gulbenkian
Caetano Sport
Apoio
Antena 1, Antena 2

24 a 27 de Maio
Café d’Casa

Entrada: €10.00

Música, Saúde e Bem-estar
Simpósio Internacional

Design: Setor de Produção e Design Gráfico − SMCI, Câmara Municipal de Setúbal, com base na proposta desenvolvida por Daniel Silva, aluno da turma 8º H, da Escola Secundária D. João II no âmbito do Concurso para imagem gráfica | 2018

Domingo, 27 de Maio

Bem-vindos,
sintam-se em casa!

24 a 27 Maio 2018

Temos o prazer de dar as boas-vindas a vários artistas excepcionais, que pela primeira
vez se apresentam no Festival. A cantora e acordeonista Celina da Piedade, uma estrela
nascida na região de Setúbal, prepara-nos o cenário em casa no concerto de abertura,
com a sua banda, com o grupo de Cante Alentejano Amigos do Independente, com a
participação de jovens músicos de Setúbal e com um convidado especial, João Gil. A noite
seguinte começa com a Orquestra Sinfónica Portuguesa, que se afasta um pouco da sua
casa – o Teatro Nacional de S. Carlos – para nos visitar com um programa internacional, e
unindo forças com os jovens músicos da nossa Camerata do Festival e dos Conservatórios
de Palmela e Setúbal, dirigidos pelo premiado jovem maestro português, Nuno Coelho.
São de destacar também os concertos da artista de nacionalidade Alemã-Egípcia, sediada
em Londres, Merit Ariane, e o regresso do maestro Pedro Teixeira, desta vez com o Coro
Ricercare de Lisboa. Fechamos o Festival com o incomparável e inspirador Ensemble
Juvenil de Setúbal, acompanhado pela extraordinária cantora de jazz Maria João. Como
sempre, a criatividade e a participação de muitos dos jovens de Setúbal dão a força vital e
são o propósito do Festival de Música de Setúbal.
Temos uma enorme dívida de gratidão pela iniciativa e apoio do Helen Hamlyn Trust, pelo
apoio do Município de Setúbal e dos muitos parceiros locais, instituições e indivíduos,
cujos esforços fazem com que tudo isto aconteça.
Os visitantes do Festival poderão desfrutar de apresentações nalguns dos mais belos e
históricos monumentos de Setúbal. O passado encontra o presente, não só na cidade
como na arquitectura e nos espaços abertos, mas também na sua vida cultural vibrante,
sendo o Festival um reflexo disso mesmo. Convidamo-lo a experimentar a personalidade
única desta cidade e a sentir-se em casa na diversidade acolhedora das suas ofertas
artísticas.

Apresentação internacional de boas práticas, ilustrada e debatida com profissionais
de Portugal e do Reino Unido.

€20.00 público em geral

Festival de Música de Setúbal chegou à sua oitava edição e continua a ser um
fenómeno cultural, reunindo artistas internacionalmente aclamados, portugueses e
estrangeiros, com a comunidade local – incluindo quase 1500 jovens – fazendo música e
enriquecendo a vida cultural desta cidade maravilhosa e acolhedora.
A cada ano, o programa do Festival tem ganho a sua inspiração e integridade através de
temas que são realmente queridos aos Setubalenses. A ideia central deste ano, Home,
tem vários significados que a língua Portuguesa simplesmente não consegue traduzir
numa única palavra, como em inglês, o que exige várias traduções distintas: lugares, lar,
em casa, raízes, origens, … Reflectindo a rica diversidade cultural das pessoas para quem
Setúbal é o seu lar, os nossos artistas responderam com grande imaginação e de maneiras
maravilhosamente diferentes. A ideia de home naturalmente toca e abrange os temas
de todas as nossas sete edições anteriores, relembrando sobretudo a temática do ano
de 2017, as migrações, que continua inevitavelmente a influenciar a nossa sociedade e,
portanto, a nossa programação.

Programa: Musicoterapia – Educação Musical para pessoas com necessidades especiais – Medicina Musical – Música e Bem-estar

Entrada Livre para músicos, profissionais
das áreas da saúde e educação,
e estudantes (com Reserva)

O

IAN RITCHIE

www.festivalmusicadesetubal.com.pt

DIREC TOR AR TÍSTICO

Quinta-feira, 24 de Maio

Sexta-feira, 25 de Maio

Sábado, 26 de Maio

Domingo, 27 de Maio

18h00
Casa d’Avenida
Por toda a Casa
Música para dar as boas-vindas ao Festival
de Música de Setúbal 2018, criada por
jovens compositores do Conservatório
Regional de Setúbal e interpretadas por
jovens músicos da Camerata do Festival,
em resposta à exposição Por toda a Casa.
Entrada Livre

10h30 – 12h00
Auditório José Afonso – Av. Luísa Todi
– Fórum Municipal Luísa Todi
Ao Ritmo da Vida
Showcase de Percussão e Desfile
Centenas de jovens das escolas de Setúbal e de
grupos comunitários prepararam novamente
para o Festival o desfile anual de percussão e
de expressão cultural. Siga os ritmos animados,
sinta a energia e celebre a diversidade nas vidas
daqueles para quem Setúbal é Casa.

21h00
Fórum Municipal Luísa Todi

Fernando Molina coordenador
Conservatório Regional de Setúbal
ensemble de percussão

Em Casa

Entrada Livre

Celina da Piedade voz, acordeão
e composição
João Gil artista convidado
Amigos do Independente Cante
Alentejano
Coral Infantil de Setúbal coro
Santiago Olodum percussão
Este concerto, a exemplo de todo o
Festival, celebra a criatividade tanto de
estrelas internacionais como das crianças
locais, que em conjunto partilham o palco.
Em Casa tem sido um tema recorrente
no trabalho de Celina da Piedade, que
se identifica fortemente com as ricas
tradições da região do Alentejo.

18h00 e 19h00
Convento de São Paulo (Quinta de São
Paulo, Estrada das Machadas) *
Setúbal (con)Vida
Academia de Música e Belas Artes Luísa Todi
Nunca é Tarde para Sonhar grupo de Teatro
Patrícia Rosa cantora
Nicole Viviana acordeonista

Entrada: €10.00
Perder-se no tempo e encontrar-se no
presente é a sugestão (im)provável de
tarde no lendário e cativante Convento de
São Paulo onde Setúbal (en)Canta, Setúbal
(con)Vive, Setúbal (con)Vida!

21h00
Fórum Municipal Luísa Todi

23h00
Casa d´Avenida

11h00, 12h00 e 13h00
Moinho de Maré da Mourisca

15h30
Palácio da Bacalhôa (Azeitão)

21h00
Igreja de São Julião

11h30
Fórum Municipal Luísa Todi

Pátrias

Merit Ariane’s Birdsong

Ninho

Música para um palácio
Visita ao Palácio e Jardins.

Vem visitar-nos em Paz − Veni Creator

O Nosso Lar
Projecto de escrita de canções

Orquestra Sinfónica Portuguesa
Camerata do Festival de Música
de Setúbal
Conservatório Regional de Palmela
orquestra
Conservatório Regional de Setúbal
orquestra
Nuno Coelho direcção

Merit Ariane voz
Hyelim Kim taegŭm – flauta Coreana
Alcyona Mick piano, arranjos
Louai Alhenawi nay – flauta Árabe
Antonio Romero percussão

Merit Ariane cantora, compositora
e coordenadora do projecto
IncEnsemble
APPACDM e Conservatório Regional
de Setúbal criadores e artistas

A cantora e compositora Alemã-Egípcia
Merit Ariane, em conjunto com a sua banda de múltiplas nacionalidades, cria uma
mistura única de música que encontra a
sua casa em muitas culturas: Europeia, Árabe e do Extremo Oriente. Este encantador
concerto de final de noite é inspirado no
canto dos pássaros de todo o mundo.

Merit Ariane e os grupos de jovens de
Setúbal partilham canções e histórias que
criaram, inspiradas em ideias de ninhos de
pássaros. Os pássaros migram atravessando
fronteiras reais e imaginárias, entre o céu e a
terra, entre a magia e a realidade. Para onde
quer que migrem, criam as suas casas – e
cantam as suas canções – aqui na Mourisca.

Entrada: €10.00

Entrada: €3.00

Programa: Sibelius Lemminkäinen e a Ilha
das Donzelas, Britten Peter Grimes, Four
Sea Interludes, Smetana Šárka (O Meu
País), António Laertes Abertura A Pátria,
Lopes-Graça Cinco Romances Tradicionais
Portugueses, Sibelius Finlândia
À semelhança dos diferentes dialectos e
sotaques que existem nos idiomas falados
em todo o mundo, a maioria das formas de
música carrega nos seus mundos sonoros
as vozes individuais dos seus compositores
e a natureza distinta das suas origens.
Muitos compositores inspiraram-se na
música e danças tradicionais, os mitos
e lendas dos lugares aos quais chamam
casa: alguns, como os compositores
incluídos neste concerto, foram mais
longe e criaram música que captura a
essência das suas pátrias e que de alguma
forma definem a sua identidade nacional.
Este programa também celebra o talento
Portugês, como Nuno Coelho que venceu
o Prémio Jovens Músicos em 2016, e
como o regresso a casa de alguns jovens
músicos profissionais Setubalenses que
actualmente vivem e trabalham em várias
partes do mundo.
Entrada: €10.00

Entrada Livre

Conservatório Regional de Palmela
ensembles

Coro Ricercare
Conservatório Regional de Setúbal coro
e percurssão
Pedro Teixeira direcção

Entrada Livre
Programa de obras sacras, criadas por
alguns dos mais importantes compositores
de música coral da actualidade, incluindo
Cloudburst de Eric Whitacre, enquadrado
pela Missa Veni Domine, obra-prima
do compositor Renascentista Filipe de
Magalhães.

Escolas Primárias do Concelho
de Setúbal coros
Banda Carlos Garcia
Carlos Garcia coordenação, arranjos e direcção
Concerto de canções construídas, desenvolvidas e interpretadas por 250 crianças
das turmas do 3.º e 4.º ano do ensino básico, inspiradas pelos sentimentos, pontos
de partida e chegada do tema Home.
Entrada Livre

Entrada Livre (com reserva obrigatória)

18h00
Igreja de São Simão (Azeitão)
Em Casa e fora dela
Camerata do Festival de Música de Setúbal
Ana Sofia Vilares flauta
Nuno Coelho direcção

11h00
Baixa da Cidade
De Casa para Casa

* Nota: estacionamento no Parque de
Merendas de São Paulo até 30 minutos
antes do concerto

Programa: Mozart Sinfonia Salzburgo
No 3 K138, Luís Tinoco Canto para Timor
Leste, Panufnik Homenagem a Chopin,
Mozart Sinfonia Salzburgo No 1 K136

Grupos representantes das diversas comunidades imigrantes para quem Setúbal
é casa partilham a sua música de várias
partes do mundo nas praças, ruas, lojas,
cafés…

Um concerto no qual um dos mais notáveis
compositores Portugueses contemporâneos
abraça o povo de Timor Leste em tempos difíceis e um proeminente compositor do Século
XX faz um tributo ao seu ilustre compatriota
Chopin, enquadrados por duas obras-primas de
Mozart dedicadas à sua cidade natal, Salzburgo.

Entrada Livre

Entrada: €6.00

15h30
Casa d’Avenida
Musicoterapia
Dr. Simon Procter musicoterapeuta
Marisa Raposo musicoterapeuta
Apresentações ilustradas acerca de música, saúde, bem-estar e o papel vital da
Musicoterapia no mundo actual.
Entrada Livre (com reserva obrigatória)

