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Cistermúsica propõe recriação de obra
de Mahler e apresenta Katona Twins em Cós
O Cistermúsica entra na recta final
com propostas que prometem captar a
atenção do público. Este sábado, pelas 18
horas, o Cine-teatro João d’Oliva Monteiro
recebe a recriação de “A Canção da Terra”
de Mahler, pelo Camerata Nov’Arte. No
domingo, também pelas 18 horas, no
Convento de Cós, há a oportunidade de
assistir um espectáculo dos Katona Twins
(na foto), dois irmãos gémeos húngaros,
considerados uma das maiores duplas
de guitarra do mundo.
O concerto do Camerata Nov’Arte será
dirigido pelo maestro e compositor Luís
Carvalho, na companhia da soprano

Susana Milena e do tenor Mário Alves,
que irão interpretar uma das maiores
obras-primas do compositor austríaco
Gustav Mahler. No caso de Luís Carvalho,
será a segunda apresentação na corrente
edição do festival de música de Alcobaça,
depois de ter estreado no concerto de
abertura a peça encomendada “Nise
Lacrimosa”.
Em Cós, os Katona Twins vão interpretar algumas das obras mais famosas
de compositores tão conhecidos como
Mozart, Bach, Bizet, Granados, Albéniz
e De Falla.
Os gémeos Katona, Pedro e Zoltán Katona,

dão recitais nas mais importantes salas de
concerto de todo o mundo, ganharam mais
de uma dezena de prémios internacionais
e são artistas residentes na cidade norteamericana de São Francisco.
A presença dos irmãos no Cistermúsica
começa, todavia, no sábado, pelas 10 horas,
com a realização de uma masterclass de
guitarra em pleno Mosteiro de Alcobaça,
inserida na secção formação do festival.
Uma oportunidade única para os alunos de
música de vários pontos do País tomarem
contacto com intérpretes tão virtuosos e
mundialmente aclamados.
texto

joaquim paulo

alcobaça
quatro noites com ana
de Jerzy Skolimowski
cine-teatro joão d’oliva monteiro
Hoje às 21:30 horas
leiria
harry potter e as Relíquias da
Morte, parte ii
de David Yates
cinema city
De hoje a quarta-feira, às 13:30,
16:10, 18:45, 21:30 e 00:10 horas
batalha
o castor
de jodie foster
cine-teatro da batalha
De hoje a quarta-feira, às 21:30
horas
caldas da rainha
a árvore da vida
de Terrence Malick
vivacine
De hoje a quarta-feira, às 14,
17, 21:15 e 00:05 horas
um sonho de rapariga
de Phil Traill
vivacine
De hoje a quarta-feira, às 13:35,
15:45, 18, 21:30 e 23:40 horas
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Miguel Gameiro dá um abraço
ao público de Alcobaça

Semana Internacional
do Acordeão prossegue

A voz de Miguel Gameiro há muito que se tem vindo a fazer ouvir na cena
musical nacional, nomeadamente através dos Pólo Norte. E agora também
chega a Alcobaça, onde amanhã dará um concerto no Cine-teatro João
d’Oliva Monteiro, pelas 22 horas, para apresentar o seu primeiro
trabalho a solo, intitulado “A Porta ao Lado”. E como não poderia
deixar de ser, o cantor dará um abraço ao público alcobacense,
tal como tem vindo a fazer um pouco por todo o país nesta
digressão.
No palco, Miguel Gameiro, além de cantar, toca
também guitarras e piano, fazendo-se acompanhar
por uma banda composta por Paulo Borges (teclados), Marcos Alves (teclados), António Almeida
(guitarra eléctrica), Luís Miguel Martins (baixo) e
Rui Freire (bateria).
Segundo o autor, o disco “A Porta ao Lado”
contém canções assumidamente intimistas
e que, por isso, encontram no auditório do
Cine-teatro de Alcobaça um espaço muito
confortável e convidativo, para escutar
sonoridades calmas e introspectivas. Os
preços dos bilhetes para o
concerto custam entre os
5 e os 7,5 euros.

Depois do masterclass com o professor suiço Mario
Stefano Pietrodarchi, que decorreu ontem e anteontem,
a Semana Internacional do Acordeão, em Alcobaça,
prossegue hoje, com um concerto com João Barradas
(acordeão) e o duo Pietrodarchi & Lucini (bandoneon
e guitarra), na Sala dos Reis do Mosteiro de Alcobaça.
O espectáculo começa às 21.30 horas.
Entretanto, amanhã e sábado, acontece a 16ª edição
do “Troféu Nacional de Acordeão”, no Auditório da
Escola Adães Bermudes. Amanhã, pelas 21:30 horas,
acontecem as provas da categoria variété, enquanto
amanhã, pela mesma hora, terá lugar a entrega dos
prémios.
O concerto de encerramento da Semana Internacional
do Acordeão está agendado para a noite do próximo
domingo, na escadaria do Mosteiro de Alcobaça. O
concerto começa às 21:30 horas.
A organização daqueles dois eventos está a cargo
da Associação de Acordeão de Alcobaça e da Orquestra Típica e Coral de Alcobaça, entidades que têm
desenvolvido um esforço considerável no sentido
de divulgar o acordeão a nível nacional e também a
nível internacional.

