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António Pinho Vargas vai estrear urna sinfonia

Uma temporada
com centenas de
eventos no CCB
Cultura. A fadista Gisela João foi convidada
para interpretar temas do American Songbook
O Centro Cultural de Belém (CCB)
apresentou a programação 2018 /
/2019 e confirmou que será desta
vez que prevê a conclusão do projeto arquitetónico inicial — afinal
está a celebrar o 25.0 aniversário. Os
trabalhos de conclusão do complexo com a construção dos módulos quatro e cinco, onde se instalará um hotel e uma galeria comercial, vão avançar após, refere o
presidente do CCB, Eüsio Summavielle, ter sido "finalmente" regularizado o registo predial dos terrenos, depois de um "longo e penoso
processo".
Cimeira do Jazz

Se a promessa das obras é antiga, já
a programação anunciada ontem
não o é, designadamente com a
realização de uma cimeira europeia de jazz, um ciclo dedicado a
William Shakespeare, quinze concertos sinfónicos e a estreia de uma
sinfonia de António Pinho Vargas
são alguns dos destaques da temporada.
A European Jazz Conference,
considerada a principal reunião
anual da indústria ligada ao jazz e
música criativa na Europa, realiza-se de 13 a 15 de setembro. Após
essa cimeira, surgem atuações de
jazz com as formações de Miguel
Angelo Quarteto em novembro e
do baterista e compositor João
Lencastre e do quarteto do saxofonista Branford Marsalis em março.
No âmbito do cartaz CCB Beats
estão previstos espetáculos de Bati-

da, projeto do músico Pedro Coquenão, de Duquesa, Mai IGno e Surma,
o alterego de Débora Umbelino. Foi
também feito um desafio à fadista
Gisela João parainterpretarcanções
de Natal do AmencanSongbook, um
conjunto de composições de grande audiência na primeira metade do
século XX, de autores como Jerome
Kern, Irving Berlin, George Gershwin, Richard Rodgers, Cole Porter
e HaroldArlen.
Em abril, o Teatro Praga apresenta Timão de Atenas, a partir de
HenryPurcell Shakespeare, e Sónia
Baptista apresenta a conferência/ performance I cal/ him Will,
com ponto de partida o caderno de
notas da poetisa Edith Sitwell.
15 concertos

A programação dos Dias da Música
em Belém será inteiramente dedicada à figura de Shakespeare, tendo
André Cunha Leal, do CCB, antecipado que, na Música de Câmara,
será apresentado o concerto Be
or not Be, onde serão interpretadas obras de Bach, Beethoven e
Brahms. Este ciclo inclui uma série
de filmes inspirados na obra do autor inglês, nomeadamente Ran—Os
Senhores da Guerra, de Kurosawa,
Hamlet, de Laurence Olivier, e A
FeraAmansada, de Baz Luhmann.
A temporada sinfónica totaliza 15
concertos, como concerto de abertura pela Orquestra Sinfónica de
Milão, um entre uma longa lista de
muitos eventos em todas as áreas
da cultura. com LUSA
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