Instituto Superior Técnico 1911-2011

Orquestra do Norte
III Temporada de Música do IST
22 de Outubro, sexta-feira

| 18h30 - 19h15 |

Concerto pedagógico: A Ciência e a Música
(entrada livre para estudantes do IST)
Não são permitidas entradas durante a execução das obras ou no decorrer da palestra - apenas nos intervalos para palmas.

A música uma linguagem universal mas também um “exercício secreto de matemática” (Leibnitz,
inventor do cálculo infinitésimal). Uma abordagem simples e ao alcance de todos da uma arte
inventada por Pitágoras!
Pequena palestra introdutória, onde se explorará a relação entre a Ciência e a Música - pelo
Professor Henrique Silveira Oliveira (programador das Temporadas de Música do IST).

A seguir, serão interpretadas obras de Miguel Faria e um excerto da obra de Rimsky-Korsakov. O maestro Ferreira Lobo dirige a Orquestra do Norte.

| 21h00 – 23h00 |

Concerto com a soprano Ana Maria Pinto, sob a direcção do
maestro José Ferreira Lobo. *

PROGRAMA
Carl Maria von Weber
Der Freischütz, abertura
Carl Maria von Weber
Der Freischütz, “Wie Nahte Mir Der Schlummer Leise, Leise”
Richard Wagner
Tannhäuser, abertura
Richard Wagner
Tannhäuser, “Dich teure halle”
Nikolai Rimsky-Korsakov
Scheherazade, Op. 35

*INFORMAÇÕES ÚTEIS:

Entrada gratuita. Lotação limitada.
A presença em cada um dos concertos da III Temporada deverá ser requerida previamente junto do
Gabinete de Comunicação e Relações Públicas (GCRP) - E-mail: gcrp@ist.utl.pt. Posteriormente,
antes da realização de cada espectáculo, deverá levantar um convite (prova de reserva) junto da
Recepção do Pavilhão Central, no horário 9h-17h.
Cada convite é válido para duas pessoas e deverá ser apresentado à entrada do Salão Nobre.

INDICAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS:
O Salão Nobre abre a sua porta principal 20 minutos antes do início do espectáculo.
Depois do início do espectáculo, não será permitida a entrada no Salão Nobre durante a execução das
obras. A entrada é permitida nos intervalos para palmas, exclusivamente pela equipa de Guias presente,
sob orientação do Programador Prof. Henrique Oliveira.
Não se esqueça de, antes de entrar no Salão Nobre, desligar o seu telemóvel.
Comemorações do Centenário do IST - temporadademusica.ist.utl.pt/

