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Alcobaça
entrelaçados
de ron Howard, Nathan Greno
cine-teatro joão d’oliva monteiro
Dia 24, 11 e 17 horas
Dia 25, 21:30 horas

Simantra vence concurso internacional
Simantra Grupo de Percussão é o
vencedor do Concurso Internacional de
Música de Câmara da Cidade de Alcobaça
(CIMCA), na categoria sénior. O evento, que
decorreu na passada semana, juntou no
Cine-teatro João d’Oliva Monteiro músicos
de vários países.
Formado em 2009, o Simantra junta
em palco três músicos de duas nacionalidades - portuguesa e brasileira. Esta
formação nasceu da necessidade de se
organizar um grupo de estudos e práticas
interpretativas destinadas ao repertório
da música escrita para percussão.
O grupo vencedor, além de receber

cinco mil euros, vai ter a oportunidade
de actuar nos palcos do Cistermúsica
(2012), do Centro Cultural de Belém e
do ‘Guimarães 2012 - Capital Europeia
da Cultura’.
O desejo de António Rosa, director
Artístico do CIMCA, é disponibilizar aos
vencedores, nos próximos anos, actuações em palcos internacionais. “Vamos
trabalhar no sentido que isso aconteça,
até porque o concurso é internacional”,
sublinha.
Na categoria júnior, apesar do júri ter
decidido não atribuir o primeiro lugar,
destacaram-se as formações musicais

Duo Liz (segundo lugar) e os Trio Densité
(terceiro lugar).
Sobre a escolha dos vencedores, o
director Artístico referiu que a discussão,
entre os jurados, foi “renhida, o que só
prova o valor dos participantes”.
O Concurso Internacional de Música
de Câmara da Cidade de Alcobaça, único
no País, regressa em 2013. António Rosa
constata que o CIMCA é uma “excelente
aposta” e um “óptimo contributo para
a música e para todas as artes”.
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Leiria
o código base
de Duncan Jones
Cinema city
De 21 a 27, às 13:35, 15:40, 17:45,
19:55 e 22 horas
Caldas da Rainha
tulpan
de Sergei Dvortsevoy
centro cultural e congressos
Dia 2 de Maio, às 21:30 horas
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Festival da Canção da Rádio quer ‘(En)Cantar Nazaré’

música

Eden apresentam
‘Página secreta’
‘Página secreta’ é o tema do álbum discográfico que os Eden, da Nazaré, vão apresentar
brevemente. O trabalho reúne 11 temas originais,
entre os quais a canção que dá nome ao disco.
Elisabete Brás (voz), Nelson Quico (teclas), Nuno
Veríssimo (baixo), Hugo Almeida (guitarra), Luís
Gingão Ferreira (bateria) e Joaquim Pequicho
(saxofone) são os elementos que compõem o
grupo musical.

A Rádio Nazaré, em colaboração
com a Câmara, a Junta de Freguesia e a Confraria, está a organizar
o primeiro ‘Grande Festival da
Canção da Rádio. O evento ‘(En)
Cantar Nazaré’ tem por principal
objectivo incentivar a criatividade
de intérpretes e autores musicais,
bem como proporcionar o aparecimento de novos temas originais
dedicados à Nazaré.
Os trabalhos presentes a concurso, que devem ser inéditos,
podem ter tema livre ou tema
‘Nazaré’.
Os interessados em participar
devem fazer chegar os seus temas,
até ao dia 10 do próximo mês, às
instalações da Rádio Nazaré ou
da Câmara. Mais pormenores,
nas páginas de Internet www.
cm-nazare.pt e www.nazarefm.
com.

