
Big Bang 0u...
barulho bom
O Big Bang - Festival de Música e
Aventura para Crianças regressa esta sexta

e sábado ao CCB. Há muita coisapara ver e
sobretudo ouvir, desde a música erudita à

experimental, passando pela electrónica e

o jazz. Catarina Figueira revela-lhe o que
a sua família não pode mesmo perder.

DUNSEETOFFEESUR MUSIQUE

DEGUISEE (DANÇA UPANSIVA SOBRE

MUSICA DISFARÇADA)
Materiais simples, como pregos,

pedaços de plástico ou uma
borracha, transformam um piano
num novo instrumento capaz de

produzir sons tão estranhos

quanto estranhamente familiares.

Reagindo à música deste "piano

preparado", o bailarino Mat
Voorter vai conduzir- vos numa

viagem onde irão encontrar
estranhas esculturas flutuantes.

Preparem-se porque nada é normal
neste espectáculo. Sex 14.00 e Sáb

10.30 e 16.30. m

CONCERTO MILE(S)TONES
O Big Bang vai ser o palco para a

grande estreia mundial deste

espectáculo dedicado ao fascinante

mundo do compositor e

trompetista de jazz Miles Davis. Em

Mile(s)tones, oensembiedejazzDe
Beren Gieren e o trompetista Bert

Bernaerts, oriundos da Bélgica,

prometem fazer vibrar as crianças e

respectivos pais com a música de

um dos maiores músicos de jazz de

todos os tempos. Sexll.OOe 15.30.
Sáb 13.00 e 15.30. m

PIANOSCÓPIO

Quantos instrumentos estarão

escondidos dentro de um piano?
Para os criadores do Pianoscópio, a

resposta é clara: são muitos. Neste

tnix de instalação com oficina irão
conhecer vários objectos sonoros
construídos a partir de peças e

pedaços de pianos velhos, que
podem ser tocados de formas muito

diferentes. Acredite, caro pai: vai
ser música para os vossos ouvidos.

Sex e Sáb 11. 00, 12.00, 14.30 e

16.00. *

DIASPORA: AGORA VOU DE FUGIDA

Depois denoanopassado terem

aberto as portas do seu Quarto dos

Músicos ao público do Big Bang, os

Sete Lágrimas regressam ao
festival com um espectáculo que vos
levará a navegar aquém e além-mar.

Preparem-se para ir de caravela ao

som de 500 anosdemúsicae
história do nosso e de outros povos.
Sex e Sáb 12.00 e 15.30. *
PHOTOMATON

Fernando Mota não é propriamente
um estreante no CCB. Mas ainda
assim não será surpresa nenhuma

queopúblicodaFábricadas Artes

seja novamente surpreendido com

Photomaton. Uma antiga mala de

cartão onde habitam cordas, molas,
rodas e outras patifarias tocadas

com as mãos, pauzinhos chineses,

um arco de violino e o diabo a sete

é o ponto de partida para mais um
mergulho no mundo muito

particular deste músico e

compositor. Sex e Sáb 12.00 e

14.30. «.

CONCERTO DO CORO

INFANTO-JUVENIL DA UNIVERSIDADE

DE LISBOA /DRUMMING
Este é o grande concerto de

encerramento do festival em cada

um dos dias e vai ocupar o palco do

Grande Auditório do CCB. Pela

primeira vez, o Coro Infanto-juvenil
da Universidade de Lisboa, sob a

direcção de Eriça Mandillo, irá
actuar com um ensembk

instrumental. Acompanhados pelo

Drumming-Grupo de Percussão,
os jovens cantores do CIUL vão dar
música às famílias. No bom sentido,
claro. Sex 16.30 e Sáb 1 7.30. »

Big Bang -Festival
de Música e Aventura
para Crianças
Sex e Sáb no CCB. Sex 10.45-
-17.30; Sáb 10.30-18.30.
Bilhete festival: Sex 3,50€ e
Sáb 7€ (inclui 2 actividades).
Aconselhável marcação
prévia: 21 361 2627.
Programa completo em
www.ccb.pt.Ma



Em
Mile(s) tones, o

concerto que tem estreia
marcada na sala Luís
de Freitas Branco, os

pequenos espectadores são

transportados para o mundo
da música improvisada do

compositor e trompetista de

jazz americano Miles Davis.
J á no palco do pequeno
auditório, entre balões,
cobertores e paus de vassoura,
mistura-se a dança com a
obra Sonatas e Interlúdios

para Piano Preparado, de John

Cage. E na Sala Fernando
Pessoa ficaremos a saber que
sons faz o Pianoscópio, uma
instalação construída a partir
de partes de pianos velhos.
Entre concertos, espetáculos
e instalações interativas,
o Festival Big Bang que
acontece esta sexta-feira, 18,

para escolas, e, no sábado, 19,

para as famílias, no Centro
Cultural de Belém (CCB),
é um desafio aos artistas:
«Como é que a música para
adultos pode também serfeita

para crianças? Como é que
as crianças devem ter acesso
a música de qualidade?».
Madalena Wallenstein,
coordenadora da Fábrica das

Artes, no CCB, resume assim o

festival que játem quatro anos.
Ao todo são dez as propostas

dirigidas a crianças dos 4 aos

12 anos, convidadas a assistir

e, em alguns casos, a participar
no que se estiver a passar nos

palcos, salas c corredores do
CCB. Um programa «com con-
teúdos diferentes», como des-
creve Madalena Wallenstein,
e que «envolve artistas tanto
portugueses como europeus».
O grupo Sete Lágrimas, por
exemplo, criou o espetáculo
Diáspora: agora vou de fugida,
um concerto acompanhado de
vídeo que percorre os cinco
continentes através da música.
Do Porto chega o grupo Miixer
3.0 que improvisará (e convi-
dará a improvisar) música a

partir de jogos de cartas. E, no
Quarto dos Músicos, a cantora
Rita Redshoes e a pianista

Joana Sá apresentam umaper-
formance de 15 minutos.
A fechar, o concerto que junta
o coro Infantil-Juvcnil da Uni-
versidade de Lisboa, dirigido
pela maestrina Eriça Mandillo,
e o grupo de percussão Drum-
ming acontece no palco do

grande auditório.
O Big Bang é um projeto

internacional que reúne
seis grandes instituições de
cinco países europeus - Zonzo

Compagnie (Bélgica), CCB
(Portugal) , Stavanger Konser-
thus (Noruega), Ópera de Lille
(França), Millenáris (Hungria)
e Palais des Beauz-Arts (Bél-
gica) - cada uma responsável
pela sua programação e que
«tem tido um sucesso crescente
entre o público, ao longo destes

quatro anos», regista Madalena
Wallenstein. «É um festival

único, em Portugal», diz,
acrescentando que o Big Bang
«torna as pessoas mais novas c

as crianças mais importantes»,
tal como escreveu um pai, de-

pois ter assistido, com o filho, à

edição do ano passado.©
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