
CULTURA

É tempo de ficar em casa, mas a Música continua!

O Clube propõe-lhe ver ou rever, a partir de sua casa, um variado conjunto de conteúdos que
a Fundação Gulbenkian preparou especialmente para os apreciadores de música: concertos,
documentários, vídeos educativos sobre os instrumentos da Orquestra Gulbenkian e os
bastidores do Grande Auditório, e playlists no Spotify.

Concertos
Veja ou reveja atuações da Orquestra e do Coro
Gulbenkian, concertos encenados e recitais de piano
ou música de câmara. A cada terça-feira é publicado
um concerto, que ficará disponível durante 30 dias.
Saiba mais.
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Conhecer os Instrumentos da
Orquestra Gulbenkian
Nesta série de curtos vídeos educativos, os 
músicos da Orquestra Gulbenkian falam 
sobre os seus instrumentos e o papel que 
estes desempenham na orquestra.
Aceda aqui.

Nos Bastidores do Grande Auditório
Descubra o que está por detrás da preparação de
cada concerto, através do testemunho de vários
técnicos que trabalham nos bastidores do Grande
Auditório.
Clique aqui.

https://gulbenkian.pt/musica/a-musica-continua/concertos/
https://gulbenkian.pt/musica/a-musica-continua/concertos/
https://gulbenkian.pt/musica/a-musica-continua/conhecer-os-instrumentos-da-orquestra-gulbenkian/
https://gulbenkian.pt/musica/a-musica-continua/nos-bastidores-do-grande-auditorio/
https://gulbenkian.pt/musica/a-musica-continua/conhecer-os-instrumentos-da-orquestra-gulbenkian/
https://gulbenkian.pt/musica/a-musica-continua/nos-bastidores-do-grande-auditorio/


#Fiqueemcasa #Estamosjuntos

Uma Viagem Musical pela Europa
A Música é agora mais importante que nunca. É
por isso que a Gulbenkian se uniu às mais
importantes salas europeias da rede ECHO para
partilhar na sua página de Facebook um
concerto, todas as noites, a partir das 19h00.
Junte-se nesta viagem musical pela Europa!
Saiba mais.

Met Opera
Seguindo a tendência de inúmeras salas de
concerto um pouco por todo o mundo, o Met
Opera de Nova Iorque irá disponibilizar,
gratuitamente, uma produção de ópera por dia a
partir do seu website. Aceda aqui.

Spotify
Siga no Spotify e descubra as playlists que a
Gulbenkian preparou especialmente para si.
Música para estudar ou trabalhar, grandes obras
da história da música e peças essenciais para
cada instrumento da orquestra. Clique aqui.

Fonte: https://gulbenkian.pt/musica/a-musica-continua/

(O Clube não tem qualquer interesse direto ou indireto nas entidades indicadas)
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https://www.facebook.com/gulbenkianmusica/
https://www.metopera.org/
https://www.facebook.com/gulbenkianmusica/
https://www.metopera.org/
https://open.spotify.com/user/364vel4y9e77lzjq8mbt0x4v5
https://open.spotify.com/user/364vel4y9e77lzjq8mbt0x4v5

