.:: NOITE DOS MUSEUS 2022

O Museu Nacional da Música abre as suas portas até à meia-noite para celebrar a “Noite dos
Museus 2022”, num ano que tem como pano de fundo “O Poder dos Museus”. Nesta noite
especial não faltará música e o já tradicional Quiz Musical. Pode conferir a programação
completa clicando em ‘Ler mais’. A entrada é livre.

19:00 h - “Carnaval dos Animais” com o Duo Preto no Branco

A ligação à música deve começar cedo e os Concertos comentados, de forma acessível, em
ambiente descontraído e pensados para serem fruídos em família, fazem um convite claro a
esta descoberta das obras, dos compositores, dos instrumentos e dos intérpretes. O “Carnaval
dos Animais”, de Camille Saint-Saens, é uma obra interessante para introduzir os mais novos,
e não só, na música clássica… transportando-nos ao universo fantasioso e livre da imaginação,
brinca com os elementos sonoros que nos permitem identificar musicalmente os diferentes
animais. A música interpretada pelo Duo Preto no Branco e a projeção de ilustrações da autoria
de Rita Dias, proporcionam uma experiência lúdica para as crianças, jovens e famílias.
Duração aproximada de 35 a 40 minutos.
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22:00 h - Concerto de Minta & The Brook Trout (Francisca Cortesão a solo)
Concerto de Minta & The Brook Trout. Francisca Cortesão (Minta) apresenta em registo solo a
música que tem vindo a compor desde 2006, com especial destaque para as canções do disco
de 2021, “Demolition Derby”. A entrada é livre.

23:00 h - Quiz Musical
No quiz do Museu Nacional da Música ninguém sai milionário, mas está garantida a boa
disposição. O quiz é dirigido a todos quantos queiram testar os seus conhecimentos sobre
música. Se sabe ‘quem eram os 4 cabeleiras do após-calypso’ ou ‘qual a aria predileta da
cantora lírica Bianca Castafiore’, então junte-se a nós. A participação é livre, podendo os
participantes jogar sozinhos ou em equipas com um número máximo de 5 pessoas. Duração
total aproximada de 1 hora.
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