.:: NOITE DOS MUSEUS 2016

Sábado, 21 de Maio de 2016 // 18:00 h - 00:00 h

A Noite no Museu Nacional da Música inicia-se em tom de mistério e encerra com o nosso
tradicional Quiz Musical. Pelo meio, abrimos o palco às Golden Slumbers, projeto musical de
inspiração folk das irmãs Cat e Margarida Falcão, nomeado para Artista Revelação na edição
de 2015 dos Portugal Festival Awards. A entrada é livre.

18:00 h - DOMINGOS BOMTEMPO - A PAISAGEM DA CULTURA MUSICAL PORTUGUESA
NO PRIMEIRO LIBERALISMO
Arranque da Noite dos Museus cm uma visita temática conduzida pelo historiador João Mendes
Pinto em torno de uma figura musical de exceção: João Domingos Bomtempo (1775-1842),
seguida de recital de piano por Philippe Marques em torno de obras de Bomtempo.

19:30 h - CINEMA MUDO COM MÚSICA AO VIVO
“As Sete Ocasiões de Pamplinas” (Seven Chances, 1925) de Buster Keaton, musicado ao
piano por Charlie Mancini.
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21:30 h - GOLDEN SLUMBERS
Golden Slumbers é o nome adotado pelas irmãs Cat e Margarida Falcão para batizarem o seu
projeto musical, onde fazem uso de harmonias de vozes e de guitarras acústicas para compor
músicas que evocam uma sonoridade folk com ecos de Simon & Garfunkel ou Fleetwood Mac.
Com um álbum de estreia (“The New Messiah”) editado em 2015 e uma nomeação para Artista
Revelação na edição de 2015 dos Portugal Festival Awards, as Golden Slumbers têm
percorrido Portugal de Norte a Sul, chegando agora a vez de apresentarem o seu projeto no
Museu Nacional da Música.

22:30 h - QUIZ MUSICAL
O Quiz Musical do Museu Nacional da Música é já uma presença tradicional na Noite dos
Museus. Neste Quiz ninguém sai milionário, mas está garantida a boa disposição e, esperamos
nós, também o enriquecimento cultural. Se quer saber a resposta a perguntas como: “O que é
um cavalinho?”, “Quem prometeu o universo em troca de duas velhinhas?” ou “O que é uma
Cavatina?” então junte os seus amigos (máximo de 5 participantes por equipa) e venha
divertir-se connosco enquanto testa os seus conhecimentos musicais.
http://www.museudamusica.imc-ip.pt - Museu da Musica 2009. Todos os Direitos Reservados
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