
A Associação António Fragoso promove um festival de música online

a partir deste mês de Junho. O festival, “Open Windows Online at

Fragoso’s Home,”  terá ao todo cerca de 12 concertos que serão

transmitidos em streaming na página web da Associação. Até 2021

será um concerto por mês, sempre no dia 21 e às 21 horas, sendo o

primeiro espectáculo  transmitido já a 21 de Junho.

 

A iniciativa surge após a Associação ter sido obrigada a adiar para

2021 o concerto “Janelas Abertas”, o seu tradicional evento anual de

Junho, devido à epidemia e às novas regras da Direção Geral de

Saúde. Assim, no fim-de-semana que assinala o aniversário do

nascimento do compositor António Fragoso, a festa este ano passou

a ser online, com a transmissão de um concerto do grupo Trio Novo.

 

Com o primeiro concerto dedicado à música de câmara, o Festival

tem uma programação eclética que abrange música de excelência

para um público de gostos variados. Da música Folk, ao Jazz, do

Swing & Blues à Música Antiga, do Reggae ao Concerto Sinfónico,

passando pela Guitarra Clássica e o Piano, o público poderá

descobrir cada concerto na página web da Associação António

Fragoso, onde estarão também as instruções para assistir às

transmissões.

Em Junho abrem-se as Janelas Online
para ver Concertos na Associação
António Fragoso
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Desde o primeiro concerto se convida o público a comprar bilhetes

via PayPal. Os concertos terão bilhetes eletrónicos com custo entre

os 3 e os 5 euros e que dão direito a um código de acesso à

transmissão. Os bilhetes podem ser comprados a partir de 48 horas e

até meia hora antes do início de cada concerto, utilizando o PayPal

como meio de pagamento.

 

Todos os concertos são gravados  na Casa Fragoso, sede da

Associação António Fragoso, em cenários caraterísticos que evocam

a vida e memória do compositor António Fragoso, promessa da

música portuguesa que encontrou a morte aos 21 anos, vítima de

gripe pneumónica. O facto de os concertos serem transmitidos no dia

21 de cada mês, às 21 horas é, assim, uma homenagem ao

compositor.

 

A Associação António Fragoso lança o Festival de música online

“Open Windows Online at Fragoso’s Home” com o primeiro concerto

do grupo Trio Novo a 21 de Junho de 2020 pelas 21h com

transmissão livre em streaming. Todas as instruções de acesso

poderão ser consultadas na página web da Associação, onde o

público poderá também conhecer melhor os vários concertos que

compõem o programa do Festival, o qual decorrerá durante um ano

com a transmissão de um concerto diferente por mês sempre no dia

21, às 21 horas.
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O Trio Novo é composto por Eliseu Antunes da Silva (violino), Luís

Costa (piano) e Alexsandre Znachonak (violoncelo). São três músicos

de excelência que apresentam três trios portugueses neste Festival:

António Fragoso, Macedo Camacho e Frederico de Freitas.

Neste primeiro concerto, a 21 de Junho de 2020 (21h) apenas

interpretam o Trio de António Fragoso.
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Concerto nº 1 | 21 Junho 2020 - 21h

Trio Novo

Outros Músicos Participantes 

O Som das Palavras (Jazz Cantado/Poesia Declamada)

Francesco Luciani (Guitarra Clássica)

Fo(u)r Malletes (Jazz de Lâminas – Marimbas e Vibrafones)

Orquestra OPUS 21 (Swings & Blues)

Rumus Ensemble (Espectáculo Multimédia)  - Tocando Portugal 

Orquestra OPUS 21 e Coro Misto da Univ. de Coimbra

Diabo a Sete (Folk)

Manuel Araújo (Piano)

Emeterians Unplugged (Reggae)

Pro Música Antiqua (Música dos Séculos XIV a XVIII)
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Fundada em Janeiro de 2009, por um conjunto de familiares do

compositor António Fragoso, a Associação António Fragoso é uma

instituição cultural sem fins lucrativos, que tem como principais

metas o estudo, revisão, edição e a ampla difusão das obras

musicais e literárias deixadas por este compositor.

 

Assumindo-se como um dos pólos de cultura do Município de

Cantanhede, nos seus últimos 11 anos de vida a Associação

promoveu e realizou mais de 400 concertos com base na obra de

Fragoso, mas não só. Realizou também uma série de conferências e

colóquios, e tem tido uma importante atividade editorial, que envolve

a edição de livros, partituras, DVD e discos com base na obra e vida

de Fragoso.

 

Por outro lado, a Associação criou também um Departamento de

Ensino no qual se fundaram duas academias: a Academia de Música

António Fragoso, dedicada ao ensino iniciático; e a Academia

Internacional de Música “Aquiles Delle Vigne”, que pratica um ensino

do piano de alta performance.

 

Ligada à atividade da Associação está também a existência de vários

grupos instrumentais, entre orquestras e pequenos agrupamentos

musicais, como por exemplo a Orquestra OPUS 21, a Orquestra

António Fragoso, o grupo Pro Musica Antiqua, o Som das Palavras

entre outros.
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