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Rádio Portalegre  A Mais Ouvida do Alentejo
A RÁDIO QUE ESTÁ SEMPRE AO SEU LADO  WWW.RADIOPORTALEGRE.PT
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A magia da música clássica regressa a Marvão
Publicado em 18072017

(Por Gabriel Nunes/Luís Filipe Alves)  A vila medieval de Marvão
volta a receber, a partir de sexta feira, o Festival Internacional de
Música. O certame vai para a quarta edição e traz não só artistas
mundiais de música clássica à localidade alentejana, como
público dos quatros cantos do planeta.
O evento foi idealizado pelo maestro alemão Christoph Poppen,
que através de uma visita turística àquela povoação foi o
suficiente para apaixonarse pelas características singulares de
Marvão, e assim criar um festival que privilegia a música clássica.
Em declarações à Rádio Portalegre, Vitor Frutuoso, presidente do município local, enaltece “a visibilidade que o festival tem”,
permitido levar o nome de Marvão e da região “ainda mais longe”.
O autarca louvou ainda o trabalho que o maestro Popper tem tido a organizar o festival, pois “sendo um maestro de renome
internacional, tem conseguido dar uma grande atenção a Marvão, que viu neste local a sua segunda casa”.
Daniel Boto, um dos organizadores do evento, espera que esta edição seja “a mais completa até à data, não só em termos de
diversidade do programa, como também ao nível da adesão do público”.
O porta voz da organização falou ainda das características únicas de Marvão que influenciaram Christoph Poppen a fazer o
festival naquela vila histórica.
O 4ºFestival Internacional de Música decorre de 21 a 30 de julho com espetáculos no castelo, casa da cultura, Ammaia, Grupo
Desportivo Arenense e igrejas de São Tiago e São Sebastião, no concelho de Marvão.
Vão ainda realizarse dois concertos, um em Valência de Alcantara (Espanha) e outro em Portalegre na Igreja do Convento de
São Francisco.
Pelos diferentes palcos vão passar a Hong Kong Sinfonietta, Juliane Banse, ClaraJumi Kang, Quarteto de Cremona, Aurélien
Pascal, Quarteto ad Libitum, Orquestra de Câmara de Colónia, entre outros nomes/grupos da música clássica.
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