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Festival Internacional de Música de Marvão na sua quinta
edição

D.R.

O maior festival de música clássica em Portugal promove 40 concertos em
10 dias, com a participação de 300 artistas de mais de 20 nacionalidades

A ERTAR – Entidade Regional do Turismo do Alentejo e Ribatejo apresentou esta manhã, no

Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a presentação da 5ª edição do Festival Internacional de

Música do Marvão (FIMM), que se realizará de 20 a 29 de Julho naquela região.
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O Festival Internacional de Música de Marvão, considerado já um grande evento de música

clássica de Portugal, vai contar com a direcção artística do maestro Christoph Poppen e da

soprano Juliane Banse.  

 

Este casal de alemães “descobriu Marvão numa primeira visita turística a Portugal, em 2010,

tendo sido amor à primeira vista”.  

 

Em 2014 surgia a primeira edição do FIMM. A apresentação da 5ª edição do festival, por

Christoph Poppen, revela algumas das novidades reservadas para este ano, incluindo os três

concertos de prelúdio, que se realizam a 26 Junho no Torre de Palma Wine Hotel, em

Monforte, e nos dias 13 e 18 Julho em Valência de Alcântara, Espanha.

 

São esperados mais de seis mil visitantes nos 10 dias da 5ª edição do FIMM, que promove

cerca de 40 concertos, com a participação de 300 artistas provenientes de 20 países

diferentes.  

Os concertos terão lugar em Marvão, Ammaia, Valência de Alcântara, Portalegre e, pela

primeira vez, em Castelo de Vide.  

Esta será ainda a edição com a maior participação de músicos Portugueses até à data e a que

traz a Portugal, em estreia absoluta, a Orquestra Estatal de Atenas.

 

Na programação deste ano, destaca-se um concerto especial do maestro António Victorino

d'Almeida, que irá acompanhar ao piano a austríaca Erika Pluhar, no dia 24 de Julho, em

Castelo de Vide, na Fundação N.S. da Esperança.  

Outro destaque será um duplo concerto de David James Friends, a 28 de Julho, na cisterna do

Castelo de Marvão, reunindo de novo os quatro elementos dos lendários Hilliard Ensemble,

extintos em 2014.

Nesta 5ª edição do FIMM será dada uma atenção especial às crianças, com a existência do

espaço “Coração Delta – Tempo para dar”, onde os pais poderão deixar os mais pequenos

num espaço tranquilo, enquanto desfrutam da música.
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Zita Ferreira Braga

Últimas de Zita Ferreira Braga
“Sem igualdade não há desenvolvimento”, a�rma Zurab Pololikashvili
Agro-Batoréu” e “Quinta da Lapa” vencem Concurso de Vinhos do Concelho de Azambuja
VINCI Airports apresenta resultados para o primeiro trimestre 2018
Algarve recebe um importante evento pro�ssional, Turismo de Negócios
Centro de Artes de Caldas da Rainha bate recorde de visitantes em 2017

Itens relacionados
EDPCOOLJAZZ de novo em Cascais, marcando “o regresso do �lho pródigo”
Karlon leva "Passaporti" ao Rock in Rio
Organização anuncia a presença dos James no Rock in Rio-Lisboa
Rock in Rio- Katy Perry, Jessie J, Ivete Sangalo e Hailee Steinfeld sobem ao Palco Mundo a 30 de Junho
Rock in Rio: música e humor, novas con�rmações para o Super Bock Digital Stage

Mais nesta categoria: « Hoje há bilhetes mais baratos para os Festivais de Verão e outros eventos culturais

 

Com uma componente sustentável, este festival implementará ainda, com o apoio do grupo

A MATOSCAR e do Município de Marvão, um projecto de mobilidade eléctrica onde apenas os

veículos sem motores de combustão (eléctricos ou híbridos) poderão circular dentro da vila

muralhada. O objectivo deste projecto pioneiro “é o de contribuir para criar um ambiente

com menos poluição e menos ruído durante o festival, para que a melhor música

clássica se possa fundir na perfeição com o cenário único de Marvão, criando uma

atmosfera perfeita.”
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