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Casa da Música - Audições 

Estão abertas as inscrições para audições de selecção de cantores para o Coro Casa da Música.  
Todas as candidaturas devem ser enviadas até 5 de Dezembro de 2008 para o endereço de correio electrónico 
audicoes.coro@casadamusica.com  
As candidaturas deverão ser acompanhadas de um CV completo, com destaque para a formação musical e 
experiência vocal. Os candidatos seleccionados serão contactados por correio electrónico até ao dia 19 de 
Dezembro para prestarem provas na Casa da Música a partir do dia 12 de Janeiro de 2009.  
Serão seleccionados 8 solistas/coralistas principais (nível A); 8 coralistas principais (nível B); 16 coralistas reforços 
(nível C); 48 coralistas reforços para coro Sinfónico (a partir de 2010- nível D).  
Os cantores serão contratados por projecto e remunerados segundo o escalão para o qual forem seleccionados.  
Para as provas, os candidatos devem apresentar uma ária de Johann Sebastian Bach à sua escolha e uma canção 
do repertório erudito, contrastante em estilo e noutro idioma, excluindo árias de ópera.  
O Coro Casa da Música tem direcção musical do maestro Paul Hillier. Natural de Dorset, Inglaterra, estudou na 
Guildhall School of Music and Drama em Londres. A sua carreira tem sido dedicada ao canto, à direcção e à escrita 
na área da música. Numa fase inicial, fundou e dirigiu o Hilliard Ensemble, fundando depois o Theatre of Voices. 
Ensinou na Universidade da Califórnia (no campus de Santa Cruz e no de Davis) e, no período de 1996-2003, foi 
Director do Instituto de Música Antiga da Universidade de Indiana. Foi Maestro Titular do Coro de Câmara 
Filarmónico da Estónia (2001-2007) e é Maestro Titular do Ars Nova Copenhagen desde 2003. Recentemente, foi 
nomeado Director Artístico e Maestro Titular do Coro de Câmara Nacional da Irlanda.  
As gravações de Paul Hillier, mais de uma centena de CD's incluindo sete recitais a solo, têm sido aclamadas 
internacionalmente e conquistado vários prémios. Os seus livros sobre Arvo Pärt e Steve Reich, juntamente com as 
numerosas antologias de música coral, são publicados pela Oxford University Press. Em 2006, foi premiado com 
um OBE (Order of the British Empire) pelos serviços prestados à música coral. Em 2007, recebeu a Ordem da 
Estrela Branca da Estónia e ganhou um Grammy pela Melhor Gravação Coral.  
O Coro Casa da Música dá o seu primeiro concerto público em Outubro de 2009. O repertório do coro estende-se 
da música da Renascença até à actualidade. Para além de concertos a cappella, o Coro participará regularmente 
em concertos com os agrupamentos residentes da Casa da Música.  
Mais informações em www.casadamusica.com  
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