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Entrada Livre

Concerto integrado na SEMANA das ARTES da FMDUP

Henk van Twillert & Vento do Norte
Sinopse

“SONS OROFACIAIS” é a proposta de Henk van Twillert para uma visita
única á Clinica Dentária da Faculdade de Medicina Dentária da
Universidade do Porto, no dia 28 de Maio pelas 22:00h.
Henk Van Twillert & Vento do Norte com os seus saxofones prometem
transformar os receios da “cadeira do Médico Dentista” numa experiencia
completamente nova, para os próprios músicos, alunos, professores e
público em geral.
Henk van Twillert & Vento do Norte para esta visita preparam obras de
compositores clássicos e contemporâneos, tangos de Astor Piazzolla. De
certo no final desta experiencia única estarão dispostos a tocar “I Feel
Good” de Charlie Brown e será esse o espírito dos presentes após esta
experiencia na Clinica Dentária da Faculdade de Medicina Dentária da
Universidade do Porto.
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Henk van Twillert & Vento do Norte
Biografias
Henk van Twillert
Henk van Twillert (1959), saxofonista Holandês, estudou no Conservatório de
Amesterdão com Ed Bogaard onde completou os seus estudos superiores com
distinção. Em 1979 foi o co-fundador do Quarteto de Saxofones de Amesterdão
(ASQ). O ASQ realizou diversas tournées de sucesso com numerosos músicos
de renome, incluindo Jaap van Zweden, Daniel Wayenberg e Han Bennink e
produziu uma vasta discografia. Entre outros, o concerto final da EXPO '98 em
Lisboa e a abertura estádio Arena de Amesterdão foram especialmente
marcantes.
Desde 1993, Henk van Twillert actua como solista com o Quinteto de Solistas de
Amesterdão e com diversas orquestras. Como solista gravou produções de
grande sucesso, como sejam, “Tango”, uma homenagem a Astor Piazzolla,
juntamente com o violinista Sonja van Beek e em 1998 “Homage to Heitor VillaLobos” com o quinteto de cordas – “Amsterdam Soloist Quintet” .
Em 2001 gravou as suites para violoncelo de Johann Sebastian Bach no
saxofone barítono, tendo-se este feito se tornando um marco na sua carreira e
na história do saxofone clássico. Em 2002, Van Twillert gravou o CD “Saudades”
uma homenagem ao fado, com a participação do distinto Carlos do Carmo.
Em 2006 e 2007 foi convidado para o prestigioso Newport Music Festival, EUA,
juntamente com a Soprano Inessa Galante.
Entre 2009 e 2011, Henk van Twillert residiu em New York, onde trabalhou no
seu doutorado "Bach Blowing Bowing - As Suites para Violoncelo de Johann
Sebastian Bach no Saxofone" e preparou o projecto “New York” em Nova Iorque,
um álbum com músicas e letras compostas pelo próprio.
De volta à Europa lançou o triplo CD “ A Bag of Music” como pianista e Tjako
van Schie em celebração das 25 anos que trabalham juntos.
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Henk van Twillert & Vento do Norte
Em 2010, 2011 e 2012 realizou séries de concertos nas Antilhas Holandesas
com diferentes formações respectivamente com Tjako van Schie, Vento do Norte
e Fadista Inês Soares.
Henk van Twillert é professor de Saxofone na ESMAE - Escola Superior de
Música e das Artes do Espectáculo, no Porto, onde formou a Orquestra
Portuguesa de Saxofones e o grupo internacional Vento do Norte. Henk van
Twillert é professor convidado no Conservatório de Amesterdão e mantém
contacto regular com “El Sistema - Sistema de Orquestras Juvenis e Infantis da
Venezuela” combinando assim o amor pela música e pelo ensino. Para os
diferentes locais do mundo onde Henk van Twillert se desloca para concertos e
masterclasses Henk van Twillert leva consigo o seu projecto pessoal "Stars from
the future", programa de música para crianças.

Vento do Norte
Vento do Norte é um grupo único de jovens músicos saxofonistas, espontâneos
e talentosos que combinam uma visão moderna da música de câmara com
interpretações

únicas.

Ouvir

este

grupo

musical

é

uma

experiência

arrebatadora, num momento somos tocados na alma pela sua música, no outro
somos elevados à euforia e ao movimento.
O grupo foi formado em 2005 por Henk van Twillert, com os alunos da sua
classe de saxofone da ESMAE. Os alunos que terminam o curso dão lugar aos
mais novos mantendo-se a jovialidade e energia do grupo.
Desde a sua criação actuaram em diversas salas de espectáculo e festivais em
Portugal e no estrangeiro, destacando-se as suas actuações na comemoração
do 50 º aniversário da União Europeia, em Bruxelas e Antuérpia (2008),
actuação no teatro Teresa Carreño, na Venezuela em 2009 e nas Antilhas
Holandesas e a Oranje Tornee.
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Henk van Twillert & Vento do Norte
Em 2007, 2009 e 2011 ganharam os primeiro prémio no prestigiado “Concorso
Internazionale di Musica da câmera “Città di Chieri””em Itália.
Em 2009 gravaram seu primeiro CD "Adágio de Saxofones", definido como
versátil, competente, apaixonado e sincero. Vento do Norte traz em conjunto
uma nova geração de músicos, que produz o seu próprio som e deixa uma
impressão indelével.
Em 2011, Henk van Twillert & Vento do Norte visitaram as Antilhas Holandesas,
Aruba, Curacao e Bonaire onde realizam uma serie de concertos classicos,
concertos escola e realizaram a abertura do Bonaire Heineken Jazz Festival.
Em Abril 2013 realizaram “Oranje Tournee” ( tournée Laranja em homenagem a
Rainha Beatriz da Holanda) onde realizaram a concertos em diversas cidades
holandesas, nomeadamente Amesterdão e Roterdão.

Mais informação: www.saxunlimited.com
www.facebook.com/saxunlimited
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Henk van Twillert & Vento do Norte
Programa: “SONS OROFACIAIS”

1. Ouverture Op.24

-

Felix Mendelssohn - Bartholdy (1809 – 1847)

2. Canção

-

Carlos Paredes

(1925 – 2004)

3. Desierto

-

Marleen Huizinga

(1967 – 2008)

4. Libertango

-

Astor Piazzolla

(1921 – 1992)

5. Heartbreakers

-

Jacob TV

(1951)

6. Adagio Op. 11

-

Samuel Barber

(1910 – 1981)

7. Pavane

-

Livio Hermans

(1935)

8. Nem as paredes confesso -

Artur Ribeiro | Max – Ferrer Trindade

9. Violentango

-

Astor Piazzolla

(1921 – 1992)

10. Toots your Roots

-

Allan Botschinsky

(1940)

11. Balada para un Loco

-

Astor Piazzolla

(1921 – 1992)

Nota: O programa poderá ainda sofrer alguma alteração

6

Henk van Twillert & Vento do Norte
Músicos
Henk van Twillert

Director artístico
Saxofone barítono/soprano

Ventos do Norte
Elvis Sousa

Saxofone Soprano

Patricia Cadaveira

Saxofone Alto

José Gonçalinho

Saxofone Alto

Nuno Silva

Saxofone Tenor

Pedro Matos

Saxofone Tenor

Menne Smallenbroek

Saxofone Baritone

João Oliveira

Saxofone Baritone

David Rodrigues

Saxofone baixo

Contactos
Organização: Saxunlimited
Laurinda Freitas – (+351) 964001716)

Henk van Twillert - (+351) 966237367
(+ 31) 651303511
Email: saxunlimited@gmail.com

www.facebook.com/saxunlimited

|

www.saxunlimited.com
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