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Big Silent
Night Music



Duração total prevista: c. 1h 45 min.

1.ª parte: c. 40 min.
Intervalo de 20 min.
2.ª parte: c. 45 min.

Big Silent Night Music
Igudesman & Joo

20 DEZEMBRO
QUINTA
20:00 — Grande Auditório

21 DEZEMBRO
SEXTA
20:00 — Grande Auditório

22 DEZEMBRO
SÁBADO
20:00 — Grande Auditório

Orquestra Gulbenkian
Aleksey Igudesman Violino
Hyung-ki Joo Piano

Lucy Landymore Percussão

Big Silent Night Music
Espetáculo concebido, escrito e interpretado
por Igudesman & Joo

Aleksey Igudesman e Hyung-ki Joo são dois 
músicos clássicos que conquistaram o mundo 
com os seus espetáculos únicos e divertidos. 
Combinando comédia com música clássica e 
cultura popular, os seus vídeos no YouTube 
receberam mais de 45 milhões de visitas. O duo 
apresentou-se em vários palcos e nas televisões 
de numerosos países e foi convidado a atuar 
com orquestras como as Filarmónicas de Nova 
Iorque, Los Angeles e Londres, a Sinfónica 
de Chicago ou a Orquestra do Tonhalle de 
Zurique, para nomear apenas algumas.
Sentindo-se igualmente confortáveis nos 
auditórios de concertos ou em grandes estádios, 
perante 18.000 espectadores, a sua energia e 
virtuosismo contagiantes cativaram milhões 
de estudantes, ajudando assim a multiplicar 
o público da música clássica num momento 
crítico da indústria. Como compositores, 
receberam encomendas de várias orquestras 
como a Filarmónica de Nova Iorque ou as 

Sinfónicas de Pittsburgh, Dusseldorf ou 
Viena. Coletivamente lançaram mais de 50 
publicações na Universal Edition, sendo a sua 
música tocada por músicos, crianças e jovens 
de todo o mundo.
Aleksey Igudesman e Hyung-ki Joo 
conheceram-se aos doze anos de idade na 
prestigiosa Escola Yehudi Menuhin, em 
Inglaterra. Os jovens tornaram-se amigos e, 
em 2004, seguindo os passos de Victor Borge 
e Dudley Moore, começaram a criar os seus 
projetos inovadores. Desde então, vários 
músicos de renome internacional colaboraram 
com o duo, incluindo Emanuel Ax, Joshua 
Bell, Janine Jansen, Gidon Kremer, Mischa 
Maisky, Viktoria Mullova, Julian Rachlin 
e Yuja Wang. Trabalharam também com 
atores como John Malkovich (no CD You Just 
Have to Laugh e num projeto intitulado The 
Music Critic) e com Sir Roger Moore (James 
Bond) em várias ocasiões, nomeadamente em 
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mecenas principal
gulbenkian música

mecenas
coro gulbenkian

mecenas
ciclo piano

mecenas
concertos de domingo

mecenas
estágios gulbenkian para orquestra

mecenas
música e natureza

GULBENKIAN.PT

Orquestra Gulbenkian
Fundada em 1962, a Orquestra Gulbenkian 
já percorreu mais de 55 anos de atividade. 
Inicialmente constituída por 12 músicos, conta 
hoje com um efetivo de 60 instrumentistas. 
Esta constituição permite-lhe tocar um amplo 
repertório, que abrange os principais períodos 
da história da música. Em cada temporada 
realiza uma série regular de concertos no 
Grande Auditório Gulbenkian, em colaboração 
com alguns dos mais reputados maestros e 
intérpretes. Atua também com regularidade 
noutros palcos do país, cumprindo desta forma 
uma significativa função descentralizadora. 
Sendo uma referência musical em Portugal, 
distinguiu-se também, ao longo dos anos,
em muitas das principais salas de concertos 
do mundo. A sua relevante discografia recebeu 
importantes prémios internacionais.
Lorenzo Viotti é o Maestro Titular da 
Orquestra Gulbenkian. Giancarlo Guerrero
é Maestro Convidado Principal, Leonardo 
García Alarcón é Maestro Associado e Nuno 
Coelho é Maestro Convidado.

espetáculos em prol da UNICEF. Igudesman 
& Joo participaram também em vários filmes, 
incluindo o seu próprio “falso documentário” 
intitulado Everything You Always Wanted to 
Know About Classical Music, além de Pianomania e 
do premiado Noseland. Na noite de fim
de ano de 2011, no Konzerthaus de Viena,
com a participação de 100 violinistas de todo
o mundo, Igudesman & Joo estabeleceram 
um recorde ao reunir o maior número de 
“Violinistas Dançarinos” tocando juntos num 
mesmo cenário. Esta ideia surgiu como um 
projeto em prol da UNICEF. Para além das 
digressões dos espetáculos do duo como
A Little Nightmare Music, AND NOW MOZART
ou Play it Again, e de espetáculos com 
orquestras sinfónicas como BIG Nightmare 
Music, Upbeat, e vários outros títulos, Aleksey
e Hyung-ki orientam também vários programas 
educativos e master classes. Estes encontros têm 
como objetivo inspirar e motivar os jovens a 
explorar os seus próprios universos musicais e
a trilhar novos caminhos. Para o outono de 2019 
está prevista a publicação de um livro dedicado 
à criatividade, com o título Saving the World.


