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Os dias 13 e 14 de Julho estão reservados à terceira série da Temporada de Música Clássica

Xiquitsi - 2018. Para esta série, dois concertos estão programados, sendo que a 13 de Julho (sexta-

feira), às 19h30, o Teatro Avenida vai acolher “À la Joe... Um Recital em Festa” com os

convidados internacionais Marina Pacheco - soprano, Tiago Matos - barítono, e Pedro Costa –

piano. O bilhete de entrada custa 350 mt. Já para o dia 14 de Julho (sábado), a noite musical será

“Da Ópera aos Musicais”, também às 19h30, no Montebelo Indy Congress Hotel, com Marina

Pacheco - soprano, Márcia Massicame - soprano, Timóteo Bene Júnior - tenor, Tiago Matos -

barítono, Pedro Costa - piano, e Coro Xiquitsi. O bilhete para o segundo concerto também custa

350 mt, mas a noite é igualmente reservada a um jantar, sendo que o concerto e jantar custa 1.650

mt. Os bilhetes estão à venda nos locais dos concertos.

Terceira série do Xiquitsi à porta

“Entendemos que

não haveria melhor

forma de

celebrarmos o quinto

aniversário do

Xiquitsi que não

fosse com música.

Assim sendo, este

ano, vamos celebrar

a Temporada com

cinco concertos”.

Afirma a Directora

Artística do Projecto

Xiquitsi, Kika

Materula.

O que foram os cinco anos do Xiquitsi?

Na óptica da Directora Artística do Projecto, Kika Materula, os

cinco anos do Xiquitsi transformaram a vida musical do país à

medida em que o projecto foi contribuindo fortemente para

formação de compositores e realização de concertos inéditos com

músicos tradicionais, com orquestra clássica. “Formamos uma

orquestra juvenil e temos, hoje, inclusive, uma orquestra infantil

experimental e um coro. Foram vários os concertos organizados

neste país, não só no âmbito da Temporada de Música Clássica

como a convite de várias instituições. Os cinco anos do Xiquitsi

são de muito crescimento, de muito aprendizado e muitas

vitórias”. Reforça a Directora do projecto Kika Materula.

Cinco anos, Cinco séries
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Cinco anos, Cinco séries

Dez alunos do Xiquitsi vão seguir 

viagem no início do próximo mês,                                                                                             

para participarem do maior festival                                                                                          

de Música da Câmara de África.                                                                                               

Os xiquitsianos vão, pela primeira                                                                                                           

vez, participar no Festival Internac-

ional de Música da Câmara de                                                                                                       

Stellenbosch, na cidade de Cape                                                                                                          

Town, de 6 a 15 de Julho. Este                                                                                                   

convite só se vai materializar graças                                                                                        

às contribuições dos apoiantes do                                                                                            

Xiquitsi, que vão custear as despesas                                                                                                

relativas à viagem dos alunos. “Este                                                                                         

tipo de apoio fortalece o Xiquitsi e contribui para a consolidação do que este projecto pretende, 

por isso, agradecemos imenso o apoio de todos”. Engrandece o gesto, a Directora Artística do 

Projecto, Kika Materula.

Alunos do Xiquitsi participam no Festival Internacional de Música

da Câmera de Stellenbosch

Cinco séries para celebrar cinco anos

Este é o ano de celebrações para o projecto Xiquitsi, pela passagem dos cinco anos de sua

existência. O grande marco deste 2018, será a realização de cinco séries, das quais duas, já

realizadas e que foram um sucesso. A primeira série aconteceu nos dias 6 e 7 de Abril e foi

dedicada à Páscoa. A segunda decorreu de 9 a 12 de Maio. Nas duas séries, viu-se uma

verdadeira nata em ascensão de executores da música erudita que está a nascer em Maputo, e que

tenta encontrar espaço num País onde a Música Clássica ainda “é de alguns”.

As celebrações deste ano, são dedicadas ao Maestro e Dr. José António Abreu, que foi o fundador

do Projecto mãe, conhecido como “El- Sistema” que inspira o Xiquitsi e mais de 55 Países em

todo o mundo. Para marcar diferença, a segunda série foi acompanhada por uma exposição de

pintura alusiva aos cinco anos do Xiquitsi, do artista e também designer gráfico Titos Pelembe,

que esteve patente no Conselho Municipal e no Teatro Avenida.
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A série de concertos de Maio juntou os

instrumentistas internacionais Maya

Egashira, Peter Martens, Luis Magalhães,

David Juritz, Pedro Muñoz, Juan Rivas,

Ainoã Cruz, estes dois últimos professores

convidados do Xiquitsi. Os convidados da

segunda série não mediram esforços e

deram o melhor de si para tornar a

celebração dos cinco anos mais caliente.

Convidados de luxo na

segunda série

“Ku Ringhisa” tocada no

Japão e Reino Unido

A obra “Ku Ringhisa” abriu e fechou a

segunda série de concertos do Xiquitsi do

mês de Maio. “Ku Ringhisa” – um

divertimento para violino solo, com três

andamentos, Masungulo (introdução),

Liyendzo (viagem), Hi wu Moçambicana (à

moda moçambicana) é uma obra composta

por Estêvão Chissano, aluno do Xiquitsi, e

que espelha o resultado do trabalho que o

projecto tem vindo a fazer ao longo dos

cinco anos de formação.

A composição foi tocada, pela violinista

japonesa Maya Egashira, em Maputo. E

porque a música penetra continentes, a obra

foi recentemente tocada no Japão, também

por Maya Egashira, e no Reino Unido, pelo

violinista David Juritz.

Alunos do Xiquitsi tiveram

estágio em Portugal

Três alunos do

projecto Xiquitsi

participaram num

estágio de orques-

tra no Festival de

Música da Prima-

vera da cidade de

Viseu no mês de Abril

último. Foram Kleyd Alfainho (viola),

Florêncio Manhique (violoncelo) e Inerzio

José Macome( violoncelo).

Os três alunos foram seleccionados para o

estágio de acordo com o resultado do seu

aproveitamento no Xiquitsi 2017. Por outro

lado, Kleyd Alfainho foi a terceira

classificada no Prémio de Melhor Aluno

2017 e Florêncio Manhique ficou em

segundo lugar.
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Cinco anos, Cinco séries

Actividades que marcaram o primeiro semestre do Xiquitsi - 2018

Momentos da segunda série do Xiquitsi

Primeira série   

Actuação do Xiquitsi na Conferência 

Internacional do Turismo baseado na Natureza  
Coro e Orquestra Xiquitsi na abertura do jogo 

da Liga dos Campeões em Maputo

Dia Nórdico no Indy Village

Participação do Xiquitsi na Festa da 

Música no CCFM

Viagem de três alunos do Xiquitsi para estágio em Portugal e sua actuação no Festival  de 

Música da Primavera na cidade de Viseu.  

Formação de alunos do Xiquitsi em luthieria ( 

arranjo de instrumentos)

Aula musical para Pais e Encarregados de 

Educação dos principiantes do Xiquitsi
Xiquitsi no Dia Nacional da Irlanda na 

Residência Oficial do Embaixador em 

Maputo
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MamMrina Pacheco- soprano, Tiago Matos- barítono,  e Pedro Costa-

piano Pacheco- soprano, Tiago Matos- barítono,  e Pedro Costa- piano

Artistas da terceira série:

Cinco anos, Cinco séries
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Kika Materula – Directora Artística, Marina Pacheco - soprano, Tiago Matos - barítono,  Pedro Costa - piano, Márcia Massicame - soprano, 

Timóteo Bene Júnior - tenor, Tiago Matos - barítono, Pedro Costa - piano, Coro Xiquitsi.

ANOS

3ª Série 2018

13 a 14 de Julho

Dedicada ao Maestro

José António Abreu

Dia 13Um Recital em Festa

Teatro Avenida

19h30

Dia 14Concerto /  Jantar

Montebelo Indy Maputo Congress Hotel

19h30

Bilhetes à venda nos locais de Concerto 

Concerto - 350 MZN

Só concerto - 350 MZN

Concerto e jantar - 1.650 MZM

PATROCÍNIOS

APOIOS

PARCEIROS DE COMUNICAÇÃO


