DUO CANTABILE NO “MÚSICA NAS IGREJAS”
No âmbito do projeto “Música nas Igrejas” realiza-se, no dia 15 de dezembro, pelas
18h00, na Ermida de São Sebastião, o concerto de canto e piano de Duo Cantabile
(Isobel Reis e Luís Conceição), numa organização da Academia de Música de Tavira.
Programa:
Quella Fiamma che m'accende - Benedetto Marcelo
Agnus Dei - J.S. Bach
Vieni e non tardar - Mozart
Ich Kann's nicht fassen nicht glauben - Schumann
Stride la vampa - Verdi
Panis Angelicus - Cesar Franck
Habanera - Bizet
Salley Gardens - Britten
Una voce poco fa - Rossini
Alegria - Réné Duperé
Caruso - Lara Fabian
America - L. Bernstein
Isobel Barton Reis é licenciada em canto pela universidade de Southampton,
Inglaterra. Vive, no Algarve, onde leciona aulas de canto no Conservatório de Olhão e
na Academia de Música de Tavira.
No decorrer da sua carreira estudou no Conservatório de Lisboa, tendo,
simultaneamente, participado em várias óperas e concertos com o Coro do Teatro de
São Carlos. Atualmente, desenvolve a sua atividade com Luís Conceição e Barbara
Scheffs-Endres.

Luís Conceição nasceu em 1974. Iniciou os estudos musicais com cinco anos no
Conservatório Regional do Algarve, tendo concluído o Curso Geral de Piano. Licenciouse em Ciências Musicais, na Universidade Nova de Lisboa, e, em Piano, na
Universidade de Évora.
Trabalhou como pianista acompanhador, professor de piano e de história da música em
diversos conservatórios nacionais.
Enquanto pianista e compositor apresentou-se em inúmeras salas nacionais e
internacionais, a solo e em formações de câmara e orquestras.
Como compositor tem já 200 obras, desde 1993, gravadas em cd’s de edição de autor.
A sua linguagem é, essencialmente, de fusão, apresentando afinidades com a música
étnica, erudita e jazz. Leciona, atualmente, na Academia de Música de Tavira.

Tavira, 10 de dezembro de 2012
O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
José Graça
(processado por computador)
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