
Ludwig van Beethoven
comemorações dos 250 anos do seu nascimento



Deixou-nos uma vasta obra:
9 sinfonias, 5 concertos para piano, 1 concerto para violino, uma ópera, 
sonatas para piano e muitos quartetos de cordas ou trios.

Em 1770 nascia em Bonna na  Alemanha.
Filho e neto de músicos, iniciou a sua aprendizagem na música com apenas 4 anos.

Beethoven foi um compositor que marcou a música de todos os tempos.  

O seu pai, Johann, era muito exigente com ele, 
pois acreditava ser um menino prodígio como Wolfgang Amadeus Mozart.

Beethoven aprendeu a tocar instrumentos para além do piano, 
também cravo, violino, viola ou  órgão.

Com apenas sete anos realizou o seu primeiro recital.



Aos 13 anos já tocava na corte de Bonna interpretando a sua primeira obra

Viveu nesta cidade até aos 17 anos. 

A casa onde nasceu é agora um Museu e a sua cidade natal 
é também conhecida por ser a Cidade – Beethoven



Da Alemanha viaja para Viena de Áustria 
onde conhece grandes compositores 
como Mozart.

Teve aulas de composição 
com Joseph Haydn.



Em 1795 Beethoven fez a sua primeira apresentação 
pública em Viena, 
executando um concerto para piano 
fortemente aplaudido pelo público presente.

Apesar de ser conhecido por ter mau feitio,
sabemos que tinha também um grande sentido de humor.

Adorava passear e diz-se que era nessas caminhadas pela natureza 
que mais se inspirava para as suas criações.

Era adorado pelo público, com especial destaque para o público feminino.



Mas, em 1797, surgiram os primeiros sinais da surdez

Já na sua época era considerado um

GRANDE TALENTO!

Aos 27 anos o seu prestígio não para de crescer

Foi também nesta altura que Beethoven compôs as grandes sinfonias que o imortalizaram.



Apesar de não conseguir ouvir a música que escrevia, 
criava e reproduzia tudo na sua cabeça, 
onde acumulou o saber que foi colhendo com tudo o que fez e aprendeu.



Quando, em 1824, o compositor apresentou pela primeira vez 
a sua famosa 9ª Sinfonia, estando já completamente surdo, 
no fim do concerto os longos e fortes aplausos foram claramente 
os da saudação a um grande génio.

Esta é seguramente uma das obras mais tocadas de sempre.

O “Hino à Alegria”, parte da Nona Sinfonia, foi escolhido em 1985 
para hino oficial da da União Europeia. 
O hino da União Europeia, pretende transmitir a mensagem 
de que a música é  linguagem universal exaltando os ideais europeus: 
da liberdade, paz e solidariedade.



A melodia escolhida para simbolizar a UE é o «Hino à Alegria», 
composto por Ludwig Van Beethoven em 1823, enquanto parte da Nona Sinfonia, 
para o poema com o mesmo nome de Friedrich Schiller, de 1785.

Este hino simboliza não só a União Europeia, mas também a Europa num sentido mais lato. 
O poema «Hino à Alegria» evoca o ideal da fraternidade de Schiller, partilhado por Beethoven.

Em 1972, o Conselho da Europa adotou o «Hino à Alegria» de Beethoven 
como o hino desta organização. Em 1985, foi a vez dos dirigentes europeus de também 
o adotarem como hino oficial da União Europeia. O hino, que não tem letra, 
utiliza a linguagem universal da música para exaltar 
os ideais europeus da liberdade, paz e solidariedade.



Em 2020 celebramos os 250 anos do nascimento deste grande compositor.

Também a Orquestra Clássica do Centro  tem incluida na sua programação 
a interpretação em 2020, entre outras obras de sua autoria, a celebre 9ª Sinfonia.  

Enquanto não é possível voltar a realizar concertos vamos gravando  a partir de casa, 
como aconteceu nesta interpretação feita por alguns dos músicos da orquestra.

Por todo o planeta eram muitas as atividades previstas para assinalar a data, 
mas, infelizmente, a pandemia  não tem permitido a concretização 
de grande parte do programa previsto.

Podes ver no Youtube https://youtu.be/5EuSbFWXE50



Pesquisa a fantástica vida e obra de Beethoven e faz um trabalho inspirado neste compositor.
Pode ser um vídeo, pintura, história ... o que quiseres!

Envia para: occ@orquestraclassicadocentro.org 
ou entrega no Pavilhão Centro de Portugal

Os trabalhos que recebermos ficarão expostos na Casa da Orquestra: 
Pavilhão Centro de Portugal!

Os melhores terão convites especiais para assistir aos concertos que se vierem a realizar 
nos anos 2020/21 em que a Orquestra Clássica do Centro interprete obras de 
Ludwig van Beethoven!

CONVITE

Agora, que já falámos um pouco deste génio da música, queremos fazer-te um



Contamos contigo!
Juntos com Beethoven!!!
#BeethovenFicaemCasa

Podes visitar
https://facebook.com/OrquestraClassicaCentro
https://instagram.com/orquestraclassicadocentro_occ
https://twitter.com/OCCPortugal 
https://www.orquestraclassicadocentro.org 
 o canal do Youtube da Orquestra Clássica do Centro


