
Pedro Emanuel
Pereira 

regressa aos palcos com um concerto na sua terra natal
e com uma digressão pela Rússia.



Graduado com distinção honorável pelo Conservatório
de Moscovo e pelo Conservatório de Amesterdão,
Pedro Emanuel Pereira foi vencedor de inúmeras
competições internacionais de piano.  

Considerado um dos mais proeminentes pianistas da
sua geração, Pedro Emanuel Pereira apresenta-se com a
sua própria arte e visão do mundo, moldada pela
jornada de sucesso que tem acompanhado a sua
carreira na música erudita. A partir da sua abordagem
num instrumento orquestral que venera, é através das
teclas de um piano que personifica vivências, histórias e
a cultural musical portuguesa, que se ouve a partir da
brilhante poesia e dos diferentes estilos que explora. 

Sobre o artista 



Concerto a partir da Igreja da Misericórdia, em
Guimarães 

ÀS 19H30

22 DE MAIO DE 2021 

Pedro Emanuel Pereira

DEPOIS DO SUCESSO DO LANÇAMENTO DE "PEQUENOS SONS DE
ABRIL" E "FADO ELEGIE", PEDRO EMANUEL PEREIRA INICIA A

SUA TOURNEÉ NA SUA CIDADE NATAL, COM UM 



Últimos lançamentos

abril

 

Durante o últ imo conf inamento,  Pedro Emanuel Pereira lançou duas
novas composições nas plataformas digita is .  A homenagem à revolução
de 1974 int i tulada “Pequenos Sons de abril”  estreada a 25 de abr i l ,  e o
“Fado Elegie”  dedicado postumamente ao oboísta Samuel Bastos,  que
conta com a colaboração da oboísta Claire Bagot (Orquestra Nacional
de Li l le)  e do clar inet ista Carlos Ferreira (Orquestra Nacional  de
França) .

https://www.youtube.com/watch?v=wbD4dth4B6w
https://www.youtube.com/watch?v=Lnoelvq_FYY


Digressão na Rússia

junho

 

O mês de Junho contará com uma digressão na Rússia,  na Opera
Hel ikon em Moscovo e na Embaixada de Portugal ,  onde será estreada a
sua obra  “Aonde a Terra Acaba ” ,  inspirada em temas populares
portugueses e os Prelúdios e Fugas do maestro António Victorino
D’Almeida .  Esta tournée culminará com um concerto no qual  os dois
músicos part i lharão o palco,  improvisando fados e canções ao piano.  



Futuros Lançamentos

setembro

 

Em setembro deste ano,  Pedro Emanuel Pereira e Carlos Ferreira
estreiam o pr imeiro álbum conjunto,  publ icado pela editora francesa
Klarthe.  O concerto de lançamento terá lugar no Pavi lhão Mult iusos de
Paredes.



Contactos
pedroemanuelpereira.com

WEBSITE

pedroemanuelpereira@gmail.com

EMAIL

+351 933 121 700 (Pedro Emanuel Pereira)

+351 911 975 113 (Miriam Teixeira - Gestora de Comunicação)

TELEMÓVEL

Pedro Emanuel Pereira

Redes Sociais
pedroemanuelpianist

FACEBOOK

@pedroemanuelpianist

INSTAGRAM

PedroEmanuelPereira

YOUTUBE
pjbmmanagement@gmail.com

AGENCIAMENTO


