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Casa da Música traz a Angola mais um talento da música israelita 

Dudu Tassa vem no quadro do projecto “Ponte Cultural” 

 

Músicos angolanos e israelitas vão unir as suas vozes e faculdades musicais, no âmbito do 

projecto “Ponte Cultural” que traz desta vez a Luanda o compositor israelita Dudu Tassa, entre 

os dias 3 e 8 de Março. O período será marcado por sessões de trabalho e de troca de 

experiência entre o visitante israelita e conhecidos músicos angolanos. 

 

É a segunda edição do projecto Ponte Cultural que em Outubro passado trouxe a Luanda o 

coreógrafo IdoTadmor e o produtor musical Avner Hodorov. “Foram momentos brilhantes que 

permitiram fortalecer os laços culturais entre Angola e Israel e estimularam a Casa da Música a 

prosseguir com o projecto que está só a dar os primeiros passos”, refere Giyora Arbiser, 

coordenador do projecto Casa da Música. 

 

 As actividades do compositor israelita em Luanda vão culminar com o concerto musical 

marcado para o dia 7 de Março às 20:00 horas na Casa da Música, onde Dudu Tassa actuará 

com dois consagrados artistas angolanos; Ângela Ferrão e o Bruno M, acompanhado da 

Banda Contrastes, além de outras surpresas que o momento reserva. 

 

O concerto de 7 de Março antecede o grande lançamento da Casa da Música, agendado para 

o dia 15 de Março. A Fundação Arte e Cultura é um projecto mantido pelo Grupo Mitrelli.  

 

Sobre o músico israelita: 

Duddu Tassa é descendente de uma família iraquiana-judaica e cresceu em Tel Avive, onde muito cedo 

iniciou-se na música. Lançou o seu primeiro álbum aos 13 anos de idade e hoje é um dos mais 

proeminentes cantores-compositores, bem como figura dominante no cenário do rock israelita. Na sua 

carreira contam-se já 8 álbuns e ainda a produção de outros discos de vários artistas. 
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