
Projecto “Ponte Cultural” traz a Luanda Produtor musical israelita

A visita de Avner Hodorov vai contribuir para o intercâmbio cultural entre Angola e Israel

O instrumentista israelita Avner Hodorov vem a Luanda a 31 de Outubro, para tomar contacto com o 
projecto “Ponte Cultural” da Casa da Música.

Durante uma semana, Avner Hodorov vai realizar encontros com músicos angolanos interessados em 
participar no projecto.

Um evento especial terá lugar no dia 03 de Novembro às 19:00horas, na Casa da Música, ocasião em 
que o instrumentista israelita vai juntar-se a conhecidos músicos angolanos e a jovens talentos, para 
um tributo a cantores angolanos já falecidos. �Será um momento rico, em que os músicos angolanos 
presentes vão fazer o seu arranjo musical de clássicos angolanos que constituem um verdadeiro 
património cultural de Angola�, a�rma Giyora Arbiser, promotor da iniciativa.

O projecto “Ponte Cultural” inclui um plano internacional que tem como objetivo promover a cultura 
angolana no exterior e o intercâmbio entre músicos de várias culturas. Pelo menos quatro vezes por 
ano, a Fundação convidará artistas de Israel a visitar a Casa da Música, onde terão contacto com 
artistas locais e juntos gravarão duas músicas, além de clipes que re�etem a fusão das duas culturas.

A visita de Avner Hodorov marca a primeira etapa de implementação do projeto do produtor musical 
israelita.

A Casa da Música, um projeto da Fundação Arte e Cultura criado pelo Grupo Mitrelli, está localizada no 
Centro Cultural e Acadêmico "Raul David", na Zona Verde do Ben�ca n. º 538, na auto-estrada, frente à 
Igreja Universal. O Centro inclui várias salas de aulas, uma sala de concertos e um estúdio de gravação 
totalmente equipado. O centro foi criado em colaboração com as Empresa de informática ITA e a 
SICCAL, Empresa de construção civil, como um projecto social sem �ns lucrativos, que visa promover 
actividades culturais e artísticas especialmente ligadas a música.
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