CLÀSSICA A LA REIAL ACADÈMIA
Dimarts 11 de juliol de 2017 a les 20.00 hores
Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi
Saló d’actes
Barcelona
“Música argentina i Missa tango a Buenos Aires”

COR L’ARC / EMM Can Ponsic
CAROLINA ALABAU soprano
EFREM GARCIA piano
XAVIER CASTILLO contrabaix
CARLOS MORERA bandoneó
EMILIO DE LA LINDE director

Ástor PIAZZOLLA (Argentina, 1921 - Buenos Aires, 1992)

Introducción al Ángel Arr. Javier Zentner
La muerte del Ángel Arr. Néstor Zadoff
Balada para mi muerte Arr. Néstor Zadoff

Martín PALMERI (Argentina, 1965)

Misa a Buenos Aires / Misatango
Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus- Benedictus
Agnus Dei

El COR L’ARC és la formació coral d’adults de la branca coral de l’escola de música municipal Can Ponsic, de
Barcelona que està integrada per 5 grups: dos grups corals infantils, un cor jove, un cor de noies i el cor adult.
El COR L’ARC va néixer el 1981 sota la direcció de M. Dolors Bonal, per oferir la possibilitat de seguir cantant a cantaires joves que
acabaven l’etapa de cor infantil. Des del segon any Josep Prats va ser-ne el director fins que a partir de l’any 1992 Emilio de la Linde
va agafar la direcció del cor.
El COR L’ARC treballa música coral de diferents èpoques i té una atenció especial al repertori d’arrel tradicional i d’autor català.
L’agrupació participa en concerts de l’escola de música i ofereix concerts que se li demanen o que la mateixa coral organitza.
També ha participat en intercanvis, festivals, etc., de Catalunya, l’Estat espanyol i Europa.
www.racba.org
www.fomentdelaclassica.cat

Vull rebre informació de les activitats de l’Associació pel Foment de la Música Clàssica
(Li preguem que ompli clarament les dades i ens ho entregui a la sortida del concert) (Si no ho vol retallar, demani un formulari a la sortida)

Nom i primer cognom
Correu electrònic

..................................................................................................................

........................................................................................................................

