PROGRAMA
CORAL POLIFÒNICA CAIXA ONTINYENT
TOURDION Pierre Attagnant
CANTARES J. M. Serrat
CANCIÓN Y HUAYNO Mauro Nuñez
SWING LOW Arr. Josly
PIE JESU A. Lloyd Webber
Solista: Consol Rico
EL RUISEÑOR Y LA FLOR R. Lafuente
EL MENÚ Karl Zöllner
TRES CANTOS NATIVOS Marcos Leite
Piano: Cristina Mollà
Director: Francesc Tortosa
COR D’ORBA
EN ELS JARDINS DE SALLY Trad. D’Irlanda
AMENO Era
RIVERSONG R. Emerson
Piano: Pere Ortolà
Director: Vicent Berenguer
CORAL BENISSENCA
TERZETTO DELLE CAMPANE G. B. Martini
OJOS BRUJOS (Trad. criolla) Roig / Silva
QUE TINGUEM SORT Lluis Llach
CHATTANOOGA CHOO CHOO Warren / Gordon
Piano: Josep Ortolà / Pere Ortolà
Director: Javier Santacreu

CORAL POLIFÒNICA CAIXA ONTINYENT
Va ser fundada en abril del 2010 per la iniciativa d’un grup de companys de treball que compartixen una
afició comuna per la música coral. Actualment està formada per 49 veus, al front de les quals està el seu
director, Francesc Tortosa Llin, amb Josep Maria Bru Casanova com a subdirector, i es basa en un
projecte que té la finalitat de gaudir amb la música i fer gaudir al públic amb ella.
Pren el nom de la Entitat que la patrocina i que posa al seu abast les instal.lacions del Centre Cultural que
te a la ciutat d’Ontinyent.
Es tracta d’un grup coral obert a noves experiències musicals. Al seu repertori compta amb peces
clàssiques, així com temes populars de diversos països i obres de música contemporània.
El seu concert de presentació es va celebrar el dia 31 d’octubre del 2010 a l’auditori del Centre Cultural
Caixa Ontinyent, i des de llavors la Coral ha participat en un intercanvi amb la Coral d’Orba i ha actuat en
diverses localitats de la nostra geografia, com ara Llutxent, Agullent i Otos.

COR D’ORBA
Fa el seu primer concert el Nadal de 1987, i fins ara ha realitzat nombrosos concerts en Orba i altres
pobles del País Valencià com Oliva, Rafelcofer, i Redován, participant també en diferents edicions dels
festivals corals organitzats per la Generalitat Valenciana.
Al llarg d’aquestos anys ha interpretat obres de tots els estils i èpoques musicals: música popular, música
lleugera, Bach, Purcell, Haydn, Mozart, Txaicowsky, Liszt, Poulenc, etc. Va participar, junt a altres cors de
la comarca de la Marina, en la primera interpretació en Espanya de la “Missa in D” d’Andrea Luchessi i ha
realitzat concerts amb grups instrumentals diversos, com l’orquestra simfònica en el “Magnificat” de
Cimarosa, el quintet de metalls en els “Funerals de la Reina Mary”, de Purcell, o grups de música antiga
en el “Magnificat”, de les “Vespres”, de Monteverdi. El Cor d’Orba també va estrenar mundialment un
“Ave Maria” del compositor anglès Gordon Lawson, dedicat expressament a aquesta agrupació i al seu
director, Vicent Berenguer.

CORAL BENISSENCA
Va interpretar el seu primer concert a Benissa el mes d’abril de 1982, per tant, commemorem ara els
trenta anys d’existència. De llavors ençà, han estat nombroses les seves actuacions per tot arreu,
participant en tots els “Aplecs Corals” organitzats per la Generalitat Valenciana, en el XXXII Certàmen
d’Habaneres de Torrevieja, i en intercanvis culturals amb les localitats de Mettlach (Alemanya) y
Almansa (Albacete), amb el Cor d’Alcobendas (Madrid), Cor del Conservatori de Ciudad Real, i amb altres
cors de la nostra Comunitat.
Ha estrenat obres corals amb orquestra, com ara el “Pater Noster” d’Ernest Artal i va participar en
l’estrena a Espanya de la “Missa in D” d’Andrea Luchessi. En el seu repertori destaquen nombroses obres
de diferents estils i èpoques, encara que en els darrers anys es dedica principalment al repertori clàssic i
barroc, centrat en el seu tradicional Concert de Nadal.
Participa en la programació cultural de Benissa amb concerts patrocinats per la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament, i en nombrosos actes festius i religiosos.

