Obertura (Barbero di Sevilla)
G. ROSSINI (1792-1868)
Belle nuit (Contes D’hoffmann)
J. OFFENBACH (1819-1880)
Mazurca de las sombrillas (Luisa Fernanda)
F. MORENO TORROBA (1891-1982)
Cor de gitanos (Il trovatore)
GIUSSEPE VERDI (1813-1901)
Come un’ape (Cenerentola)
G. ROSSINI (1792-1868)
Das Klinget (La flauta màgica)
MOZART (1756-1791)
La ci darem la mano (Don Giovanni)
MOZART Duet (1756-1791)
Llac dels cignes (fragment)
TXAIKOVSKI (1792-1868)
Havanera (Carmen)
G.BIZET (1838-1875)
Pirineu (Cançó d’Amor i de Guerra)
RAFAEL M. VALLS (1868-1946)
Vallespir (Cançó d’Amor i de Guerra)
RAFAEL M. VALLS (1868-1946)
La Tarántula (La tempranica)
GERÓNIMO GIMÉNEZ (1854-1923)
Seguidilla (La Verbena de la Paloma)
T. BRETÓN (1850-1923)
Brindis (La Traviata)
GIUSSEPE VERDI (1813-1901)
Cor d’esclaus (Nabucco)
GIUSSEPE VERDI (1813-1901)

XV Concert de Nadal
de Cant Coral de la Gent Gran
L’Auditori
c/ Lepant, 150
El concert començarà a les 18.30 h

Una nit a l’òpera... i a la sarsuela!
16
desembre
2015
a l’auditori
de barcelona

Una nit a l’òpera... i a la sarsuela!
Al final del concert, cantaires i públic
cantarem conjuntament la nadala:
Si els germans Marx van anar una nit a l’òpera
i la van posar de cap per avall, nosaltres no volem
ser menys i hem decidit omplir l’Auditori amb els cors
de les òperes més cèlebres: Carmen, Nabucco,
La Traviata... i algunes de les cançons més conegudes
del mal anomenat genero chico, com ara
La Verbena de la Paloma o La Santa Espina.

Ens hi voleu acompanyar?

El Noi de la Mare
Què li darem en el Noi de la Mare?
Què li darem, que li sàpiga bo?
Li darem panses amb unes balances,
li darem figues amb un paneró.
Què li darem al Fillet de Maria?
Què li darem al formós Infantó?
Panses i figues i nous i olives,
panses i figues i mel i mató.
Tam patam tam, que les figues són verdes,
Tam patam tam, que ja maduraran.
Si no maduren el dia de Pasqua,
maduraran en el dia de Rams.

Montserrat Margalef, clarinet
Oriol Mula, flauta
Daniel Gil, violí
Amaia Ruano, violoncel
Daniel Garcia, arranjaments i piano
Germán de la Riva, baríton
Claudia Shneider, soprano
Ignasi Tomàs, Direcció escènica
Montserrat Meneses, Direcció musical

