




Saluda Alcaldessa

En primer lloc, vull transmetre una efusiva felicitació als organitzadors, per-
què aquest any 2016 el Cor de Cambra Discantus celebra els 40 anys de l’inici 
del darrer moviment coral que va conduir a la creació del Cor Joves Cantors i 
25 anys de la seua reestructuració i canvi de nom, una entitat que centralitza 
l’organització d’un dels esdeveniments musicals més estimats a Cocentaina, un 
esdeveniment que després de tenir caràcter de concurs i festival, des de 1993 
té la forma actual de certamen competitiu de cobertura nacional i possiblement 
dels més prestigiosos i valorats dels que actualment se celebren a Espanya.

A més a més, i com a feliç coincidència, enguany tindrà lloc també la quarta 
edició del premi quadriennal FIRACOR i en el qual participaran els cors guan-
yadors dels anys 2013, 2014 i 2015, és a dir, de les edicions 33, 34 i 35. Per 
tant, enguany tornarem a tenir entre nosaltres tres agrupacions corals que ja 
han visitat Cocentaina: el Grupo Vocal Kromátika, el Coro de Cámara Ainur i 
el Cor de Cambra Adlibitum, que vénen, respectivament, de Guadalajara, Las 
Palmas de Gran Canaria i de Quart de Poblet. Serà un plaer acollir-los de nou 
al nostre poble i poder tornar a escoltar-los cantar.

Finalment, la més sincera enhorabona i un especial agraïment a les institu-
cions públiques que recolzen de manera desinteressa però enèrgica aquest 
Certamen, a la col·laboració de les entitats privades, a la participació dels 
membres del jurat i de les agrupacions corals i, per descomptat, al suport 
incondicional del públic que, fi del a la seua cita, ompli de gom a gom i any 
rere any el Centre Cultural El Teular.

Enhorabona a tots i moltes felicitats.

Mireia Estepa Olcina
Alcaldessa
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Coro de Cámara Ainur

El palmarès del Coro de Cámara Ainur difícilment pot ser més brillant, amb 
el Gran Premi Nacional de Cant Coral obtingut en 2012, com també primers 
premis en els certàmens “Antonio José” a Burgos o “Fira de Tots Sants” a Co-
centaina, per citar els aconseguits en aquests últims anys que completen els 
més de deu premis recollits en la seua relativament curta trajectòria que com-
pleix 10 anys en aquest 2016.

Aquesta reconeguda qualitat es veu confi rmada per les invitacions a participar en 
els més prestigiosos festivals i certàmens com el Festival Internacional de Música 
de Canarias o el Festival de Música Religiosa d’aquesta mateixa comunitat.

El repertori del cor de Las Palmas de Gran Canaria destaca per la varietat i la 
innovació, és freqüent incorporar peces de recent factura per part dels compo-
sitors més prestigiosos del món coral, com també l’especial atenció als nous 
treballs d’autors novells de Canàries.

Gloria  .................................................................................................................................  César Alejandro Carrillo

Nanas Antiguas  .............................................................................................................................  Beatriz Corona

El Frare d’Agres (Obra obligada 34 CCFTS 2014)  ......................................................  Josep Robert Sellés

Kalinda  .........................................................................................................................................  Sydney Guillaume

Stars  ........................................................................................................................................................ Eriks Esenvalds

Joshua Fought the Battle of Jericho  ................................................... Arr.: Jonathan Rathbone

El Manisero  ...................................................................................................................................... Moisés Simons

 Arr.: Jorge Alberto Martínez

Directora: Mariola Rodríguez Suárez

Las Palmas de Gran Canaria
Creditor del 1er Premi de la 34 edició del CCFTS 2014



Grupo Vocal Kromátika

Kromátika és un cor de veus mixtes fundat per la seua directora Elisa Gómez 
en maig de 2011, amb seu a Guadalajara i que reuneix coralistes amb una 
àmplia experiència procedents de diversos punts del territori nacional: Ma-
drid, Guadalajara, Alcalá de Henares, Cádiz, Sevilla, Granada, Córdoba, Valèn-
cia i Zaragoza. Està format per 33 veus motivades per la recerca d’un so propi 
enfocat a ressaltar l’expressivitat i musicalitat del grup.

El cor treballa de manera estable mitjançant trobades intensives al llarg de 
l’any, afrontant un repertori exigent, i mantenint un fort compromís amb la 
investigació de la música coral contemporània i els compositors actuals. 

Des de els seus inicis, Kromátika ha participat als concursos nacionals de Totana, 
Burgos, Infi esto, Rojales, Molina de Segura, San Vicente de la Barquera, i Cocen-
taina, i internacionals de Torrevieja, obtenint quatre segons premis, un premi a la 
millor interpretació tipus folklore, sis premis del públic i quatre primers premis.

Amb motiu del seu cinquè aniversari, el cor ha enregistrat el seu primer tre-
ball discogràfi c “Breath” i creat un certamen internacional de composició.

La Mar, l’Amor, la Mort (Obra obligada 33 CCFTS 2013)  ....................... José R. Pascual Vilaplana
 I. Morir un poquet Lletra: Joan T. Jordà i Sanchis
Richte Mich, Gott, Op. 78 nº 2 Psalm 43  ......................................................  Felix Mendelssohn
Love’s Tempest  ................................................................................................................................... Edward Elgar
El Molinero  ............................................................................................................................................  Antonio José
The Sounding Sea  ........................................................................................................  Erik William Barnum
Stars  ........................................................................................................................................................ Eriks Esenvalds
Tahona  .........................................................................................................................................................  Elisa Gómez

Directora: Elisa Gómez Pérez

Guadalajara
Creditor del 1er Premi i Premi del Públic de la 33 edició del CCFTS 2013



Cor de Cambra Ad Libitum

L’Escola Coral de Quart de Poblet és un ampli projecte pedagògic què s’ocupa de la 
formació en el cant coral des de la primerenca edat dels quatre anys. Actualment, la 
formen més de 350 xiquets, joves i adults dividits en set grups corals. Des que iniciara 
la seua activitat al 1983 ha oferit més de 950 concerts, realitzant nombroses gires in-
ternacionals per Europa i Sud-Amèrica. Ha interpretat un ampli repertori i col·labora 
freqüentment amb el Palau de les Arts Reina Sofi a de València, on ha estat sota la batu-
ta d’alguns dels més grans directors de l’actualitat, com Lorin Maazel o Ricardo Chailly. 

Ad Libitum és el cor de cambra de l’Escola Coral, integrat per joves amb una sòlida for-
mació musical i vocal. Ha interpretat El Messies d’Händel en versió íntegra en diverses 
ocasions, com també altres grans obres com ara La Passió segons Sant Mateu de Bach, 
Vesperae solennes de Confessore de Mozart i el Magnifi cat de Rutter. Va debutar com 
a cor d’òpera a La Flauta Màgica i ha oferit concerts en importants auditoris i en espais 
històrics, com ara el Castell de Manzanares El Real (Madrid) o la basílica de Santa Maria 
del Popolo de Roma (Itàlia). Ha sigut guanyador de nombrosos premis, entre els quals 
destaquen el primer premi i el premi del públic en el Certamen Coral Fira de Tots Sants 
de Cocentaina (2015), el segon premi en el Concurs Nacional de Corals Antonio José 
de Burgos (2015), el segon premi «Lira de Plata», en el Certamen de la Cançó Marinera 
de San Vicente de la Barquera (2014 i 2016) i la menció d’honor en el Certamen Inter-
nacional d’Havaneres i Polifonia de Torrevieja (2016).

Cançó de Bressol (Obra obligada 35 CCFTS 2015)  ...............  Música: Rafael Sánchez Mombiedro
 Text: Jaume Bru i Vidal
Zefi ro Torna (Madrigali VI)  ................................................................................  Música: Claudio Monteverdi
 Text: Francesco Petraca
Hear my Prayer, o Lord  ...................................................  Sven-David Sandström / Henry Purcell
Xivarri’s Songs  ................................................................................................................................... Albert Alcaraz
 I. Descans
 II. Xivarri
 III. Alegria al Bon Jesuset
Leonardo Dreams of His Flying Machine  ........  Música: Eric Whitacre / Text: Anthony Silvestri

Director: Francesc Gamón Olmo

Escola Coral de Quart de Poblet
Creditor del 1er Premi i Premi del Públic de la 35 edició del CCFTS 2015



Dómisol Sisters

Dómisol Sisters és un grup musical que ofereix un concert amb un repertori 
centrat en temes dels anys 20, 30 i 40, de manera que fa retrocedir el públic 
en el temps fi ns a l’Era del Swing.

Des de l’any 2010 ha actuat en tot tipus de sales i auditoris de Valèn-
cia (com La Matisse, Cafè Mercedes, Sala Zircó, Ca Revolta, Auditori Joan 
Plaça del Botànic, Flumen, El Musical o la Rambleta). Fora de la capital, ha 
visitat i ha anat a veure Altea, Xàbia, El Puig, la Pobla de Vallbona, l’Eliana, 
Sagunt, Vinaròs, etc.

També ha participat en diversos festivals com el Festival de Música Negra 
d’Alacant, el Certamen Coral de Torrevieja o el Festival Polisònic de Gandia. 
A més, ha actuat en ciutats com Salamanca, Miranda d’Ebre, Jaca, Plasencia, 
Múrcia, Madrid o Barcelona, a la mítica sala de jazz Jamboree.

Després de l’èxit de la presentació de la primera maqueta “THE MUSIC 
GOES ROUND AND ROUND” el grup va decidir començar un nou projecte i, 
al febrer de 2014 va llançar el primer disc d’estudi anomenat “Get on Board!”.

Actualment, presenta un nou espectacle basat en el nou disc: ambientat 
en l’Amèrica dels anys 30, les Dómisol Sisters trasllada el públic a l’època 
daurada del swing, en un concert ple d’optimisme. Evoca algunes de les 
formacions vocals d’aquella època com les Boswell o les Andrews Sisters, 
mitjançant harmonies tancades i un gran protagonisme de la veu, de ma-
nera que es fa un recorregut per tots aquells clàssics que s’escoltaven a la 
ràdio des de l’altre costat de l’Atlàntic, quan encara era difícil conèixer què 
passava per la terra de les oportunitats, quan les seues músiques sorpre-
nien a qualsevol que les escoltara.
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Tel.: 96 559 04 77
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Avda. País Valencià, 119
Tel.: 96 559 01 26

03820 COCENTAINA
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