Saluda Alcaldessa
Com cada any, passat l’estiu, Cocentaina posa la mirada en la tardor i,
en concret, en el mes de novembre,
perquè novembre és Fira, amb tot el
conjunt de sensacions que ens evoca, però també és cultura, art, tradició,
història i música, sobretot la música
que tenim el plaer d’escoltar any rere
any i com a gran colofó de la Fira en
el nostre Certamen Coral Fira de Tots
Sants, una prestigiosa iniciativa cultural, però també un esdeveniment
solidari amb les nostres entitats i
associacions, plenament consolidat i
que enguany celebra la 37 edició amb la mateixa energia i entusiasme que la primera, ja que el potencial humà que coordina
aquesta aposta des de dins del Cor de Cambra Discantus avala,
un any més, que el nom del nostre poble i de la nostra Fira torne
a ser un referent destacat dins del món del cant coral.
Amb aquestes línies vull reiterar la meua admiració i agraïment a
aquest grup de persones, perquè estic convençuda que amb el seu
treball i dedicació aconseguiran que el certamen siga de nou un èxit.
Així mateix, vull agrair la col·laboració de totes les entitats públiques
i privades, com també als establiments i empreses que aporten el
seu suport econòmic per a mantenir viu un certamen conegut ja
dins i fora del territori nacional. Per descomptat, també vull agrair
la participació dels membres del jurat i de les agrupacions corals
i, naturalment, el suport incondicional del públic que, fidel a la cita,
tornarà a posar el cartell de complet al Centre Cultural El Teular.
En aquesta ocasió, ens visiten tres agrupacions corals que arriben
des de diferents punts de la geografia peninsular: el Joven Coro de
la Orquesta Ciudad de Granada, Alaia Ensemble de Madrid i el Coro
Juvenil de la Escuela Coral de Torrevieja. Serà un plaer acollir-los
al nostre poble, però, sobretot, serà un privilegi escoltar-los cantar.
Per acabar, vull reiterar el recolzament unànime de l’Ajuntament
de Cocentaina al Certamen i al Cor de Cambra Discantus, i animar tant a les socarrades i als socarrats com també a les persones que ens visiten a deixar-se encisar per la màgia del cant, la
precisió de la veu i la bellesa de la música.
Que ho gaudiu molt!
Mireia Estepa Olcina
Alcaldessa
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CORO JUVENIL DE LA ESCUELA
CORAL MUNICIPAL DE TORREVIEJA

reat en 2002, el Cor Juvenil pertany a l’Escola Coral MuniC
cipal del “Patronato Municipal de Habaneras de Torrevieja”,
dirigida des de la seua fundació per Selena Cancino.
En aquests anys de marxa el Cor Juvenil ha realitzat diferents
concerts i grans obres de destacats compositors com Benjamin
Britten, David Azurza, Calixto Álvarez, Pau Casals, Albert Alcaráz, Alberto Grau, Josu Elberdin, etc. Han intervingut en musicals
produïts pel “Patronato de Habaneras” en el Teatre Auditori de
Torrevieja. Al llarg d’aquests anys han ofert concerts per tota la península: Quart de Poblet (València), Calella de Palafrugell (Girona),
Altea, Paranimf de la Universitat d’Alacant, Setmana Coral de Novelda, Oriola, Jerez de la Frontera, Auditori de León entre d’altres,
i també han estat seleccionats per participar en concursos i festivals corals, destacant més recentment el Tercer Premi obtingut en
el “Certamen Nacional de Nanas y Villancicos Ciudad de Rojales”.
Participen en la “Noche de Habaneras en la Playa del Cura de
Torrevieja” i són amfitrions del “Certamen Internacional Juvenil
de Habaneras y Polifonía de Torrevieja”.
FIRA DE FIRES ........................................................................................... Música: José Vicente Asensi
Poema: José Miguel López
AFRICAN LULLABY .......................................................................................................... Arr: Michael Neaum
GLORIA ............................................................................................................................................................................. György Orbán
NO ME CIERRES LOS OJOS ........................................................................................ Josu Elberdin
DUERME NEGRITO ......................................................................................................... Atahualpa Yupanki
TRUCADES-TRUCADES ........................................................................................................ Albert Alcaraz

Directora: Selena Emilia Cancino Escobar

JOVEN CORO DE LA ORQUESTA
CIUDAD DE GRANADA

l “Joven Coro de la Orquesta Ciudad de Granada” és un proE
metedor projecte formatiu musical fundat el maig de 2016.
Està format per joves cantants entre 16 i 24 anys, la majoria d’ells
estudiants de grau professional i superior de música; i amb els
seus dos actuals directors, Héctor Eliel Márquez i Pablo Guerrero.

Va debutar per primera vegada al costat del “Coro de la Orquesta
Ciudad de Granada” en l’Auditori Manuel de Falla amb un programa commemoratiu del IV centenari de la mort de Cervantes i
Shakespeare, amb obres del prestigiós compositor Vaugham Williams entre uns altres. Al seu torn, el passat curs el cor va participar en grans produccions com Carmina Burana d’Orff, el Mesías
de Haendel o Lobgesang de Mendelssohn. També va participar el
passat estiu com a cor pilot en el curs de direcció ”Vivir para cantar”, impartit per professors de la talla de Marco A. García de Paz.
Destaca la participació del cor en el “XLVI Certamen Coral de Ejea
de los Caballeros”, en el qual va ser guanyador en la categoria
adulta i, per tant, representarà al Certamen Coral de Ejea al “Gran
Premio de Canto Coral” que es celebrarà en 2018. També li va
ser atorgat en aquest mateix certamen el premi a la millor direcció
coral del Certamen a Héctor Eliel Márquez, director de l’agrupació.
FIRA DE FIRES ........................................................................................... Música: José Vicente Asensi
Poema: José Miguel López
TAKE, O, TAKE THOSE LIPS AWAY .............................. Música: Matthew Harris
Poema: William Shakespeare
O LET ME DIE FOR TRUE LOVE .............................................................. Thomas Tomkins
AVE VERUM ................................................................................................................................ Héctor Eliel Márquez
SALVE REGINA ................................................................................................................................ Alfred Desenclos
SATOR .............................................................................................................................................................................. Bodvar D. Moe
DE CORAZÓN ..................................................................................... Música: César Alejandro Carrillo
Poema: Ilan Chester
Director: Héctor Eliel Márquez Fornieles

CORO FEMENINO ALAIA
ENSEMBLE DE MADRID

laia Ensemble és un grup de cambra amb seu a Madrid que
A
el seu leitmotiv és la cerca d’un so propi i l’elaboració de programes de qualitat amb especial atenció a compositors actuals.
El grup ho componen més de vint cantants de procedències diverses però unides per un extraordinari compromís i amor al treball
conscienciós i pacient per a tirar avant la millor música possible.
Des de la seua presentació el maig de 2009, Alaia Ensemble, abans
conegut com a “Grupo Vocal Femenino JdF”, ha actuat en les més importants sales de concerts d’Espanya, des de l’Auditori Nacional fins
al Teatre Real, passant pels estudis d’enregistrament per a registrar la
banda sonora original de la pel·lícula Ispansi, del director Carlos Iglesias.
Alaia Ensemble ha sigut premiat en el “Certamen Coral de Ejea
de los Caballeros”, va obtindre un important èxit de públic en la
seua participació en el concert de clausura de “Voices of London
Festival” i ha participat en l’enregistrament de la BSO del curt “El
Miserere” amb música d’Eva Ugalde.
Recentment ha participat en el prestigiós “Concurso Internacional de Coros de Tolosa”.
FIRA DE FIRES ........................................................................................... Música: José Vicente Asensi
Poema: José Miguel López
MISSA BREVIS
Kyrie
Agnus Dei

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

Nancy Telfer

AFTERNOON ON A HILL ..................................................................................................................... Colin Britt
EGUZKI PRINTZAK .................................................................................................................... Junkal Guerrero
HISTORIETAS DEL VIENTO ................................................................................. Alejandro Yagüe
El viento venía rojo
La brisa
¿Qué doncella se casa con el viento?
A TU LADO ..................................................................................................................................................................... Javier Busto

Director: Daniel de la Puente Martín

CREACIONES CODO CON CODO
El Xic de Chaplin

C

reaciones Codo con Codo és una companyia creada en
2012 per a la difusió i producció d’espectacles de teatre,
música i dansa.
En esta ocasió presenta El Xic de Chaplin. Una peça que
mescla el teatre, el cinema i la música en directe: un espectacle
“teatrecinemamusical”. A partir de l’obra mestra del cinema mut
The Kid de C. Chaplin, s’ha creat este muntatge on el personatge
de “l’actriu” interpretat per Amparo Oltra, entra i ix de la pantalla
per a contar-nos la seua historia i els motius pels quals es veu
abocada a actuar com ho fa. Tot açò acompanyat d’una banda
sonora interpretada en directe al piano per Ángel Galán; instrument que per les seues capacitats interpretatives i orquestrals
permet reaccionar amb immediatesa al matisos narratius de la
pel·lícula original que es projecta durant l’espectacle.

Col .laboradors

HOTEL

TOLDOS LLORENS GILABERT, S.L.

T
A
P
I
Z
A
D
O
S

JOIERS

Av. País Valencià, 100
Tel.: 96 559 08 18
Fax: 96 559 20 57
COCENTAINA

COCENTAINA

Especialistas en Electrodomésticos

Rubén Blanquer Vicent
C/ Sant Francesc, 7
03820 COCENTAINA (Alacant)

Tel.: 96 559 07 24
Fax: 96 650 04 80

www.tien21.es
E-mail: tien21cocentaina@telefonica.net

Beniproya, 50
03815 PENÀGUILA
96 551 33 33 - 646 40 55 33
info@audioart.es

www.audioart.es

Passeig del Comtat, 5
03820 COCENTAINA (Alicante)
Tel.: 96 559 04 77

País Valencià, 61
Tel. i Fax: 965 590 699
Mòbil: 670 652 536
03820 Cocentaina
(Alacant)
instal·lacions
antenes • domòtica
porters electrònics • sonorització
aire acondicionat • acumuladors de calor

Avda. País Valencià, 119
Tel.: 96 559 01 26
03820 COCENTAINA

Avda. País Valencià, 107 - Tel.: 610 714 264
03820 COCENTAINA

);

95

d ’ ex p

anys

Av. Xàtiva, 84 · 03820 COCENTAINA (Alacant) · T. 96 559 01 22
info@imprentadominguez.com · www.imprentadominguez.com

e ri è n cia g r à f i c a
1922 - 2017

Disseny

Offset

Digital

Gran format

imprentadomínguez.com

Patrocinadors

