El Cor Ciutat de Burjassot estrena el Rèquiem de G. Fauré en el Palau de la
Música.
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Un dels ambiciosos projectes que el Cor Ciutat de Burjassot (CCB) va mamprendre,
fa mesos, per veure's materialitzat en 2014, any en què la coral es troba celebrant el
seu desé aniversari, és la interpretació del Rèquiem, del reconegut compositor
francés Gabriel Fauré. Aquell projecte, que començava a prendre forma el passat mes
de setembre, tindrà un primera estrena en un escenari envejable, com és el Palau de
la Música de València. El concert tindrà lloc diumenge que ve 27 d'abril, a les 19:30
h i, tal com declaren des del CCB, “al mateix està invitat tot el públic de Burjassot”.
En aquesta ocasió, junt amb el
Cor Ciutat de Burjassot,
actuarà la “Sociedad Musical
Unión de Pescadores” del
Cabanyal, entitat amb la qual el
CCB ja havia actuat en 2010,
per a la interpretació de la peça
“L'Homme Armé”, una obra a
favor de la pau mundial, del
compositor Karl Jenkins. Segons el CCB, “ambdós agrupacions musicals estan
redoblant esforços, durant aquests últims dies, per poder oferir un gran concert, la
qualitat del qual siga creditora del públic i dels seus intèrprets. Han sigut mesos de
durs assajos, interromputs per a la celebració de nous esdeveniments musicals,
concerts de Nadal, la creació d'una escola de música coral per a xiquets i joves, així
com la preparació d'intercanvis corals, dins i fora de la Comunitat Valenciana”.
Després d'aquesta important cita en el Palau de la Música i dins dels programes
d'intercanvi amb altres corals d'àmbit autonòmic o nacional, el CCB actuarà, en les
pròximes setmanes, oferint tres concerts més, a Vitòria, a Rocafort i a Benaguasil.
El Cor Ciutat de Burjassot està obert a qualsevol persona interessada en la música
coral. Per rebre més informació, n'hi ha prou amb enviar un correu electrònic a
corburjassot@gmail.com
o
consultar
la
seua
pàgina
web,
www.corciutatdeburjassot.com.



