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El Cor Ciutat de Burjassot ofereix un concert a Benaguasil

21 de juny a les 21 h, en l’esglèsia de la localitat
Després dels últims intercanvis corals realitzats a Vitòria i Rocafort i mentre prepara
l'estrena, a casa, del Rèquiem de G. Fauré, el Cor Ciutat de Burjassot (CCB) té una nova
actuació a la vista. Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Música, el
pròxim 21 de juny, el CCB oferirà un concert en la població de Benaguasil (Camp de
Túria), amb el qual també donarà la benvinguda a l'estiu i en el qual estarà acompanyat
de la "Coral Veus del Túria", d'aquest municipi.
Serà a les 21h, en l'esglèsia de la localitat. En aquesta ocasió, el CCB interpretarà, entre
altres, obres de Kodály, Bruckner, Brahms, Janequin, Bibiloni, Attaignant i Stamponi,
així com dels compositors espanyols J. Domínguez i J. Busto.
Durant les últimes setmanes, el CCB està duent a terme una intensa activitat. Les seues
últimes actuacions han sigut a Foios, on va actuar junt amb la coral de la dita població,
cantant “The Armed Man: A Mass for Peace,” de Jenkins. També va actuar en
l'Església del Sagrat Cor de Burjassot, diumenge passat 15 de juny i en l'Església de
Sant Andreu, de València, dimecres passat 18 de juny.
Mentrestant, el CCB ultima els detalls per a la cita més important de la temporada, la de
l'estrena del Rèquiem de G. Fauré, que la coral burjassotera interpretarà junt amb
l'Orquestra del Casino Musical de Godella, el 28 de juny, en la parròquia Sagrat Cor de
Jesús, a les 20:30h.
El CCB informa que qualsevol persona pot participar activament en aquest projecte. Per
a això tan sols cal dirigir-se al Cor Ciutat de Burjassot, a través del correu
electrònic corburjassot@gmail.com,
o
a
través
de
la
pàgina
web www.corciutatdeburjassot.es.

