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El Cor de dones de l’ARC (Barcelona) va ser
fundat el 1987 per Josep Prats, que el va dirigir fins al 1991, any en què Ester Bonal el
va rellevar. Des de la seva fundació, el cor ha
treballat repertori de diferents èpoques i estils,
sense oblidar les cançons d’arrel tradicional
i les obres de nous compositors. Al llarg dels
seus 26 anys ha actuat en moltes poblacions
de Catalunya, així com a Madrid, País Basc,
València... i també ha participat en festivals i
intercanvis d’àmbit europeu (Txecoslovàquia,
Alemanya, Hongria...). Actualment el Cor de dones de l’ARC de l’Escola de Música Municipal
Can Ponsic de Barcelona està integrat per 30
cantaires. Des del curs 2018-2019 treballa amb
Àngels Balagueró i Quim Bonal.
El Cor de dones de Claudefaula (Girona) va néixer el 2011 per donar continuïtat al Cor infantil.
Les edats de les dones són diverses i treballen
programes de tot tipus. Han fet propostes com
el Rèquiem de Fauré a veus iguals, i muntatges
en homentage a poetes, músiques i escriptores. El cor ha guanyat un segon premi al Concurs coral a capella de Malgrat de Mar. L’any
2017, en commemoració al 50è aniversari de la
mort de Z. Kodály, el cor va fer un homenatge
a aquest compositor i pedagog hongarès interpretant un monogràfic d’una petita part de la
seva immensa obra coral per a veus blanques.
Solistes: Marta Cruz, Maria Cruz, Clara Cruz,
Isabel Ferrer i Miranda Fonfria
Arpa: Ester Pinyol
Preparadora vocal: Àngels Balagueró
Direcció: Quim Bonal

PROGRAMA
A CEREMONY OF CAROLS,
DE BENJAMIN BRITTEN
1. Procession
2. Wolcum Yole
3. There is no Rose
4a. That yongë child
4b. Baloulalow
5. As Dew in April
6. This little babe
7. Interludi
8. In freezing winter night
9. Spring Carol
10. Deo gratias
11. Recession

QUATRE NADALES
POPULARS
HARMONITZADES
PER JOAN JUST
Les dotze van tocant
Lo noi de la mare
El dimoni escuat
Les setmanes de Daniel

