Concert Música Sacra
31 de març 2012
CORAL POLIFÓNICA DE ONIL
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O bone Iesu ...........................................G.P. da Palestrina (1525-1594)
Popule Meus ..........................................T. L. de Victoria (1548-1611)
Pan Divino y Gracioso ............................ F. Guerrero (1527-1599)
Coral de la Pasión según S. Mateo .........J. S. Bach (1685-1750)
Adoramuste............................................W. A. Mozart (1756-1791)
Nil Canitur ..............................................J. Singenberger (1848-1924)
Signore delle cime ..................................G. de Marzi (1935)
Señor, me cansa la vida ..........................J. Alfonso García(1935)
(Letra: A.Machado)
Director: ............................................ Francisco Pastor Sempere

SOCIETAT CORAL BENEIXAMA
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AVE MARÍA ............................................Jacob Arcadelt (1505-1568)
JESUCRISTO, HOMBRE Y DIOS ................Antonio de Cabezón (1510-1566)
O ESCA VIATORUM ................................J. Haydn (1732-1809)
AVE VERUM ...........................................C. Saint-Saëns (1822-1890)
STABAT MATER ......................................Zoltán Kodály (1882-1967)
L’AURORA ..............................................Arreglo. Pedro J. Francés
ÁNGELUS ...............................................Romeu
AVE MARÍA .............................................Alexis Jornet (1980)
Director: ............................................. Alexis Jornet Valls

Coral Polifónica de Onil
El cor inicia la seua activitat en 1960 sota la direcció de D. Cristóbal Pastor
Sempere. Al principi, format només per veus blanques, tenia com objectiu
donar major solemnitat a les misses de les Festes Patronals. A l'any següent
s'incorporen les veus greus i s'amplia el repertori amb música popular de
diverses èpoques i estils.
Aquesta nova fase, permet al cor participar en festivals i certàmens, així
com també, dedicar-se a la cançó folklòrica, integrant-se en el grup local de
ball popular, Cors i Danses.
Entre les dècades dels 70 i els 80, i de forma consecutiva, va realitzar onze
concerts de música Sacra amb motiu de la Setmana Santa. També va
participar en diverses ocasions en els Certàmens Provincials de Nadales de
Rojales, entre altres actuacions.
En els últims anys, el cor participa, juntament amb la banda de música, en
els concerts de Santa Cecilia, en Nadal, en els concerts de nadales i en
diversos festivals i trobades corals.
Pel que fa al seu palmarès cap esmentar el tercer i quart Premi Nacional
amb el grup de Cors i Danses celebrat a Madrid als anys 1963 i 1965
respectivament; així com dos tercers premis en el Certamen Provincial de
Nadales de Rojals, als anys 1981 i 1982
En l'actualitat i des d'octubre de 2011, Cristóbal Pastor cedeix la direcció
del cor a D. Francisco Pastor Sempere, el seu fill.
Onil, febrer de 2012

Societat Coral Beneixama
A finals de l'any 1989 s'intenta reactivar el Cor Parroquial i se suggerix la
incorporació com a director del mateix a D. Pedro Joaquín Francés Sanjuán, en
aquell moment director de la Banda de Música “La Pau” de Beneixama.
El gener de 1990 comencen els assajos amb senzills cants litúrgics, sent la
primera gran actuació en la missa major del dia de la Mare de Déu durant les
festes de setembre de 1990, interpretant la missa de Palazón instrumentada
per a banda de música.
Sota la direcció de Pedro Joaquin, el cor introduïx cants populars i clàssics en el
seu repertori i, junt amb la Banda de Música, comença una nova línia
d'actuacions a més de les d'aspecte litúrgic
El gran repte per al cor va ser la preparació de la 2a missa Pontifical de Perossi,
la qual var ser cantada per primera vegada en la missa major de la Mare de Déu
de 1993.Després de Pedro Joaquín els directors que han dirigit l'actual Societat
Coral de Beneixama han estat: Juan Bta. Romero Maestre (oct. 1994 –
set.1999), Alejandro Pérez Vidal (oct. 1999 – set. 2000), Vicent Castelló Sanjuan
(feb. 2001 – des. 2008), Juan Molina Sanchis (gen. – set. 2009)
Sota la direcció d’aquestos directors la Societat Coral Beneixama ha oferit
nombrosos concerts de cant polifònic, popular i clàssic i actuacions conjuntes
amb altres corals tant a Beneixama com altres poblacions.
Al juliol de 2009 i 2010 va oferir juntament amb Cantoria Hipponesis de
València i altre cor convidat i al juny de 2011 juntament amb l’Agrupació Coral
Bocairent i la Coral Mariola de Banyeres de Mariola el concert Nit de Boleros a
Beneixama.
Des d'octubre de 2009 el director és Alexis Jornet Valls, que va dirigir el seu
primer concert en Nadal.
En 2010 la SCB va participar en la presentació del XXII Trobada d'Escoles en
Valencià i en el XI Festival de Corals Ciutat de Villena.
Les actuacions més recent han estat el concert de Música Sacra oferit en
l'Església Parroquial de San Joan Batista abans de Setmana Santa, la
participació en el IX encontre nacional de Cors Ciutat de Biar 2011, el concert
Nadal 2011 i la participació en el Festival Nadal Solidari organitzat pel M.I.
Ajuntament
Beneixama, febrer de 2012

BENEIXAMA
Dissabte, dia 31 de març de 2012
a les 20:30 h.
(després de missa)

Per
Coral Polifònica de Onil
Societat Coral Beneixama

