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S’ha obert la boca1
Visitants interessants per al Cor de Noies i el Cor de Nens de Hannover
Va ser un experiència molt especial per al Cor de Noies de Hannover. El Cor de Noies de l’Orfeó Català,
un Cor de Noies de l’Escola Coral de l’Orfeó Català de Barcelona, va venir al Centre Internacional de
Cant Coral Infantil i Juvenil Christuskirche per cantar junts amb el Cor de Noies de Hannover.
A més, va venir el director anglès internacionalment reconegut Simon Halsey. L’anterior director del
Cor de la Radio de Berlin va treballar amb els dos cors en un assaig obert i una màsterclass amb tres
directors joves. Van treballar obres del romanticisme alemany. Amb aquestes obres va començar el
concert de cloenda del festival. Va ser molt especial veure com els dos cors harmonitzaven
naturalment.
Un so especial
Després, els dos cors van actuar separats. Sota la direcció de Buia Reixach i Feixes el Cor de Noies de
l’Orfeó Català va cantar obres de Mendelssohn, Jenner i Rheinberger d’una manera molt segura i
bonica. S’ha d’esmenar que els textos alemanys es podien entendre fàcilment. Les cantaires del Cor de
Noies de Hannover per la seva banda van interpretar “Zwei Beter” d’Arvo Pärt: una experiència única
perquè les cantaires es mesclaven amb el públic.
Ja per la 8a vegada, el Cor de Nens de Hannover va fer un concert amb el nom “Knabenchor & Friends”,
aquest any a la església Markuskirche. Van convidar el grup de violoncels quatrocelli i els músics de
jazz Stephan Abel (saxofon i clarinet), Rolf Zielke (piano) i Mustafa Boztüy (percussió). El públic va estar
impressionat per la música de pel·lícula. Extraordinari com tocaven els quatre violoncel·listes.
Stephan Abel i els seus companys van mostrar que són professionals en el mon del jazz. Van
impressionar el públic no només amb les seves improvisacions magnifiques, sinó també amb la seva
manera de tocar amb el cor. El pianista Rolf Zielke havia adaptat algunes cançons només per aquesta
ocasió.
El Cor de Nens va obrir el concert amb la peça “Lobet den Herrn, alle Heiden” de J. S. Bach, acompanyat
per Marthe Perl (viola d’arc) i Nils Ole Peters (orgue). Cada cop de nou és impressionant amb quina
facilitat els joves cantaires presenten aquesta música tan complicada: segur en la entonació i amb un
sentit natural de ritme i sempre amb facilitat.
Les altres obres de renaixement i barroc van ser com una dansa, cosa que facilitava la cooperació amb
els músics de jazz. Amb la peça “Der Mond ist aufgegangen” es van acomiadar del públic.
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Der Mund ist aufgegangen (s’ha obert la boca) és una allusió al poema “Abendlied” de Matthias Claudius que diu “Der Mond
ist aufgegangen” (ha sortit la lluna).

