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La coral de ‘Los chicos del coro’
inaugura el Festival de Cantonigròs
XAVI SERRA

Per segon any consecutiu, Vic acollirà una nova edició
del Festival Internacional de Música de Cantonigròs, que a partir
d’avui i fins al 21 de juliol portarà al
Teatre Atlàntida 32 conjunts corals
d’una vintena de països. L’espectacle inaugural el protagonitzarà
aquesta nit la coral francesa de
Saint-Marc, coneguda popularment
com la coral de Los chicos del coro
(Les choristes), el film de Christophe
Barratier que els va catapultar a la
fama el 2004. El conjunt interpretarà un programa dirigit per Nicolás
Porte amb cançons de la banda sonora de la pel·lícula i d’altres del seu
repertori.Lacoralcompartiràl’escenari amb els irlandesos Loughgiel
Folk Dancers, els xinesos Xinghai C.
MusicVictoriaGirl’sChoirielsindonesis ITS Student Choir, que prece-

BARCELONA.

diran l’actuació dels cantaires de Los
chicos del coro. L’altre plat fort del
festival serà el concert de la Jove
Banda i la Big Band de Leicestershire, una ensemble formada per músics
d’entre14i18anysqueinterpretaran
repertori clàssic i variacions de temes de bandes sonores com El rei
lleó, Pirates del Carib i Els increïbles.
Fidel al seu objectiu de donar a
conèixer al món els creadors catalans, enguany el festival homenatjarà Joan Manén a través de la seva
composició El cavaller enamorat,
que no faltarà en el repertori de les
corals. Una altra peça obligada serà Laudi alla Vergine Maria, de Giuseppe Verdi, per celebrar el bicentenari del naixement del músic.
Completaran la programació les
actuacions incloses a l’Off Festival,
que escamparan la música coral
per les places i carrers de la capital osonenca.e

ORFEO CATALA

El cor infantil de l’Orfeó Català també participarà
en el Festival Cantonigròs. ACN

