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FÒRUM BERGER BALAGUER
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

19h
  8€

@musicveu
Musicveu Festival

CORAL LAROC
Cançons del món
La Coral Laroc és melodia, ritme, originalitat, cultura, 
esforç i emoció. Nascut el setembre de 1991, aquest cor 
coral de Vilafranca del Penedès compta amb una quaran-
tena de cantaires i una àmplia i dilatada trajectòria amb 
concerts i intercanvis tant nacionals com internacionals. 
La Coral Laroc cultiva un repertori variat, sovint amb 
acompanyament instrumental.
Sota la direcció de Judit Camprubí, la Coral Laroc de 
Vilafranca de Penedès presenta al Festival MUSiCVEU 
l’espectacle Cançons del món, una actuació on es combi-
nen diferents estils musicals per gaudir d’un viatge per 
visitar i conèixer, mitjançant les cançons, la cultura, els 
sentiments i la llengua de diferents racons del món. La 
bossanova, els espirituals i el jazz, entre d’altres, són un 
petit tastet dels diferents estils del concert.
Tot un repertori de temes, acompanyats per piano, instru-
ments de percussió i molts d’ells cantats «a cappella», 
combinant variades posades en escena, per tal de trobar 
diferents sonoritats i colors en les veus de la coral.

1€ per entrada serà destinat a La Marató TV3

Venda d’entrades:
 www.topticket.cat
www.musicveu.cat

 Horari venda al Fòrum Berger Balaguer
Dijous a dissabtes: 18h a 20h

Diumenges i festius: 12h a 14h i 18h a 20h
#musicveu

PATROCINADORS



Yonder come Day
Tradicional de les Illes de Georgia / Arranjament: Judit Cook Tucker

Cançó de Bres per a una princesa negra
Música: Antoni Rodríguez i Sabanés / Lletra: Gabriel Janer

The Storm is passing over
Emmanuel Djob

Signore delle cime
Giuseppe de Marzi

Agua de beber
Música: Carlos Jobim / Lletra: Vinicius de Moraes

Let me wait for you
Bazil Meade / Adaptació Ramón Escalé

Can’t help falling in love
Peretti / Creatore  / Weis

Shalom Chaverim
Tradicional Israel

New York, New York
John Kander / Fred Ebb / Arranjament: Frank Metis

El noi de la Mare
Tradicional catalana / Arranjament: Judit Camprubí

Halleluyah
Leonard Cohen

Boig per tú
Carles Sabater / Pep Sala

Bonse Aba
Tadicional de Zàmbia / Arranjament: Victor C. Johnson


