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S’acosta el Nadal i l’Associació de Músics del Baix Penedès (AMBP) us ofereix
unes propostes musicals pensades específicament per aquestes dates tan
assenyalades.
Aquesta GUIA DE NADAL vol ser una eina complementària de la Guia general
de l’AMBP editada a principis d’any, coincidint amb la Mostra de grups del
Baix Penedès.
Esperem que aquestes propostes puguin cobrir les vostres necessitats
musicals i així continuar potenciant la música de la nostra comarca.
secretaria@ambp.cat | 644 225 755

Bellvei Band

La Bellvei Band neix l’any 2008 de la voluntat dels amics de la Música de Bellvei de formar una
banda estable, a l’estil de les Big Bands de jazz. En aquests set anys de vida, la formació s’ha
consolidat i s’està convertint en un referent del jazz festiu de la nostra comarca.
En les seves actuacions es pot escoltar un repertori molt variat, que va des de les peces clàssiques
dels concerts de jazz, fins a versions de temes de pop rock dels 70 o 80, passant també per algunes
composicions pròpies.
Per a les festes de Nadal ofereixen un divertit repertori de nadales tradicionals d’arreu del món,
però versionades d’una manera absolutament original a ritme de funky, txa-txa-txà, rumba, swing.

Repertori exclusiu de Nadales customitzades

Les 3 claus musicals

Què som? És difícil definir-ho…Un dia per casualitat i sense saber com acabaria, es van ajuntar un
violí, un violoncel i un saxo per tocar una única cançó. A partir d’aquí va començar una història
entre nosaltres que ha evolucionat al llarg dels anys igual que el nostre repertori.
Al principi es basava en música popular o d’arreu del món, però ara el que fem és versionar cançons
de tot tipus. Fins ara hem arranjat des de cançons clàssiques o òpera fins a grups en anglès o de
pop-rock i bandes sonores.
Les 3 Claus Musicals, un grup musical diferent, una fusió de corda fregada i vent fusta, potser sense
un estil de música propi però amb cançons per fer-te sentir la música, no només amb l’oïda sinó
també amb el cor. “Compartim la nostra música per un batec del teu cor”

Repertori especial per aquestes dates format per cançons nadalenques

Cor Orfeó Parroquial del Vendrell

El “Cor-Orfeó Parroquial” del Vendrell va ser fundat l’any 1955 amb la finalitat de solemnitzar les
festes litúrgiques de la Parròquia de Sant Salvador, activitat que manté encara avui dia.
A part d’això, des de la seva fundació també interpretava concerts fora de l’àmbit de la Parròquia.
Entrà a formar part de la Federació Catalana d’Entitats Corals– i a participar dels aplecs i treballs
comuns amb les altres corals federades. Va ser entitat co-fundadora de l’espectacle nadalenc “Els
Pastorets Musicals del Vendrell”. Ha fet concerts arreu dels Països Catalans i també, a Saragossa,
Durango, Covarrubias, Kortrijk, La Vaur i Carcassona, a més de participar en concursos a Sagunt i
Tolosa. Ha actuat dues vegades al Palau de la Música Catalana i ha gravat enregistraments per a
RNE i per a la BBC britànica. Ha inter-pretat obres com el Glòria de Vivaldi, el Requiem de G. Fauré…
El seu director actual és Jordi Solé.

Cor Zóngora

Nascut el 1996 a l’Escola Municipal de Música Pau Casals, el cor de cambra femení Zóngora està
format per una trentena de noies, la majoria estudiants de l’Escola, que treballen per aconseguir
una acurada emissió vocal, i alhora oferir una interpretació fidel i rigorosa de tota mena de
repertoris i estils. Sota la direcció de la seva fundadora, Montserrat Meneses, han pogut treballar i
actuar amb músics tan diversos com Josep Vila, Josep Prats, Carlota Baldrís, Theodora Pavlovitch,
Xavier Pagès o Tomàs Grau.
El seu repertori és ampli, però principalment es centra en la cançó popular i obres d´autors dels
segles xix i xx, com la MESSE BASSE de Fauré, el CEREMONY OF CAROLS de Britten o la MISSA en LA
de Rheinberger.48

Coral Harmonia

La Coral Harmonia de Llorenç del Penedès va néixer la primavera de I’any 1997 i en I’actualitat la
formem més de quaranta cantaires d’edats compreses entre els 30 i els 75 anys.
El nostre repertori de cançons en I’actualitat ja compta amb més d’un centenar d’obres de diverses
èpoques i estils musicals. Així doncs, en el nostre arxiu musical s’hi poden trobar des de melodies
populars catalanes i d’altres països del món fins a cançons de diversos compositors de la historia de
la música i peces de música religiosa, passant també per cançons modernes arranjades per a coral.

La Veu Humana

El duet “La Veu Humana” està format per Griselda Ramón a la veu, i Àlex Jordi al piano. El nom del
duet és fruit de la seva primera col·laboració. Arrel d’un premi guanyat en un concurs musical
interpreten “La Veu Humana”, òpera de butxaca per a una sola veu, de F. Poulenc en una petita gira
per Catalunya i el País Valencià. L’èxit del projecte els anima a continuar treballant junts i en l’any
2004 reben l’encàrrec de preparar per a diversos centres cívics de Barcelona un concert divulgatiu
sobre els “Boleros” que encara avui en dia continuen realitzant.
Després d’això, i sempre tenint clara la comunicació directe amb el públic, han creat altres concerts
on s’ofereixen des de la música més tradicional catalana passant pel recital líric i la música més
popular dels “Standars” de Jazz, la música de pel·lícules i els Musicals.

Havaneres veles i vents

Grup d’havaneres fundat el 1999.
Ofereix 3 veus (1a veu, 2a veu i veu baixa) i 4 instrumentistes: teclats (acordió i piano), guitarra punteig, guitarra rítmica i contrabaix.
Disposa d’aparells de so i d’il·luminació propis amb muntadors i tècnics.
Més de 600 actuacions en directe.
Havaneres Veles i Vents pots facilitar-vos –independentment de l’actuació d’havaneres– preparació
i servei d’una degustació de ROM CREMAT.
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L’AMBP està formada per voluntaris, músics o no, que
s’estimen la música i veuen en ella, no tant sols un mitjà
de treball, sinó una forma d’expressar-se, un llenguatge
que sobrepassa tota mena de fronteres i arriba a les
persones instal·lant-se dins del cor.
En aquest llenguatge universal i integrador podem
veure o escoltar tota mena de sentiments amagats dins
dels seus pentagrames, darrera de cada nota i sempre en
harmonia amb elles, independentment que aquestes
siguin blanques o negres.
És per aquest motiu que comptem amb la vostra
col·laboració, per poder omplir de música aquestes
festes nadalenques, ajudant-nos a fer-la arribar arreu de
les nostres contrades.
secretaria@ambp.cat | 644 225 755

a m b p. c at

