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CICLE DE CONCERTS 40è ANIVERSARI   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A càrrec de: ArtGentum Vocal Ensemble 

sota la direcció de Lucia Beresova 

Obrirà el concert en Cor Jove de l’Aula de música Masafrets 

 

 

 

 

ArtGentum Vocal Ensemble 

Divendres 23 de març 

A les 20’30 a l’Església Santa Anna 



ArtGentum Vocal Ensemble 

Dins el CICLE DE CONCERTS DEL 40è ANIVERSARI de l’Aula de Música Masafrets, ArtGentum Vocal 
Ensemble neix d'un grup de joves cantaires de Barcelona l'any 2015, dirigits per Lucia Béresová. El que 
identifica aquest cor és, sobretot, l'esperit jove 

-Cada any ens plantegem nous projectes i concerts. El nostre primer concert va ser al Festival 
Internacional de cors de Poznan (Polonia) l'any 2015. Arrel d'aquest projecte en va sorgir un 
altre de semblant l'any 2016: Three Sides of Music, juntament amb cors de Polònia i Islàndia. 
La primera trobada entre els tres cors va ser a Sczecin (Polònia) el 2016 i a l’any 2017, segueix el 
projecte a Islàndia. Durant aquests dos anys també hem col·laborat en altres concerts i 
projectes a Barcelona o voltants, com el concert per La Marató de TV3 a Roca del Vallés, el 
Festival Cantate Catalunya, o concerts a la cripta de la Sagrada Familia o a Santa Maria del Mar 
amb cors internacionals com el Cor de l'Institut Mountain Lakes (New Jersey) o el Pennsylvania 
Girlchoir.  

CICLE DE CONCERTS 40è ANIVERSARI, Aula de Música Masafrets fa 40 anys, per celebrar-ho hem 
organitzat una sèrie d’activitats, entre elles un cicle de concert que es farà al llarg del curs 2017-2018. 
Les actuacions es realitzaran un vespre al mes i portaran la música a diferents espais de la ciutat. 
Els concerts aniran a càrrec d’agrupacions formades per músics professionals que tenen o han tingut 
relació amb l’escola durant tots aquests anys: Del propi equip docent, d’exalumnes, d’exprofessors/es.  
En aquest cas, la directora dels Cors de l’escola, LUCIA BERESOVA és també la directora de ARTGENTUM 
VOCAL ENSEMBLE 
Obrint cada concert, sempre hi ha una interpretació a càrrec d’algun alumne actual de l’escola, que 
interactua amb el grup. Avui serà El Cor Jove  de l’aula de Música Masafrets 
Tots els concerts són d’entrada lliure, amb Taquilla Inversa. 
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