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Operetta, estrenada el 2011 a Girona i, poste-

riorment, programada al Teatre Nacional de 

Catalunya (TNC), al Teatre Poliorama de Barce-

lona i al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, ha 

guanyat el Premi Popular de la 10 ª edició dels 

Premis Unnim teatre i el Premi Butaca al Millor 

Espectacle Familiar (XVII edició premis de tea-

tre de Catalunya).  També ha estat finalista en 

la quinzena edició dels Premis Max de teatre, 

com a espectacle revelació.
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UN ESPECTACLE QUE ATRAPA AL PÚBLIC PER LA SEVA MÚSICA, EL 
RITME L’HUMOR I LA SEVA FORÇA VISUAL

Què és Operetta?

Una divertidíssima i singular manera d’interpretar òpera. Amb grans dosis d’imaginació Operetta ofereix 

l’oportunitat de descobrir el gènere líric amb la complicitat de la música a cappella i l’humor.

Operetta proposa una delirant visió de la música coral. Amb uns excel · lents arranjaments vocals creats per 

l’ocasió, Cor de Teatre porta la polifonia vocal més enllà dels seus límits. Les melodies i ritmes musicals mar-

quen la trepidant acció teatral.

El llenguatge gestual serà l’encarregat de fer-nos descobrir les situacions, els esdeveniments i les idees de 

l’obra, tenint sempre en compte que en la seva concepció i realització hi ha un profund respecte a la lírica.

L’acció teatral, plena d’elements còmics, ofereix una experiència única, híbrida, fruit impossible de la suma del 

ritme i l’expressivitat del teatre gestual amb la delicadesa i la bellesa de l’òpera.

Així doncs Operetta no és només teatre, o tan sols òpera ... és una potent barreja dels dos llenguatges més 

universals: la música vocal i el teatre gestual.
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Descripció de l’espectacle
Un camàlic deixa un piano en un escenari 
abandonat. De l’instrument surten personat-
ges tots vinculats al món del teatre: tramois-
tes, il·luminadors, sastres, directors, actors i ac-
trius… Junts interpretaran amb la complicitat de 
les més famoses obertures, àries i cors d’òpera, 
diferents situacions en forma d’esquetx. 
Aquests personatges ens guiaran per tot el viat-
ge musical i teatral. Històries d’amor i desamor, 
un homenatge al bel canto, una cursa de molts 
esports, músics que utilitzen el seu cos com a 
instrument, ballarins, pallassos, gegants i tite-
lles, tots hi seran representats.

Operetta arrencarà rialles tant als amants de 
la lírica com als que desconeixen el món de 
l’òpera, fent-los descobrir les grans possibilitats 
que ofereix la cançó lírica. La qualitat musical 
el converteix en un espectacle recomanable pels 
qui s’inicien en l’audició polifònica vocal i tam-
bé per al públic més expert.

Aquesta obra té un clar referent, HOP!ERA que 
es va estrenar l’any 1996. (Espectacle revelació a 
l’OFF d’Avignon. Gires per Catalunya, Espanya i 
França. Actuacions a Suïssa i Alemanya. Tempo-
rades a París (9 mesos), Montreal i Barcelona. 
Nominacions als premis Molière i Max).

Des d’un punt de vista musical s’ha produït un 
gran canvi ja que no existeix un suport simfònic 
gravat sinó un grup vocal que interpreta a cap-
pella les conegudes peces operístiques arranja-
des per a l’ocasió. 

La tria del repertori musical amb l’original ver-
sió i arranjaments per a cor de cambra i la seva 
interpretació teatral, el converteix en un mun-
tatge amb importants ingredients pedagògics. 
Operetta amb les seves dosis de música i humor, 
és un espectacle altament recomanable.



7

Part musical
En directe i a cappella
L’espectacle musicalment està format per quin-
ze cors, àries i obertures d’òpera, tots ells inter-
pretats en directe, oferint una proximitat, cali-
desa i originalitat a la interpretació, donant a 
l’espectador noves sensacions sonores d’un re-
pertori conegut.
En aquest espectacle la veu serà la protagonista 
fent-se càrrec de les parts orquestrals també, tot 
donant a conèixer la força i els diferents regis-
tres de la veu. La responsabilitat d’interpretar 
un repertori molt conegut és un repte per a la 
companyia i també el fet de defensar una pro-
posta musical molt concreta que adapta tot el 
repertori per a cor de cambra i a cappella.

Part escènica
A Operetta, els cantants sumen a la dificultat vo-
cal, el repte de ser alhora actors i actrius molt ac-
tius en les escenes, no limitant-se a “fer de cor”.
Així doncs, en aquest espectacle el nexe d’unió 
sempre present és el cant, com ho són també el 
gag i l’humor. 

Les tècniques teatrals emprades majoritàriament 
són el gest i el clown, que es mouen coreogràfi-
cament al so de les peces per explicar-nos el què, 
l’on, el com i a qui li succeeixen les diferents si-
tuacions, sense un gran suport escenogràfic. Els 
intèrprets, la música, els ambients de llum i el 
suport d’attrezzo ens hi transportaran i ho ex-
plicaran tot.



8

“Una hora y media sin un segundo de desperdicio, con un ritmo impecable y veintiseis formi-
dables cantantes-actores-mimos bordando cada escena. Uno de los mejores y más conseguidos 

espectáculos que he visto en los últimos años. Memorable.”
Ferran Baile (Periodista i crític de teatre)

“Espectáculo de gran calidad, ingenio y frescura con un admirable trabajo artístico y vocal. Una 
experiencia estupenda que da una visión de nuestra profesión con humor, ironía y realidad.” 

Ainhoa Arteta (Soprano)

“... L’espectacle té una estructura tan rodona que seria difícil trobar-hi, en una hora i quart, cap 
escletxa. Poques vegades un cor ha estat tan profusament aprofitat en les seves possibilitats dra-

matúrgiques. Un esplet d’energia interpretativa al servei de la veu.” 
Andreu Sotorra (Escriptor, periodista i crític de teatre)

“Excepcional, supera qualsevol expectativa. No hi ha en aquest país ni en el veí ningú que faci 
això que fa Cor de Teatre.” 
Dani Chicano (Periodista)

“Han estat setanta-cinc minuts de diversió gaudits i viscuts gràcies a un espectacle àgil, fresc i ric 
en idees, que demostra que l’òpera no té per què ser elitista, al contrari” 

Jaume Radigales (crític musical)

“Després de veure i viure Operetta m’he quedat sorprès de com Cor de Teatre fa fàcil alló 
que semblava impossible. L’espectacle ens obre un camí amb un paissatge ple de nous co-

lors, emocions, sorpreses i sensacions. Tot amb la veu com a gran protagonista, amb el cos que 
l’acompanya i el tema central del espectàcle el difícil i complicat món de l’òpera vist amb ironia i 

surrealisme”Joan Font (Els Comediants)

“Para los que nos dedicamos a la música, y en especial al canto coral, Operetta es un paso adelan-
te hacia nuevos caminos del canto a capella en nuestro país. Cor de Teatre nos muestra un trabajo 

espléndido de gesto, movimiento y canto, en un espectáculo fresco y lleno de ritmo gracias a la 
calidad y el rigor de sus intérpretes.”

Mireia Barrera (Directora musical)

L’opinió dels experts



9

Repertori
Marxa triomfal d’ Aida, Giuseppe Verdi
Obertura de Guillermo Tell, Gioachino Rossini
Casta Diva de Norma, Vicenzo Bellini
Escena de la coronació de Boris Godunov, Modest Mussorgsky
Mi par d’esser con la testa d’ El barber de Sevilla, Gioachino Rossini
Habanera de Carmen, Georges Bizet
Brindis de La Traviata, Giuseppe Verdi
Dueto Papageno-Papagena de La flauta màgica, W. Amadeus Mozart
Cor de esclavos de Nabucco, Giuseppe Verdi
Cor del Toréador de Carmen, Georges Bizet
Mon coeur s’ouvre à ta voix de Samsó i Dalila, Camille Saint Saëns
Cor de gitanos d’Il Trovatore, Giuseppe Verdi
Cor dels Pelegrins de Tannhäuser, Richard Wagner
Galope infernal d’ Orfeu als infierns, Jacques Offenbach
Belle nuit, o nuit d’amour (Barcarola) d’ Els contes d’Hoffmann, Jacques Offenbach

Tots els arranjaments són de Pere Mateu Xiberta, excepte l’Escena de la coronació de Boris Godunov, el Cor
d’esclaus de Nabucco i el Cor de gitanos d’Il Trovatore, d’Esteve Palet Mir.
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Objectius 
Aquest projecte artístic neix de la mà de l’autor Jordi Purtí i la seva passió pel món operís-
tic. Així doncs, Operetta desprèn admiració pel “bel canto” i una trajectòria teatral plena 
d’experiències on l’humor, el gag i el treball gestual són el segell identificatiu. En aquest 
espectacle tots aquests aspectes hi són presents. 

L’objectiu artístic en el treball assignat als intèrprets, és mostrar el cor com a grup que 
canta un repertori conegut, a cappella, en constant moviment escènic tot fugint de la idea 
de quadre plàstic, i amb un treball d’actors que acciona els cantants i els mou per l’esce-
na constantment. Es vol trencar la imatge 
d’element estàtic que acompanya nor-
malment els cors i els solistes per oferir, 
així, una nova oportunitat d’aproximar-se 
al món de l’òpera. 

Les escenes estan pensades per a què es-
tiguin a l’abast de comprensió de tots els 
públics, de diferents edats i nacionalitats. 
Això fa d’Operetta una eina per a apro-
par la cultura musical i teatral a tothom, 
de manera universal. Presentant-se de 
forma atractiva al gran públic per les se-
ves qualitats de dinamisme, espontaneï-
tat i diversió. 

Objectius culturals del projecte:

- Innovació artística. Interpretació polifònica a cappella i escènica d’un important reperto-
ri operístic. (Utilitzant únicament la veu dels cantants per generar els sons de la melodia i 
l’harmonia, en lloc de recórrer a l’ús d’instruments musicals).

- Valor pedagògic. El caràcter fresc de l’espectacle atraparà als espectadors per la força en 
la interpretació, descobrirannoves maneres d’ interpretar la música, els diferents registres 
i possibilitats de l’instrument més gran: la veu.

- Arribar a un gran ventall de públic, tant el més expert com el que s’inicia en l’audició 
musical i el teatre.
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Jordi Purtí n’és el dramaturg i director escènic, David Costa 
el director musical i la interpretació de l’espectacle corre a 
càrrec de Cor de Teatre. 

Cor de Teatre no és pròpiament un grup vocal ni tampoc un 
grup teatral, sinó les dues coses alhora. És una companyia 
inèdita que fusiona la interpretació musical a cappella amb 
el teatre, tot aconseguint uns espectacles dinàmics, frescos, 
amb grans dosis d’humor i sobretot amb excel·lents propostes 
polifòniques.

Va néixer l’any 1998 amb l’objectiu de treballar repertoris de 
diverses èpoques i estils, des d’un punt de vista diferent i in-
corporant l’expressió teatral en la interpretació.

L’equip artístic
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Imaginem-nos un grup de cant coral que trenca es-

quemes, que canta un repertori polifònic però sense 

partitures i trenca amb la distribució característica 

d’aquestes formacions a sobre l’escenari per incorpo-

rar moviment, acció i recursos propis de l’àmbit teatral.

Imaginem-nos un grup vocal format per una vintena 

de cantants que interpreten peces de tots els temps 

a capella, des del renaixement fins al pop-rock, lli-

gades amb un fil argumental marcat per l’humor i la 

sàtira que converteixen la proposta en emocionant i 

divertida.

Imaginem-nos una companyia que treballa des de fa 

12 anys en la recerca de noves sonoritats, que expe-

rimenta amb el seu potencial expressiu i la interpre-

tació, que ha portat la seva veu a teatres, esglésies i 

auditoris, però que també s’ha atrevit a cantar sobre 

plataformes mòbils circulant pels carrers, des dels 

balcons, o que ha innovat amb accions sorpresa (flas-

hmob) en supermercats o àrees de servei d’autopista.

Cor de Teatre és molt més que un grup vocal, és una 

companyia que ha obert un nou camí en la interpre-

tació del repertori polifònic i que ha estat molt ben 

considerada en els principals festivals dedicats a la 

veu que se celebren a França. Cor de Teatre durant 

aquests últims anys s’ha consolidat com a Compan-

yia estable, ha estat plataforma de nous artistes (lli-

cenciats per l’Institut del Teatre, l’ESMUC o la Royal 

School of Music amb Drama de Londres). SOMFÒ-

NICS produeix els espectacles de la companyia en els 

seus diferents formats (infantilescolar, per a tots els 

públics, etc.), sempre treballant per a la producció 

d’espectacles musicals, vocals i polifònics a cappella.

Intèrprets

LA CRÍTICA N’HA DESTACAT
LA SEVA ENERGIA, TALENT I ORIGINALITAT
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Presentació  guia didàctica
En primer lloc us volem agrair la confiança que heu dipositat en el nostre espectacle. Que els professors ens 

hàgiu escollit per destinar una part del vostre valuós temps dins l’extens currículum que heu de portar a 

terme ens fa sentir molt contents i ens permet assegurar-nos que complim un dels nostres objectius com a 

companyia: ensenyar el nostre treball a tants nens, nenes i joves del nostre país com puguem. Quan veiem 

aquest interès, el nostre treball té més sentit.

Per entendre Operetta o, millor dit, per aprofundir en els aspectes pedagògics que té l’espectacle, us propo-

sem que resolgueu una sèrie d’activitats que descrivim en aquest dossier i que serviran per complementar la 

feina que feu durant tot el curs.  

Un cop resoltes aquestes activitats sabreu com vam crear realment aquest espectacle musical-teatral. Pensem 

que una de les maneres més potents d’ensenyar és practicar i experimentar i això és el que us proposem.

Operetta està formada per 14 esquetxos, cadascun dels quals explica una història i és acompanyat d’una mú-

sica. Per tant, us hem preparat 14 activitats (unes de més teòriques, d’altres d’investigació, d’altres de molt 

pràctiques) perquè us ho passeu bé i perquè visqueu i entengueu el treball dels professionals del teatre i de 

la música. Les activitats estan organitzades seguint l’ordre de l’espectacle i cada una està relacionada amb 

una escena. 

Les activitats estan pensades per ser fetes un cop vist l’espectacle, però per motivar-vos i perquè vingueu al 

teatre amb moltes ganes, us proposem que experimenteu mitjançant dos exercicis pràctics previs. No obstant 

això, una vegada vist l’espectacle, les podreu repetir i veureu com tindreu més eines per desenvolupar-les millor.

També us aconsellem aprofundir en els aspectes següents:

– Crear un ambient d’atenció a l’hora d’assistir a qualsevol representació.

– Escoltar els fragments de les òperes originals que interpretarem i comparar-

los amb els nostres arranjaments.

– Entendre les possibilitats de la veu humana i els seus registres, els timbres, 

els estils i les agrupacions (corals, orfeons, cors de cambra, octets, quartets, la 

veu solista, lírica, jazz, pop, rock...).

Som-hi, doncs?
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La qualitat musical de l’espectacle el converteix en una proposta altament recomanable per als 

més joves i els qui s’inicien en l’audició polifònica vocal. La tria del repertori musical, la seva in-

terpretació i la incorporació d’elements teatrals el converteix en un muntatge amb importants 

ingredients pedagògics. Estem convençuts de l’interès que pot generar la quantitat i qualitat de 

coneixements que es suggereix als mestres i als alumnes.

Assistir a un espectacle ja és una activitat enriquidora per si mateixa, tot seguit us fem arribar les

propostes que ens semblen interessants per a poder treballar gràcies a Operetta amb els alumnes.

Els objectius pedagògics que ens hem marcat són els següents:

- Gaudir d’un espectacle de música i teatre en directe.

- Prendre consciència de la veu com a instrument i observar-ne les diferents característiques

i possibilitats sonores.

- Presentar els timbres de les diferents cordes de l’instrument vocal.

- Distingir la classificació de les veus: soprano, mezzo-soprano, contralt, tenor, baríton i baix.

- Diferenciar la veu impostada de la veu natural.

- Descobrir l’harmonia a partir de la suma de les diferents melodies que interpreten els cantants.

- Comparar les versions originals amb els arranjaments d’aquestes cançons interpretades no

més per la veu.

- Valorar el cant i la polofonia com a mostra artística i cultural.

- Emocionar, divertir i comunicar experiències al públic amb la complicitat i l’amistat dels

cantants, un exemple de treball en grup. Volem donar molta importàcia als valors d’amistat i 

solidaritat que ens aporta el treball en grup, el cant coral i el teatre en són un clar exemple que 

volem transmetre fermament.

Objectius pedagògics
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Activitats prèvies
Què us imagineu mentre escolteu música? És il·lustrativa, la música?

1. CREAR UN DIBUIX

El professor tria tres parts musicals de diferents estils i els alumnes han de dibuixar mentre escolten aquest 

fragment. (Poseu les peces tres vegades perquè els alumnes acabin el dibuix o bé perquè retinguin les idees 

que voldran dibuixar.)

2. ELABORACIÓ D’UN GUIÓ ESCÈNIC

El professor proposa una música i demana als alumnes que elaborin un guió escènic a partir d’aquesta. 

– Després, el guionista ha de dirigir escènicament els actors (els seus companys de classe).

– El professor pot utilitzar aquestes idees com cregui més convenient.

Activitats després de veure Operetta
Per gaudir d’aquestes activitats us aconsellem un treball previ: cal que el professorat sàpiga molt bé com 

és l’espectacle i com està construït. A partir del setembre hi haurà material complementari a disposició del 

professorat al web de la companyia.

PRELUDI 1, ESCENA 0

Quin és el sentit i el perquè d’aquesta escena? Quin és l’objectiu del dramaturg?

(Veure video de l’escena).

PRELUDI 2, ESCENA 1. 

«MARXA TRIOMFAL», DE L’ÒPERA AIDA, DE VERDI

A qui vol homenatjar aquesta peça i quin n’és l’objectiu? (Veure video de l’escena).
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ESCENA 2 «OBERTURA», DE L’ÒPERA 

GUILLEM TELL, DE ROSSINI

Escolta amb molta atenció el nostre 

arranjament i digues quins instruments 

imitem i quina corda del cor els imita.

Quantes veus de polifonia pots escoltar-

hi i/o diferenciar-hi?

N’hi ha algunes que són complementàries, 

és a dir, que es contesten entre si? Quines? 

(Escoltar l’àudio de l’escena).

ESCENA 2
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ESCENA 3 «CASTA DIVA», DE L’ÒPERA 

NORMA, DE BELLINI

Sabries esbrinar a quina soprano li va 

passar aquesta història?

Podries explicar-nos què li passa a la 

nostra protagonista?

ESCENA 4  «ESCENA DE LA CORONA-

CIÓ», DE L’ÒPERA BORIS GODUNOV, 

DE MUSSORGSKI

Quina és la primera escultura que re-

produïm i quin és el seu simbolisme actualment?

Quin són els diferents esports que representen cada una de les escultures? 

Ho recordes? (Veure video de l’escena).

ESCENA 5 «MI PAR D’ESSER CON LA TESTA», DE L’ÒPERA EL BARBER DE 

SEVILLA, DE ROSSINI

Aquesta peça en l’òpera original és un concertant. Què vol dir aquesta 

paraula?

Quants solistes té la versió original i quines veus?

Sabries esbrinar quina corda del cor es relaciona amb el solista original? 

(Escoltar l’àudio de l’escena).

ESCENA 3

ESCENA 5 

ESCENA 4
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ESCENA 6 «HABANERA», DE L’ÒPERA 

CARMEN, DE BIZET

Aquí tens un quartet i una veu solis-

ta. Quants plans o estrats diferents 

creus que té l’arranjament?

– Cinc, ja que hi ha cinc persones que 

canten?

– Dos, ja que per un costat hi ha el 

quartet i per l’altre la solista?

– Tres, ja que els nois del quartet van 

junts, les noies també i l’altra és la so-

lista?

– Tres, ja que una és la solista, un altre és el baix que fa un tipus d’acompanyament 

i els tres restants del quartet són més o menys homofònics?

Saps què vol dir homofònic?

I contrapuntístic?

Aquestes dues nomenclatures musicals podrien entendre’s com a antònimes?

(Escoltar l’àudio de l’escena).

ESCENA 7  «BRINDIS», DE L’ÒPERA LA TRAVIATA, DE VERDI

Creus que l’ambient que es genera a l’esquetx és l’idoni per fer 

un treball en grup?

Creus que l’ambient de treball als assajos de Cor de Teatre és 

aquest?

Quins valors assenyalaries o creus que se-

rien bons perquè qualsevol projecte tiri 

endavant?

O, dit d’una altra manera, quins valors 

creus que potenciem els cantants de Cor 

de Teatre per crear un espectacle com 

Operetta? (Veure video de l’escena).

ESCENA 6 

ESCENA 7 
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ESCENA 8 «COR D’ESCLAUS», DE L’ÒPERA NABUC-

CO, DE VERDI

Podries relacionar el llibret original de l’òpera 

amb la nostra proposta?

ESCENA 9  «COR DEL TORÉADOR», DE L’ÒPERA 

CARMEN, DE BIZET

Coneixes Charlie Rivel? Quina relació busquem 

entre el llibret original i la nostra proposta? 

ESCENA 10  «MON COEUR S’OUVRE À TA 

VOIX», DE L’ÒPERA SAMSÓ I DALILA, DE 

SAINT-SAËNS

ESCENA 11  «COR DELS GITANOS», DE 

L’ÒPERA IL TROVATORE, DE VERDI

Enumera ballets clàssics que coneguis.

Quan escoltes música, et vénen imatges al 

cap?

És il·lustrativa, la música?

Exercici:

A partir d’un fragment de música de l’estil 

que sigui, elabora un guió escènic perquè pugui ser representat.

ESCENA 11

ESCENA 9

ESCENA 8
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ESCENA 12  «COR DELS PELEGRINS», DE L’ÒPERA TANN-

HÄUSER, DE WAGNER

Pots relacionar les diferents veus amb els instruments 

originals? (Escoltar l’àudio de l’escena).

ESCENA 13  «GALOP INFERNAL», DE L’ÒPERA ORFEU ALS INFERNS, D’OFFENBACH

Pots diferenciar el terme operetta del d’òpera?

ESCENA 14 «BARCAROLA», DE L’ÒPERA ELS CONTES D’HOFFMANN, D’OFFENBACH

Et sembla un bon final per a l’espectacle?

Aquesta peça té alguna relació amb altres peces d’Operetta?

Tot aquest treball el podreu consultar al web de Cor de Teatre on hi trobareu material pedagògic relacionat 

amb aquests punts que hem comentat per tal de sentir l’espectacle més aprop i poder així complemantar

el treball que fan els especialístes de música a les escoles.
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Informació
ESPECTACLE: Operetta

GÈNERE: Teatre musical

IDIOMA: Versions originals

DURADA: 75 min

CONTACTE:

Ginesta Ferrer
Gestió Cor de Teatre
663 123 006
cordeteatre@cordeteatre.com

Material
FOTOGRAFIES

www.cordeteatre.com 
http://www.tnc.cat/ca/operetta-premsa

VIDEO

Canal Vimeo de Cor de Teatre
Canal Youtube de Cor de Teatre
www.cordeteatre.com

ÀUDIO

www.cordeteatre.com 
http://www.tnc.cat/ca/operetta-premsa
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Links a les peces originals
Marxa triomfal d’ Aida, Giuseppe Verdi
Instrumental: http://www.youtube.com/watch?v=0Tv0b54HLhI
En escena: http://www.youtube.com/watch?v=ra6yoeaVsbY&feature=related
Obertura de Guillermo Tell, Gioachino Rossini
Instrumental: http://www.youtube.com/watch?v=DY4lqgqhujg
En escena:http://www.youtube.com/watch?v=EnnU-ptbFEA
Casta Diva de Norma, Vicenzo Bellini
Instrumental: http://www.youtube.com/watch?v=pcrLr7jKBZI&feature=fvsr
En escena: http://www.youtube.com/watch?v=7rjGwS20V94&feature=related
Escena de la coronació de Boris Godunov, Modest Mussorgsky
Instrumental: http://www.youtube.com/watch?v=k3cQOt3N8RM
En escena: http://www.youtube.com/watch?v=qqTBQ3OLLsg 
Mi par d’esser con la testa d’ El barber de Sevilla, Gioachino Rossini
En escena: http://www.youtube.com/watch?v=gzYe1hqiNQo
Habanera de Carmen, Georges Bizet
Instrumental: http://www.youtube.com/watch?v=EcFJTc28soQ
En escena: http://www.youtube.com/watch?v=8w9yJdkeryI
Brindis de La Traviata, Giuseppe Verdi
Musical: http://www.youtube.com/watch?v=SLuFfHwQKUs
En escena: http://www.youtube.com/watch?v=AeT7rlBNsV0&feature=related
Dueto Papageno-Papagena de La flauta màgica, W. Amadeus Mozart
En escena: http://www.youtube.com/watch?v=J7SggJWtB2A
Cor de esclavos de Nabucco, Giuseppe Verdi
Musical: http://www.youtube.com/watch?v=776StGZxDnU
En escena: http://www.youtube.com/watch?v=DzdDf9hKfJw
Cor del Toréador de Carmen, Georges Bizet
Musical: http://www.youtube.com/watch?v=wx58ogoFn9o
En escena: http://www.youtube.com/watch?v=oYKZq08LW8s
Mon coeur s’ouvre à ta voix de Samsó i Dalila, Camille Saint Saëns
Musical: http://www.youtube.com/watch?v=9piRiiZ0C4Q
En escena: http://www.youtube.com/watch?v=VfgfH3wL5M4
Cor de gitanos d’Il Trovatore, Giuseppe Verdi
Musical: http://www.youtube.com/watch?v=gJueesArRXI
En escena: http://www.youtube.com/watch?v=T3zoULjnHzw
Cor dels Pelegrins de Tannhäuser, Richard Wagner
Musical: http://www.youtube.com/watch?v=OEjy5cVDh7A&feature=fvwrel
En escena: http://www.youtube.com/watch?v=CWim7dRrrFo
Galope infernal d’ Orfeu als infierns, Jacques Offenbach
Musical: http://www.youtube.com/watch?v=g0WRJES4cyw
Belle nuit, o nuit d’amour (Barcarola) d’ Els contes d’Hoffmann, Jacques Offenbach
Musical: http://www.youtube.com/watch?v=3DVkGTbIBR0&feature=related
En escena: http://www.youtube.com/watch?v=w30ireL6gUY



contacte:

Una experiència única, 
música a cappella, 

teatre i humor

“
”

Tel. 663 123 006 | cordeteatre@cordeteatre.com  |  www.cordeteatre.com
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