
 

           

                        
 

Desembre  2011 
 

Església de Sant Nicolau  c/ Cavallers, 35-València 
◌ FESTA DE SANT NICOLAU DE BARI 

  Missa del dimarts 6,  12:00 hores 
 

 
                   ◌ CONCERTS de NADALES 

Església S. Antonio de Padua   c/ San Jacinto, 20  València 
dimarts 20,  20:00 hores 

 
Església de Sant Nicolau 

  Cor convidat: COR LAMBERT ALONSO (Godella) 
dijous 22,  20:00 hores 

 
 

 
                                    Ex-libris 
 

 
studiumvocale.blogspot.com 
studiumvocale@gmail.com 
Facebook Studium Vocale 

646414131  649282308 
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  Església de Sant Nicolau  
  Cavallers, 35  València 

   Divendres 21 d’octubre de 2011, 20:00 h 
Entrada lliure 

mailto:studiumvocale@gmail.com


 

   

 

 
Sueca 

  PROGRAMA 
 

 Que farem del pobre Joan! (Cançoner d’Upsala) 
  Mateu Fletxa El Vell (1481-1553) 

 Plena de Seny -Madrigal nº XV 2ª part. Poema d’Ausiàs March 
Joan Brudieu (1520-1591) 

 Llir entre Cards -Madrigal XIII 3ª part. Poema d’Ausiàs March  
Joan Brudieu 

 Mon cœur se recomande a Vous. Poema de Clément Marot 
Roland de Lassus (1532-1594) 

 Abril is in my mistress’ face.       Thomas Morley (1557-1602) 

 Adieu Sweet Amarilis.                      John Wilbye (1574-1638 

      

   Intèrprets: 

     Núria Naval (Soprano) 
     Rosa Roig (Mezzosoprano) 
     Pepe Martínez (Tenor) 
     Miquel Llàcer (Baríton)                                                                                      

 

 
          El Cor de cambra MADRIGAL està format en l’actualitat per 

quatre veus solistes, cultiva la música polifònica des d’octubre de 

l’any 1991. Han seguit estudis musicals i actualment segueixen 

perfeccionant la seua formació artística, en el cas d’algun dels seus 

components han fet de la música quasi la seua professió. El nucli del 

cor el formen quatre veus: Núria Naval, soprano; Rosa Roig, contralt; 

Miquel Llàcer, baix; Pepe Martínez, tenor. 

 

          L’estudi i la interpretació de madrigals, peces polifòniques de 

música profana amb textos poètics de caràcter amorós, representen la 

finalitat amb què van començar a cantar i que li dóna nom i sentit al 

seu treball.  

 

          Durant els últims anys ha consolidat el seu treball, amb més de 

90 actuacions, i la participació en projectes conjunts amb institucions, 

o d’altres entitats dedicades a la música,  com la gravació d’un cd per 

a la col·lecció que dirigeix l’organista Vicent Ros, sobre Patrimoni 

musical litúrgic valencià.  

 

          En els últims anys, el grup ha centrat el seu treball en la 

presentació de concerts amb un fil conductor, així han preparat i 

cantat, els concerts següents: El renaixement a Europa, El concert 

de les emocions i L’amor dels hòmens, Els villancets i la comèdia 

madrigalesca al Renaixement.  
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PROGRAMA 
 

 Bone Pastor                                                 Hilarión Eslava 

 Kyrie (de la Misa O Magnum Mysterium)     T. L. de Victoria 

 Vella, de vós som amorós      Anònim, Cançoner de Calàbria 

 One hand, one heart*                                 Leonard Bernstein 

 I can’t help fallin in love*        G.Weiss-H.Peretti-L.Creatore            

 When the love comes*                                          Espiritual 

 Carnaval de Venecia*                                           G. Rossini 
 

 

  Director: DANIEL RUBIO NAVARRO  

    
   *Piano: Daniel C. Rubio Ferrandis 

             Format en 1998. En 2000 es fa càrrec del cor l’actual director En 
Daniel Rubio Navarro. Al 2002 traslladen la seua seu a l'Església de Sant 
Nicolau de València on assajen i actuen ben sovint.  
             Han participat en la VII Setmana de Música Sacra de Benidorm i en 
els concerts celebrats a Segorbe i Castelló (Exposició La Llum de les Imatges, 
junt amb l'Orquestra de Cambra i el Taller de Cant del Conservatori de 
Castelló). Participàren  en la  XVI Trobada Coral Internacional Ciutat de 
Torrevieja. En 2004 oferíren un concert en l’Església de Sant Nicolau dins 
d’un cicle organitzat per la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de 
València.  
              Han participat en els actes commemoratius del 150 aniversari del 
Bisbe Luis Amigó a Benaguasil, Massamagrell i Segorbe.  
             2005: Concerts  sobre la Música Coral en l'Espanya de Cervantes, 
amb obres dels segles XVI i XVII.  
             2006: participen en la IXª edició de les Jornades Polifòniques 
Internacionals Ciutat d’Àvila. 
             2009: Concerts amb acompanyament instrumental d’obres de 
Mendelsshon pel 200 aniversari del neixement. 3r Premi al XXIX Certamen de 
Habaneras y Polifonía de Totana (Murcia). 
             2011: Concerts dedicats a F. Guerrero i a T. L. de Victoria en el seu 
400 aniversari i el de Sant Joan de Ribera. 
              Han col·laborat en la gravació del segon volum de la col.lecció 
Patrimoni musical litúrgic valencià amb obres de l’arxiu musical de la 
parròquia de Sant Nicolau.  
 

Daniel Rubio Navarro  
                Inicia els seus estudis musicals en el sí de la Societat Musical d'Alboraia, 
passant a estudiar al Conservatori de València. Ha realitzat els estudis superiors 
de clarinet, harmonia, contrapunt, fuga i direcció de cors. En 1986 obté per 
oposició plaça de professor músic en la Banda de Música Municipal de Bilbao. 

     Entre els anys 1992-2000 va ser director dels cors LIRAIN  i LIRAIN 
GAZTE de Górliz (Biscaia). En 1999 és premiada la seua obra Díptic Nadalenc en 
el Concurs de Composició de Música Coral organitzat per la Universitat Carlos III 
de Madrid. És autor de nombroses obres per a cor de veus mixtes i infantils. 
També és autor de llibres de text per a l'ensenyança de la música en ESO i 
Batxillerat. 
             L'any 2000 obté per oposició plaça de professor d'ensenyança secundària 
en la Conselleria de Cultura i Educació de València. 
            Al juliol del 2004 s'estrena la seua obra Reflexions, per a quatre trompes, 
dins del marc del 36 Congrés Internacional de Trompes celebrat a València.  
             Des de setembre del 2004 és també director del Cor polifònic de la S. M. 
d'Alboraia amb el que ha gravat els Motets de Quaresma d'Ambros Cotes, CD 
editat per la Diputació de València. 
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 Circundederunt me                                             C. Morales (1500-1553) 

 Duo Seraphin a 12v                                           F. Guerrero (1527-1599)  

 Luget Judea                                                              G. Pérez (1548-1600)  

 Omnes amici mei                                              C. Gesualdo (1566-1613)  

 Crucifixus                                                                    A. Lotti (1667-1740)  

 Der Mensch, von weibe geboren                          J.C. Bach (1671-1721)  

 Il bianco e dolce cigno                                         J. Arcadelt (1505-1568)  

 Si ch’io vorrei morire                                    C. Monteverdi (1567-1643)  

 De la piel de sus ovejas                                    P. Ruimonte (1565-1627)  
   
Director: JOSÉ DUCE CHENOLL 

 

 

           
 
           Fue fundado en 2009 con el deseo de compartir la pasión 
por la música vocal e instrumental del barroco valenciano. 
 
 
          Desde sus orígenes el grupo se centra en la recuperación y 
difusión del repertorio inédito compuesto en un periodo de 
tiempo que comprende desde finales del S. XVI hasta los 
principios del S. XVIII, reinventando y explorando nuevas formas 
que puedan agradar a un público siempre renovado. 
 
 
          Todos los miembros del grupo tienen amplia experiencia, 
tanto a nivel solista como coral, colaborando frecuentemente con 
importantes agrupaciones como el Coro de la Generalitat 
Valenciana, Coral Catedralicia de Valencia, Victoria Musicæ, Estil 
Concertant, Capella de Ministrers. 
 
 
          Dentro de la vertiente musicológica destaca el reestreno 
de la zarzuela inédita de R. Chapí El duque de Gandía y los 
conciertos realizados dentro y fuera del territorio nacional dando 
a conocer el repertorio barroco valenciano, siendo de especial 
interés el realizado en la Iglesia de Notre-Dame de Vincennes 
(Paris). 
 
 
          El grupo Amystis colabora de manera asidua con la 
orquesta barroca “Il Palinsesto”.                                                          

 


