
 
 

Nota de premsa 
 

Aquesta iniciativa de la Obra Social “la Caixa” en col·laboració amb la Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla convida a agrupacions corals de la província a 
cantar el cèlebre oratori de Händel al costat d'intèrprets de reconegut prestigi 
internacional 
 

Més de 250 cantants interpretaran a 
Sevilla el concert participatiu de l’Obra 

Social ”la Caixa” El Messies 
 
 

• L’Obra Social ”la Caixa” presenta, en col·laboració amb la Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla, el concert participatiu d'El Messies 

de Händel. 
 

• Aquest concert en format participatiu de l'Obra Social ”la Caixa” 
oferirà a les persones aficionades a la música coral l'oportunitat de 
participar en una emotiva celebració col·lectiva de la música, al 
costat d'intèrprets professional de reconegut prestigi internacional. 

 
• Participen vuit agrupacions corals d'Andalusia amb més de 250 

cantants no professionals que, després d'un intens treball de 
preparació, canten algunes de les parts corals del conegut oratori 
de Händel juntament amb la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla i el 
cor Gächinger Kantorei, i dirigits pel reconegut director alemany 
Helmuth Rilling. 

 
• Unes 32.000 persones han participat en els diferents concerts 

participatius organitzats per l’Obra Social ”la Caixa” des del 1995, i 
més de 298.000 persones han assistit als concerts oferts per tota la 
geografia espanyola. 

 
 
Sevilla, 20 de desembre de 2012.- Els concerts participatius impulsats per 
l’Obra Social ”la Caixa” des de fa més de quinze anys, ofereixen a les persones 
aficionades a la música l’oportunitat de participar en un important projecte 
pedagògic i un extraordinari espectacle musical de gran envergadura al costat 



de músics i intèrprets professionals de reconegut prestigi internacional. Al ja 
tradicional El Messies de Händel, l’Obra Social ”la Caixa” ha apostat en els 
darrers anys per ampliar el repertori en format participatiu, incloent-hi obres 
com el Rèquiem de Mozart, Carmina burana de Carl Orff, o la Missa de la 

Coronació també de Mozart.  
 
Aquesta iniciativa de l’Obra Social ”la Caixa”, en col·laboració amb la Real 
Orquesta SInfónica de Sevilla, constitueix una experiència enriquidora que 
convida els cors andalusos a fer realitat un somni: cantar una de les obres més 
populars del repertori coral juntament amb una orquestra i un director 
professionals. 
 
Aproximadament 255 cantants aficionats participaran en aquest concert en 
format participatiu a Sevilla. Formen part de vuit agrupacions corals: Camerata 
Vocal Concertante, Coro de Cámara An Die Musik, Coro de la Sociedad 
Musical de Sevilla, Coro de la Universidad de Huelva, Coro del Ateneo de 
Sevilla, Coro Manuel de Falla del Conservatorio Superior de Sevilla, Orfeón 
Portuense i Orfeón Virgen de la Escalera de Rota.  
 
Sota la batuta del prestigiós director alemany Helmuth Rilling, els més de 250 
participants actuaran des de l'escenari la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla i el 
Gächinger Kantorei, així com un destacat conjunt de solistes format per Hanna-
Elisabeth Müller, soprano, Wallis Giunta, alt, Dominik Wortig, tenor, y Mathias 
Hausmann, baix. 
 
La nova convocatòria d'aquest projecte de concerts participatius organitzat per 
l'Obra Social "la Caixa" a Sevilla ha obtingut un gran èxit, com demostra les 
més de 250 persones que hi prendran part després de l'intens treball de 
preparació que han portat a terme. Les agrupacions corals han preparat l’obra, 
en primer lloc individualment i després de forma conjunta amb un equip de 
professionals. 
 
 
Més de quinze anys d’experiència 

 
Els concerts participatius de l’Obra Social ”la Caixa” constitueixen una 
experiència única que aplega cantants aficionats a la música coral juntament 
amb orquestres, solistes i directors de prestigi internacional per interpretar 
obres emblemàtiques del repertori simfonicocoral de tots els temps. 
 



L’Obra Social ”la Caixa” impulsa aquesta activitat participativa, que va 
començar a Barcelona el 1995 amb El Messies de Händel i que s’ha portat, 
més endavant, a diverses ciutats espanyoles que s’han afegit al projecte amb 
un important èxit d’acollida i participació. El repertori s’ha ampliat a altres obres 
simfonicocorals. 
 
Des del 1995, gairebé 32.000 participants han cantat les parts corals de les 
obres programades, i més de 298.000 persones han assistit als concerts 
oferts a nombroses ciutats espanyoles, entre elles Madrid, Barcelona, València, 
Sevilla, Saragossa, Bilbao, Santander, Pamplona, Granada, Oviedo, Palma, 
Santiago de Compostel·la, San Sebastià, Tenerife, Las Palmas de Gran 
Canaria, Valladolid i Múrcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONCERTS PARTICIPATIUS DE L’OBRA SOCIAL ”LA CAIXA”  

 

EL MESSIES 
 

G. F. Händel 
 

20 i 21 de desembre de 2012, a les 20.30 h  
 

TEATRO DE LA MAESTRANZA 
 

REAL ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA 
GÄCHINGER KANTOREI 
 
Hanna-Elisabeth Müller, soprano 
Wallis Giunta, alt  
Dominik Wortig, tenor 
Mathias Hausmann, baix 
 
Camerata Vocal Concertante; Juan Manuel Barahona Rosales, director 
Coro de Cámara An Die Musik; Ana Alonso Blanco, directora 
Coro de la Sociedad Musical de Sevilla; Israel Sánchez López, director 
Coro de la Universidad de Huelva; Juan Manuel Barahona Rosales, director 
Coro del Ateneo de Sevilla; Antonio Martínez Oliva, director 
Coro Manuel de Falla del Conservatorio Superior de Sevilla; Ricardo 
Rodríguez Palacios, director 
Orfeón Portuense; Severiano Alonso Álvarez, director 
Orfeón Virgen de la Escalera de Rota; Severiano Alonso Álvarez, director 
 
 
Director: Helmuth Rilling 
 
Organització tècnica 
Departament de Projectes Culturals de l’Obra Social ”la Caixa” 
 
 
 
 
 
Més informació: 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 
Josué García – 93 404 61 51 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


