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El folklore és una expressió de cultura popular. 
El fan moltes formes de treball i d’aportacions 
col·lec tives desinteressades. Perquè, parti
cipar en el grup de persones trobades, tots 
amb l’objectiu comú de mostrar la màgia dels 
instruments, les veus, el ball i la festa, a més 
d’un plaer, és un exercici que dona sentit a les 
nostres relacions socials i culturals.

No hi ha dubte que quedarem perplexos 
en saber tota la gran feina i disciplina que 
comporta treballar per a la festa i el folklore. 

Cançons, balls i manifestacions que naixen 
en entorns concrets i que a poc a poc són 

popularitzades pel seu ús festiu, religiós, o pels entorns 
del treball de temporada o dels oficis.

Amb el temps, les capes i les veladures superposades 
del nostre folklore ens permeten un patrimoni cultural 
molt ric, on mantenir les tradicions no serà solament 
immobilitzarles amb el marc daurat d’un quadre, serà 
també investigar, recuperar, reinterpretar i donar vida. 
Quina tasca tan encomiable la dels grups que ens 
visitaran al llarg dels mesos vinents al Centre Museístic 
de La Beneficència.

Amb el nou programa de Llavors de la terra obrim 
noves finestres a la cultura. Gaudiu-lo.
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L’orquestra integrada per 35 músics, majoritàriament 
dels alumnes de l’escola de l’SMA, distribuïts en 
diferents instruments de corda premuda: bandúrries, 
bandurrí, llaüts, mandolines, guitarres, guitarra baixa i 
contrabaix. 

Tenen com a objectiu oferir un ampli i variat repertori 
tant d’adaptacions com d’obres originals per a aquesta 
mena d’agrupacions, intentant acostarse als diferents 
estils i exigències que el públic requereix.

Dissabte 9 de juliol, a les 18h.

Orquestra de corda polsada de la 
Societat Musical de Alboraia

AMB EL PATROCINI DE L´INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA



Alimara naix al 1975 per iniciativa d’un grup del Seminari 
d’Art Popular de la Càtedra d’Història de l’Art de la 
Facultat de Filosofia i Lletres de València.

Instauraren, l’any 1975, la Dansà de la Mare de Déu 
en València, i al 76 recuperaren la Dansa de la Moma i 
de les Danses de la Cavalcada de la Degollà del Corpus 
de València.

Han recuperat danses dels barris de la ciutat de València 
com són Campanar, Russafa, Benimaclet i Patraix.

La tasca més important d’Alimara són els milers 
d’actua cions que han fet al llarg i ample de la Comunitat 
Valenciana.

Dissabte 23 de juliol, a les 18h.

Grup Alimara



Els orígens del Grup de Danses i Rondalla el Tossal de Llíria 
es remunten a l’any 1997, quan començaren a recuperar 
balls, cants i música de la cultura tradicional valenciana.

En 2009 crearen la nova rondalla i han anat renovant
se, ampliant repertori i creixent compromesos en la 
nostra cultura.

En 2010 començaren l’escola de xiquets i xiquetes 
per transmetre’ls les cançons, sentiments i costums 
heretats dels nostres avantpassats, per que no s’obliden 
d’on venim i quines són les nostres arrels. En 2016 
arrancà l’escola per adults, fonamental per engegar un 
nou cicle en el Tossal. 

Dissabte 20 d’agost, a les 18h.

Grup de Danses i Rondalla el Tossal de Llíria 



L’Escola de Danses de Xàtiva va començar l’any 1978 
amb un objectiu didàctic i de defensa dels nostres valors 
antropològics tradicionals. L’Escola es dedica a recollir, 
muntar i difondre melodies i balls de diferent estructura i 
estil amb la transmissió oral com l’única font documental.

Han recuperat dansetes del Corpus i les ensenyen 
any rere any als escolars de Xàtiva a més d’organitzar 
la Processó i fer activitats relacionades amb aquesta 
festivitat i el seu museu. 

L’Escola de Danses compta amb un cos de ball, 
una rondalla i una escola de ball i organitzen aplecs 
de danses, balls al carrer, conferències, exposicions 
d’indumentària tradicional, fotografia, etc. 

Diumenge 17 de setembre, a les 18h.

L’Escola de Danses de Xàtiva



Quòrum es va fundar el 2018 amb l’objectiu de gaudir 
amb la interpretació de la música coral, de qualsevol 
època, i d’aconseguir el perfeccionament tècnic i artístic, 
per al qual reben continuament formació tècnica vocal al 
mateix grup.

A pesar de les dificultats per la pandèmia de COVID, 
participaren en la XVI Campanya de Concerts d’Intercanvis 
2019, que van compartir amb el Grup de Danses Saragüell; 
en la XVII Campanya d’Intercanvis 2020; i en la més recent 
XVIII Campanya d’Intercanvis 2021.

Tampoc faltaren a la seua cita amb el programa 
«València és música» de l’Àrea de Cultura de la Diputació 
de València en octubre de 2021.

Dissabte 15 d’octubre, a les 18h.

Grup vocal Quòrum 



El Forcat Danses València, fundat en 1992 per Vicent 
Garijo, té com a finalitat l’estudi, investigació i divulgació 
de la indumentària, la dansa i la música tradicional 
valenciana.

El Forcat ha representat la nostra terra per nombrosos 
països, majoritàriament a Europa, entre els que destaquen 
França, República Txeca, República Eslovaca, Portugal 
i Bulgària. 

El seu principal projecte és la transmissió de 
l’herència cultural del folklore valencià, tant en ball, cant i 
representació escènica. Esta manera de transmetre crea 
una simbiosi amb el públic que convida l’espectador a 
connectar de forma molt natural amb el grup. 

Dissabte 19 de novembre, a les 18h.

Forcat Danses Valencia



Fundat en 1947 en la Universitat de València, l’Orfeó està 
format per estudiants, graduats i professors i, també, per 
membres de la Universitat Politècnica de València.

Ha realitzat gires per Europa, Amèrica i  Àsia, i ha 
obtingut el I Premi en totes les edicions del Concurs 
Nacional de Cors Universitaris i altres a l’estranger. 
Posseeix la Distinció de l’Orde de Jaume I, l’Alta Distinció 
de la Generalitat Valenciana i la Medalla d’Or de la Ciutat 
de València.

Des de 1992 coorganitza el Festival Internacional de 
Cors Universitaris (FICU) i participa en diversos festivals i 
programes educatius. Recentment ha encetat el projecte 
Residències, que crea espais interdisciplinaris amb el 
món creatiu valencià. 

Dissabte 17 de desembre, a les 18h.

Orfeó Universitari de València
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Joves promeses
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sarc
servei d’assistència 
i recursos culturals

Centre Museístic La Beneficència.  Carrer Corona, 36. 46003 València.

L’entrada és gratuïta fins a completar aforament.

Recollida d’entrades a partir del dimarts anterior a cada concert al ves-
tíbul de Centre Museístic La Beneficència (de 10 a 20 hores) o a través 
del web: http://www.labeneficencia.es/

Les activitats es faran atenent les recomanacions sanitàries i s’ajusta-
ran a la normativa de cada moment.

Edición disponible también en castellano en: www.labeneficencia.es
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