Amb el suport de:

el 2019 celebrarem el nostre 25 aniversari
amb un nou cicle de concerts solidaris!!!

JUSTíCIA I PAU

PER L’ALTRE COR CREMAT DE
BARCELONA -ajut al quart món(des de 1994)

Col·laboren:

Sedeta Gospel Singers
Parròquia de Sant Agustí

Qui som?
Som una associació formada per un grup de
persones sensibilitzades per la situació de
marginació en la qual es troba immersa molta
gent de la nostra ciutat: l’anomenat 4t Món.
Què pensem?
En cremar-se el Gran Teatre del Liceu (31 de
gener 1994) va sorgir una extraordinària
solidaritat, tant a nivell humà com a nivell
econòmic.
Tal com s’ha dut a terme la reconstrucció del
Liceu perquè forma part del nostre entorn
cultural, també creiem que cal construir o
reconstruir la vida d’aquells que malviuen al
Raval, el barri que envolta el Liceu.
Què pretenem?
Pretenem contribuir a la conscienciació de la
realitat de la marginació.
I a través d’un cicle anual de sis concerts, volem
recaptar fons que destinarem a entitats
benèfiques que tinguin com a objectiu
projectes de promoció, educació i habitatge de
les famílies més necessitades del barri del
Raval.
Què necessitem?
Ens fa falta el suport de tothom que desitgi
adherir-se personalment o des del seu àmbit
professional a la nostra causa i, molt
especialment, dels mitjans de comunicació.
També hem obert un compte corrent a:
BBVA Catalunya Caixa
IBAN ES5901821019990201847074
destinat a rebre aportacions econòmiques.

PER L’ALTRE COR
CREMAT DE BARCELONA
-ajut al quart món(des de 1994)
LA VANGUARDIA -- EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
FULL DOMINICAL-CATALUNYA CRISTIANA
RÀDIO ESTEL - CATALUNYA MÚSICA – LA XARXA

Projectes assolits l’any 2016
1.800 € EL LLOC DE LA DONA (Dones)
1.800 € PROJECTE CINTRA (Joves)
1.800 € ASSOCIACIÓ GABELLA (Nens)
Projectes assolits l’any 2017
1. 500 € FUNDACIÓ ESCÓ (Nens)
1. 500 € ESTEL TAPIA (Joves)
1. 500 € CENTRE OBERT HEURA (Sense Sostre)
Bon Nadal¡¡¡ i Feliç Any Nou 2019

Properament
XXV CICLE DE MÚSICA
Concert núm. 1
CORAL SANT JORDI
Dissabte 26 de gener a les 8 del vespre
Parròquia de Santa Maria del Remei
Pl. Concòrdia, 1-Les Corts
PER L’ALTRE COR CREMAT DE
BARCELONA
-ajut al quart món(des de 1994)
Joan Güell, 160, E – 3a
08028 BARCELONA
Tel. 93 490 11 68 – 658 05 83 41
corcremat@gmail.com
www.corcremat.org

XXIV CICLE DE MÚSICA
Concert núm. 6

SEDETA GOSPEL
SINGERS

Direcció
Anna Ruggiero
Dissabte 24 de novembre de 2018

8 del vespre
Parròquia de Sant Agustí
Carrer Hospital - Pl. de Sant Agustí
Barcelona
Aportació: 6 €
fila 0: compte núm
IBAN ES59 0182 1019 9902 01 84 7074

BBVA Catalunya Caixa

SEDETA GOSPEL SINGERS
ENTRADA... Ipharadisi
Tradicional Africana
Over My Head
Spiritual
Bonse Aba
Bemba, Zambia
Mungu
Swahili, Lokua Kanza
Didri’t My Lord Deliver Daniel
Spiritual
Done Made My Vow To The Lord
Spiritual
Joshua Fought the Battle of Jericho
Spiritual
Malaika
Swahili, Tradicional Africana
Evening Rise
Canción de los Nativos Americanos
Shumayela
Zulú, Sudáfrica
The Storm is Passing Over
Charles Albert Tindley
Siyahamba
Tradicional Africana
Jesus Knocking at My Door
Anna Ruggiero
Ain’t Got Time to Die
Hall Jonson
Amen
Spiritual

PRESENTACIÓ
La coral Sedeta Gospel Singers neix la
tardor de 2007. L’Anna Ruggiero n’és
la directora des d’aleshores. Els
cantaires provenim de diversos tallers
de gospel dirigits per l’Anna als
Centres Cívics de Barcelona i Alella.
Alguns en volíem més, volíem seguir
gaudint d’aquesta experiència, anar
més enllà. Responent a les nostres
inquietuds, l’Anna va decidir ajuntarnos a tots i provar sort. El resultat?
Sedeta Gospel Singers!
Assagem a la sala d’Actes del Centre
Cívic La Sedeta, d’aquí prové el nostre
nom. Sentim una veritable relació
d’amistat amb aquest centre cívic i les
persones que el duen. Estem encantats
de poder assajar a les seves
instal·lacions i de poder col·laborar
anualment en diverses celebracions com
ara el Dia de la Dona o la Mostra
d’Activitats als Centres Cívics de
Barcelona.
La coral ha anat creixent ràpidament
amb el pas dels anys, tant a nivell del
nombre de cantaires, com de la nostra

qualitat musical i sobretot, en nombre
de concerts. Tot plegat va fer necessari
organitzar-nos una mica, creant
L’Associació Sedeta Gospel Singers,
que es va constituir formalment el
novembre del 2009.

OBJECTIUS
Com a coral eclèctica i divertida que
som, volem fer gaudir el públic als
concerts perquè ens ho passem bé fent
el que fem i amb que ho fem.
Dediquem els assajos i els concerts a
créixer musicalment i com a persones,
perquè quan pugem a un escenari, els
problemes i les preocupacions queden
enrere, i això és el que volem
transmetre al nostre públic, doncs això
la gent ho nota, això és el Gospel!
Des dels nostres inicis, hem fet ja més
de 100 concerts.

