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Krinitsa    Popular Ucrania

Niska banja                                                              Romani Dance

En un bosc de les índies Arreglat per Montsalvage

Da ram dam Canon

Noumi noumi                                                           Cançó de bressol d'Israel

A we somagwaza                                                   Popular Sudáfrica

Kanbon palangak pagoz David Azurza

Record de l'ahir Mar Hernández

Banaha Tradicional congolesa

Moute Blues Mar Hernández

I Concert 17:00h
Primera Part

Segona Part

II Concert 18:30 

Playtogether Suzuki 
and Friends

Orquestra CORDES 
dirigida per Elena Roig

Orquestra de ĺ escola La Primitiva de 
Rafelbunyol 

dirigida per Yolanda Bueso

Orquestra simfònica  La primitiva de 
Rafelbunyol 

dirigida per Pablo Marqués   

CONCERTS
"Fem música per ells"

A benefici de la ONL Muzukidz

Professors col·laboradors:
Isabel Alberola, Sofia Alegre,Maria 
Casares,Joan Furió,Sergio Gil,Agustin 
Giménez,Tania Gómez,Rebeca 
Gil,Concha Morató,Sabrina 
Pacucci,Lucia Pérez,Seo Perucho,Pablo 
Roig,Elena Roig,Miguel Cano,Joanvi 
Sanchis,Barbara Selfa,Victoria 
Verdeguer,Ernesto Verdeguer,Iratxe 
Zugarramundi,Vicente Signes,Veronica 
Jorje,Patricia Genís,Anna Payá.

Coral Utem i Utem Family

Presentació del projecte Muzukidz  per María Botha

Allegro     J.H Fiocco
Concert per a 2 violíns Re m J.S.Bach
Serenata per a cordes op 20 I mov E. Elgar
Lunchtime "Suite of the day" H. Burgoyne
Canon " Arreglament de E. Llorens" J. Pachelbell

17:00 h

18:30 h

Auditori Rafelbunyol

Plaça  de la Purissima 1

Renata Casero (Quinteto Casulana) -Piano



http://www.enetres.tv/channels/diputv/
video/?videoId=e-227

https://www.youtube.com/
watch?v=IkFo09qpiDE

El projecte Muzukidz, creat per Maria Botha, responsable al 
seu torn del projecte Masidlale, naix per a arribar als llocs on 
el projecte Masidlale no té accés. A causa de les limitacions 
que ofereix el projecte Masidlale, Muzukidz naix com ONL 
(organització no lucrativa) amb la premissa d'expandir el treball 
de Masidlale al màxim de persones, poblacions, famílies o llocs 
possibles i és precisament en aquest punt on ens trobem amb 
ells. La presentació d'aquest projecte a França i ara a Espanya, 
està servint per a recaptar fons, implicar patrocinadors i sponsors, 
a més de captar col·laboradors per a poder ampliar aquesta labor 
que porta ja més de 5 anys creixent i que està donant tan bons 
resultats que a dia d'avui ja és una realitat reconeguda però que 
segueix necessitant de tots nosaltres/ vosaltres per a poder fer 
un món millor a través d'alguna cosa tan bella i bonica com és la 
música.

PROJECTES 
MASIDLALE I MUZUKIDZ
Intentant construir un món millor a 
través de la música 

Projecte Muzukidz
Un pas més 

El projecte Masidlale naix en el si de 
l'Orquestra Filharmònica de Ciutat del 
Cap, Sud-àfrica. Fundat en 2009, tracta de 
fer arribar mitjans i formació a les zones i 
persones més desfavorides de Sud-àfrica, un 
país amb enormes problemes de segregació 
racial i desigualtats econòmiques i socials. 
Aquest projecte tracta de superar, des de 
la música, aquestes barreres i poder així 
contribuir a l'educació i el desenvolupament 
personal dels xiquets, als que se'ls fa 
arribar materials, instruments i professors 
per a aconseguir, a través del mètode 
Suzuki, no solament lluitar contra aquestes 
desigualtats sinó també acostar una música 
desconeguda per a aquestes persones, a 
més de plantejar possibilitats professionals 
per a aquests joves, com és el cas, per 
exemple, de la creació de la Jove Orquestra 
Filharmònica de Ciutat del Cap, la qual, 
nodreix també amb els seus joves talents a la 
seua “germana major”.

Projecte Masidlale
per ells

Em vaig convéncer de que este era el camí 
perquè els xiquets i xiquetes cresqueren 
amb la música com a part del seu dia a 
dia i preparar-los per a convertir-los en 
creadors per dret propi.

Maria Botha

f
https://www.facebook.com/muzukidz/

http://www.enetres.tv/channels/diputv/video/?videoId=e-227
https://www.youtube.com/watch?v=IkFo09qpiDE
https://www.facebook.com/muzukidz/

