
INTÈRPRETS: 
A les guitarres, Jesús, Juan Antonio i Victor
A la percussió, Toni
A les veus, Patricia, Amalia i Carmen

NADAL A LA MARESMA 
El programa que proposem té dues parts. 
En la primera cantarem nadales inspirades 
en la iconografia i entorn del Rocío, amb 
lletres que fan referència a la Mare de Déu 
en la seua advocació del Rocío, al Pastor-
cito Divíno, a les maresmes de Doñana i 
a tot l’entorn natural que envolta el lloga-
ret andalús. En la segona part del concert 
cantarem nadales clàssiques, adaptades 
a la música i instrumentació tradicionals 
d’Andalusia.     

CICLE VI

L’accés a totes les audicions és lliure i gratuït fins a completar la 
capacitat dels locals en què se celebren. Es prega puntualitat.
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PROGRAMA: 

Por qué Dios así lo ha querido
Un compás de palmas
Con sus manitas
La Virgen lavaba
Tantarantán
La marimorena
Los peces en el río
Pobre nacido

EL GRUP ROCIERO QUERENCIA 
Naix d’un grup de germans que, després d’haver cantat uns quants 
anys en el cor de l’Hermandad del Rocío d’Alacant, decideixen muntar 
un grup rociero amb la finalitat de versionar cançons de tota la vida i 
transmetre el sentiment del Rocío a través del cant.
El pròxim any 2013, el grup celebrarà el seu segon aniversari i enregis-
trarà una maqueta amb alguns dels seus projectes.

COORDINACIÓ: María Marco Such

DATA:  Dimecres 19 de desembre a las 20 h. Seu Ciutat de Alacant, 
Sala Rafael Altamira  

COL·LABORA: Hermandad de Nuestra Señora del Rocío d’Alacant

Concert benèfic a favor de CREU ROJA. Durant tot el dia es podran 
depositar aliments no peribles a la Seu Ciutat d’Alacant (C/ Ramón y 
Cajal, 4. Alacant).
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