Program
Vox in Rama - George Kirbye
Ave Maria - Robert Parsons
Ne Irascaris - William Byrd
O Sing Joyfully - Adrian Batten
Fantasia in Gm BWV 542 - J.S. Bach
(Organ Solo)
Drop, drop slow tears - Robert Walker
There is an old belief - Hubert Parry
Ave Regina - Cecilia MacDowall
Follow up (from Hudson Preludes) Nico Muhly (Organ Solo)
Magnificat - Giles Swayne
Ave Verum - Colin Mawby
Makakusikelele uYehova (The Lord
bless you and keep you) - Ralf Schmitt

Richard Pinel este, de asemenea, director al
Festivalului de Muzică din Edington şi
virtuoz organist distins cu numeroase premii
internaţionale. Înainte de venirea sa la Jesus
College Cambridge a fost timp de șapte ani
director muzical adjunct la Capela Saint
George - Windsor Castle care avea opt
servicii liturgice săptămânale și slujbe de
semnificație regală și națională.

Corul Jesus College Cambridge
Dirijor: Richard Pinel
Organist: Davis Rees

Corul colaborează, în mod regulat, cu soliști
cunoscuți, cu orchestre profesionale și
ansambluri instrumentale printre care Britten
Sinfonia, Fretwork și Saraband Consort.
Proiectele lor educaționale în curs de
desfășurare atât în Marea Britanie, cât și în Sri
Lanka și India, se adaugă turneelor intreprinse
în Australia, Africa de Sud, Scoția, Olanda,
Malta, China, Hong Kong, Italia, Germania,
Franța și SUA.
Corul Jesus College Cambridge a fost fondat
în anul 1496, odată cu înfiinţarea Colegiului.
Este format din 46 de persoane, principala sa
activitate fiind cea de a cânta la serviciul
religios. De altfel, evenimentele importante și
proiectele ample susținute de cor au loc cu
precădere în Capela Colegiului.

Critica de specialitate și reviste internaționale
printre care The Times laudă corul pentru
pentru calitate și profesionalism, pentru "tonul
energetic,
veneric,
imaculat,
pentru
versatilitate și abilitățile vocale."

Din 1982, corului de capelă (cor de băieți) i s-a
alăturat și corul mixt, dat fiind faptul că s-a
permis admiterea la colegiu și a studenților de
sex feminin.
În timp, Corul Jesus College Cambridge a
câștigat o reputație internațională. A susținut
spectacole în întreaga lume, transmisiuni TV, și
înregistrări audio. Au numeroase înregistrări
discografice pentru Casa de discuri Signum,
ultimul album Praise the Soul fiind cotat în
2018 în Top 10 cele mai bune albume de
muzică clasică.

Din anul 2017, corul este condus de Richard
Pinel, în calitate de director muzical şi dirijor.

A deținut posturi similare la Colegiul
Magdalen, Oxford și Catedrala Perth din
Australia și a fost organist al Catedralei St
Albans și Colegiului Magdalen din Oxford.
A fost nominalizat la premiile Grammy cu
înregistrări discografice, interpretarea sa
fiind considerata "o forță a naturii". Ca
profesor, Richard Pinel are o acitivitate la fel
de bogată – a ținut masterclasses pentru
Royal College of Organists and Royal
Birmingham Conservatoire și a predat
cursuri de orgă.
David Rees este Senior Organ Scholar la
Jesus College Cambridge, începându-şi
cariera de la vârsta de 7 ani la Westminster
Abbey, unde a susţinut la orgă slujbele
zilnice, fiind invitat să concerteze şi la
evenimente majore precum vizita Papei
Benedict la Londra şi căsătoria dintre Prinţul
William cu Ducesa de Cambridge în anul
2011.

