
O Coro Infantil e Juvenil Cantabile é o resultado da associação que tem esse mesmo nome, um grande
projeto musical e social que integra crianças e jovens em torno da música clássica. Desde o nosso
nascimento em 2002, conseguimos converter-nos em uma referência musical em toda a Galiza graças ao
grande número de concertos e turnés tanto nacionais como internacionais que temos realizado: Viena,
Salzburgo, Lisboa, Bolonha, Roma .. 
Além disso, os inúmeros prémios recebidos e a crítica garantem a nossa trajetória interpretativa e
especialmente a nossa técnica sonora e vocal, graças ao nosso diretor Pablo Carballido del Camino, tenor e
mestre de canto. Cantabile tem gravado seis discos entre os quais destacam a banda sonora do filme De
Profundis, lançado juntamente com a Orquestra Sinfónica de Galicia e o disco dedicado à obra vocal sacra
de Vivaldi, avalizado pelo musicólogo López Calo. 
Em outubro de 2013 culminou um projeto que nos levou a trabalhar em uma retrospetiva sobre o
repertório classicista por meio dos grandes mestres do século XVIII, Mozart e Haydn. Foi estreada no
Teatro Colón da Corunha em 2013 e gravada no disco Mozart e Haydn nas vozes de Cantabile com a
colaboração do Programa Outra+Outra da Diputación da Coruña e a Fundación Paideia nos seus estudos,
Mans. 
Também não podemos esquecer o CD de músicas de Natal Vinde ve-lo neno. Nadal con Cantabile, a
participação no disco Sacra et Profana, ou o nosso primeiro álbum Cantabile em 2006. Os últimos quatro
anos foram muito intensos para o coro: em 2014, começamos a preparação do Requiem de Gabriel Fauré,
estreando também o nosso trabalho no Teatro Colón da Corunha. 
No 2016, interpretamos a Missa da Coroação K317 de W.A.Mozart não apenas na nossa cidade, mas
também na abadia de Altenburg e na Peterskirche de Viena durante a nossa turné #Cantabileando2016 por
Áustria. Finalizamos o ano participando no concerto de Carlos Núñez na Sé de Santiago de Compostela com
os instrumentos originais do Pórtico da Glória na comemoração de 50 anos da Fundação Barrié. 
Em 2017 preparamos a primeira parte do Messias de Haendel, uma obra chave do Barroco, por ocasião do
nosso XV aniversário. Em 2018, continuamos com o trabalho deste compositor inglês com "Oda para o
aniversário da rainha Ana" e vimos por terceira vez ao Porto para mostrar o nosso labor. 

Pablo Carballido (diretor)


