Benvolguts amics i amigues,
Us fem arribar aquestes informacions per si són del vostre interès:

Carnet de cantaire
Recordeu que ja tenim el nou carnet i el podeu passar a buscar per
secretaria. Podreu beneficiar-vos d'innumerables descomptes, entre ells al
Palau de la Música, a l'Auditori i al Liceu. A la pàgina web de la FCEC podreu
trobar tots els detalls.
Truqueu (93 268 06 68) o escriviu (fcec@fcec.cat) abans per quedar en el dia
i l'hora.

Activitats de la FCEC

4 dies - Barcelona - IEA Oriol Martorell - 2 itineraris
Torna un cop més, el Curs d'Estiu de Direcció Coral a Barcelona amb dos
itineraris, cor mix i cor infantil, perquè cada alumne pugui escollir la seva
formació i nivell. És un curs intensiu, pensat per persones que amb
experiència en la direcció coral, però que consideren que encara poden
aprendre més.
Tots tres grups comptaran amb cor pilot i pianista repertorista diaris i amb
professors de primer nivell com són Elisenda Carrasco, Mireia Barrera, Pere
Lluís Biosca i Jordi Lluch. A més, es realitzaran tallers i sessions obertes sobre
temes específics relacionats amb el cant coral.
Hi ha 8 places com alumne actius a cada grup de treball i també es pot
participar com a oient.
Si ets membre del SCIC o la FCEC el preu serà 300 €, com alumne actiu. Si no
ho ets, el preu serà de 350 €. Per una altra banda, si decideixes participar
com a oient el preu és de 180 €.
Es recolliran inscripcions per alumnes actius fins al 27 de maig a les
24:00h.
INSCRIPCIONS AQUÍ

Informacions

Descompte del 20% per "Academy of St Martin in the
Fields & Julia Fisher"
El pròxim 20 de maig a les 20:00 se celebra el concert de l'Academy of St.
Martin in the Fields & Julia Fisher, al Palau de la Música. Des de BCN Clàssics
ens ofereixen un 20% de descompte només posant el codi: ACA20.
Schubert, Britten, Mozart i Xostakóvitx seran interpretats per aquesta
magnífica formació que, a més, ve acompanyada per un altre dels grans
noms de la clàssica actual: la violinista Julia Fischer.
Fundada el 1958 per Sir Neville Marriner, L'Academy of St. Martin in the Fields
és indiscutiblement una de les agrupacions de cambra de més prestigi
internacional.
Tot plegat, serà un concert exquisit amb músics i músiques de primera
categoria.
ENTRADES

Tallers

Formació de cant coral a
França
Le Chant des Oyseaux organitza 3
cursos de formació aquest estiu a
diferents localitats de França. Del 9
al 16 de juliol s'organitza una estada
a Arradon (Bretanya Francesa) per
cors femenins, del 30 al 6 d'agost i
del 13 al 20 del mateix mes per cors

5è Taller de Direcció
Coral i Seminari a Grècia
Del 4 al 6 de juliol se celebrarà el 5è
taller i seminari de Direcció Coral a
Prébeza (Grècia) en el marc del 40è
Festival de Cant Coral de la localitat.
La formació està pensada per
directors/es en l'inici de la seva
carrera i estudiants de Direcció a un
conservatori o universitat. Fins a l'1

mixt a la riba d'Auvergne-RhôneAlpes.

de juny.
NO T'HO PERDIS

MÉS INFORMACIÓ

IX Campus Estiu
De l'11 al 14 de juliol, ens conviden a 4 dies intensius de formació en Música i
Moviment. Dies per experimentar, desenvolupar el teu pensament artístic,
per escoltar, sentir i observar la música en moviment. Està pensat per músic i
músiques, mestres, musicoterapeutes i persones interessades en la música,
la creativitat i el moviment.
APUNTA'T

Lied&Opera Masterclass
Per segon any torna l'Stage de Lied Opera i Operetta a Beget, Girona.
Està
adreçat
a
estudiants
i
professionals
que
vulguin
perfeccionar,
pianistes
d'acompanyament i cantants lírics.
Serà impartida pel director Albert
Deprius, la mezzosoprano Waltraud
Mucher, i Viviana Salisi professora de
Lied de l'Esmuc.

European Seminar for
Choral Composers
La 12a edició del seminari és una
masterclass
professional
de
composició i arranjament per corals.
Es celebrarà del 17 al 24 de juliol i
estarà enfocada a compositors/es i
directors/es amb experiència en
escriure i compondre cançons.
ANIMA'T

Informació a
monik.bargallo@gmail.com

Concursos

4rt Concurs Coral de Balti Moldàvia
Afanya't! Un concurs virtual de vídeos se celebrarà en pocs dies i encara ets a
temps de participar. Hi ha moltes categories perquè tots tipus de cors puguin
participar. El premi serà un trofeu i un diploma.
Escriu a oleaoala24@gmail.com

Certamen Coral Fira de
Tots de Cocentaina

Concurso de Composición
de temàtica ecològica

La 42 edició d'aquest certamen es
farà el 12 de novembre de 2022 i
podran
formar
part
tantes
agrupacions corals de veus mixtes
com de veus iguals. Hi ha una obra
obligada, titulada "La Pau", composta
per Xabier Sarasola. Es repartiran
premis des de 3.000 €.

Voces de Latinoamérica ha convocat
una altra edició d'aquest concurs
perquè integrin repertori comú dels
cors
participants
del
projecte
"Latinoamérica Canta Unida". La
participació en aquest concurs serà
gratuïta i només podran participar
compositores d'Amèrica Llatina o
residents. Només fins al 30 de juny.

PROVA SORT

PARTICIPA

Certamen Internacional
Coral de Nigrán "Ars
Canendi"

Rimini International
Choral Festival and
Competition

Aquest concurs de corals es produirà
a Nigran, Pontevedra, els dies 2 i 3
de juliol. Hi ha una única temàtica
basada en la música sacra i podran
participar tots tipus d'agrupació
musicals que siguin mínim 16
membres i màxim 40.

A mitjans de setembre, a la ciutat
italiana de Rímini es durà a terme la
seva ja tradicional CompeticióFestival Coral. La coral guanyadora
rebrà 3.000 € i un trofeu. Es busca
que cada cor pugui mostrar les seves
característiques i diversitats, alhora
que gaudeix de la música.

INSCRIPCIÓ

MÉS INFORMACIÓ

43è Concurs de Joves
Compositors
Fins a l'octubre teniu temps per
presentar-vos en el Concurs per
Joves Compositors/es, on es reparteix
el
premi
internacional
Frederic
Mompou. A més, de guanyar 4.000 €
i
l'oportunitat
d'estrenar
l'obra
presentada. Es poden presentar
persones que no superin els 35 anys
fins al 31 de desembre de 2022.
VES-HI

XX Concurs de
Composició "Pablo
Llácer"
La Federació de Cors de la Comunitat
Valenciana (FECOCOVA), amb l'ànim
de fomentar la composició d'obres
per a cor i donar difusió al treball de
compositors actuals, convoca el XX
Concurs de Composició Paco Llácer
d'obres per a Cor Mixt, amb un
primer premi de 1.500€ en metàl·lic i
un trofeu.
T'APUNTES?

Festivals

Choralies Festival

International Choral
Festival Singing Bridges

Del 4 a l'11 d'agost, els cors joves
podran gaudir d'un festival únic. A
més de tenir tallers conduïts per
directors de renom i actuar per una
audiència entregada a la música
coral, cada nit et pots reunir amb
més de 4000 cantaires per sessions
de micròfon obert. T'esperen!

El període d'inscripcions es tanca
aviat! Aquest és un festival per
aquelles persones que estimen
cantar. A Sèrbia, amb tallers dividits
en 3 categories per poder adaptarse a cors amb experiència i sense.
Volen construir ponts a través de la
música. Del 19 al 30 de juliol.

VAISON-LA-ROMAINE

Do, re, mi, fa, sun and
more
Una competició, concerts amistosos i
una actuació! Del 2 al 6 d'octubre se
celebra aquest festival a la ciutat de
Fundão (Portugal). Un ambient ideal
per poder gaudir de la música i
conèixer els cors locals. Han ampliat
el període d'inscripció!
FUNDÃO

NOVI SAD

We are Sunging Ljubljana
Teniu fins el 15 d'agost per inscriureus en aquest festival d'Eslovènia.
Tindrà lloc del 21 al 23 d'octubre i
s'aposta per construir vincles entre
els diferents cors d'arreu del món,
perquè la seva amistat comenci en
aquest paratge.
LJUBLJANA

Varsovia Cantat
Del 4 al 6 de novembre, aquesta
ciutat polonesa s'omplirà de música
per acollir a les noves visites. A
través de 6 categories i davant d'un
jurat internacional, el guanyador
d'aquest festival rebrà la LYRA
daurada i 1000 euros de premi. Es
tanquen inscripcions el 30 de juny.
Afanya't!

Krakow Advent &
Christmas Choir Festival
Aquest festival, de 5 categories, està
obert a cors amateurs de tot el món,
que presentaran el seu repertori
d'advent, Nadal i de música sacra a
algunes de les esglésies més
prestigioses de Cracòvia. Es tanquen
inscripcions el 30 de juny.
CRACÒVIA

VARSÒVIA

Federació Catalana d'Entitats
Corals
Via Laietana 54, 2º pis 213
Barcelona
fcec@fcec.cat
Aquest missatge de correu electrònic i els seus documents adjunts estan dirigits
exclusivament als destinataris especificats. Si rebeu aquest missatge per error, si
us plau comuniqueu-ho immediatament al remitent i esborreu-lo ja que no esteu
autoritzat a l'ús, revelació, distribució, impressió o còpia de tota o alguna part de la
informació continguda. Gràcies. De conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció
de Dades de Caràcter Personal 15/1999, li recordem que les seves dades han estat
incorporades en el fitxer 'Correu electrònic', de dades de caràcter personal del qual
és titular FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS CORALS Degudament registrat davant
l'AEPD i que tenen com a finalitats el contacte i la gestió amb clients / proveïdors, i
comerç electrònic. Mitjançant el present escrit, autoritza a FEDERACIÓ CATALANA
D'ENTITATS CORALS al tractament de les seves dades personals. Així mateix,
l'informem que les seves dades no seran cedides a tercers sense el seu
consentiment.
Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, Portabilitat i
Limitació del Tractament, a FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS CORALS al C / Via
Laietana, 54 desp. 213, 08003-Barcelona, o enviant un correu electrònic a:
fcec@fcec.cat
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