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Església del Pi, Barcelona, 21 h 

Dimarts, 9 de juliol  
HUA TONG CHOIR, Xangai, Xina 
CORAL FINISTERRA, Buenos Aires, Argentina

Dimecres, 10 de juliol  
ENSEMBLE VOCAL DU VAR GARDEA CANTAT, La Garde, França
NEWTON ALL CITY TROUBADOURS, Newton, Estats Units
CORO VIVACE, Bogotà, Colòmbia

Dijous, 11 de juliol  
ABA TAANO, Uganda
AUGUSTANA CHAMBER SINGERS, Rock Island, Estats Units
KOMORNI ZBOR IVAN FILIPOVIĆ, Zagreb, Croàcia

Divendres, 12 de juliol  
ALJEZUR INTERNATIONAL CHOIR, Aljezur, Portugal
KANTOREI WANDLITZ, Wandlitz, Alemanya
MIXED CHOIR OF ŽILINA, Žilina, Eslovàquia

CONCERTS



Cripta de la Sagrada Família, 11 h

Dimecres, 10 de juliol  

HUA TONG CHOIR, Xangai, Xina 
MIXED CHOIR OF ŽILINA, Žilina, Eslovàquia
NEWTON ALL CITY TROUBADOURS, Newton, Estats Units 
KANTOREI WANDLITZ, Wandlitz, Alemanya

Dijous, 11 de juliol  
CORO VIVACE, Bogotà, Colòmbia
AUGUSTANA CHAMBER SINGERS, Rock Island, Estats Units
CORAL FINISTERRA, Buenos Aires, Argentina

Divendres, 12 de juliol  
ALJEZUR INTERNATIONAL CHOIR, Aljezur, Portugal
ENSEMBLE VOCAL DU VAR GARDEA CANTAT, La Garde, França
KOMORNI ZBOR IVAN FILIPOVIĆ, Zagreb, Croàcia

CONCERTS



Dimarts, 9 de juliol  
Sant Vicenç dels Horts, 21.30 h, Església Sant Vicenç Màrtir
KOMORNI ZBOR IVAN FILIPOVIĆ, Zagreb, Croàcia

L’Hospitalet de Llobregat, 21 h, Auditori de La Torrassa
CORO VIVACE, Bogotà, Colòmbia

Dijous, 11 de juliol  
Barcelona, 19.30 h, Plaça de Fort Pienc
HUA TONG CHOIR, Xangai, Xina

L’Hospitalet de Llobregat, 21 h, Auditori de La Torrassa
KANTOREI WANDLITZ, Wandlitz, Alemanya

Divendres, 12 de juliol   
Casserres, 21.30 h, Església de Casserres
ENSEMBLE VOCAL DU VAR GARDEA CANTAT, La Garde, França
AUGUSTANA CHAMBER SINGERS, Rock Island, Estats Units

Sant Ramon, 21.30 h, Santuari Mercedari
CORAL FINISTERRA, Buenos Aires, Argentina

Prats de Lluçanès, 22 h, Església Parroquial
NEWTON ALL CITY TROUBADOURS, Newton, Estats Units

Diumenge, 14 de juliol  
Barcelona, 20 h, Pati de la Seu del Districte de Nou Barris
SYDNEY CONSERVATORIUM OF MUSIC WIND SYMPHONY, Sydney, Austràlia

ALTRES CONCERTS



Palau de la Música Catalana, 21 h

Dissabte 13 de juliol  

SYDNEY CONSERVATORIUM OF MUSIC WIND SYMPHONY, Sydney, Austràlia
Direcció: Dr. John Lynch

TRESORS DE LA MÚSICA DEL RENAIXEMENT
Piano: Eduard Sàez
Direcció: ANDREA ANGELINI

MÚSICA CORAL I MOVIMENT
Piano: Paul Perera
Percussió: Josema Martin i Oriol Roqué
Direcció: MAUD HAMON-LOISANCE

Participants:
ALJEZUR INTERNATIONAL CHOIR, Aljezur, Portugal
AUGUSTANA CHAMBER SINGERS, Rock Island, Estats Units
CORAL FINISTERRA, Buenos Aires, Argentina
CORO VIVACE, Bogotà, Colòmbia
ENSEMBLE VOCAL DU VAR GARDEA CANTAT, La Garde, França
KANTOREI WANDLITZ, Wandlitz, Alemanya
KOMORNI ZBOR IVAN FILIPOVIĆ, Zagreb, Croàcia
NEWTON ALL CITY TROUBADOURS, Newton, Estats Units
Cantaires de Panamà, Portugal, França, Bèlgica i Sud-àfrica. 
Cantaires de la FCEC

CONCERT DE CLOENDA



Andrea Angelini (Itàlia)
Nascut a Bolonya, Itàlia, Andrea Angelini estudia piano al conservatori 
Ferrara’s Frescobaldi i direcció coral amb Fulvio Angius i al Conser-
vatori de Música de Cesena. És el Director Artístic i Musical del grup 
professional Musica Ficta Vocal Ensemble, i durant molts anys, ha di-
rigit concerts del cor Carla Amori, tant a Itàlia com a l’estranger. Va ser 
nomenat director del Rimini Community Choir, i també ha dirigit al-
tres cors com el National Capella Choir de Bielorússia, el Jauna Muzika 
Choir de Lituània, o el Tudor Consort de Nova Zelanda.

El Dr. Angelini és el Director Artístic del Festival Coral Voci nei Chiostri, que se celebra cada pri-
mavera a Rimini. Ha estat jurat en diverses Competicions Internacionals de Cant Coral a Itàlia, 
Europa i Àsia. Dirigeix tot sovint tallers corals a Itàlia i a l’estranger, i ha estat el director artístic i 
un dels professors del Rimini International Choral Workshop. També és director artístic de diver-
ses competicions com la Rimini International Choral Competition, o la Claudio Monteverdi Choral 
Competition. És editor de l’International Choral Bulletin (ICB), la revista dels membres de la IFCM 
(International Federation for Choral Music). Ha escrit nombroses transcripcions i arranjaments 
per cors i grups de cambra, publicades per editorials com CanticaNOVA Publication, Eurate o Fer-
rimontana. És un membre del World Choir Council representant Itàlia, i és el president de l’AERCO, 
l’Emilia-Romagna Regional Association of Choirs.

Maud Hamon-Loisance (França)
Maud Hamon-Loisance (1984) va estudiar cant i direcció de cor i or-
questra a Lyon al Conservatoire Supérieur de Musique amb B. Têtu, N. 
Corti, a la Hochschule für Musik Hans Eisler a Berlín amb J.P. Weigie i 
va obtenir el títol de màster l’any 2010. La seva passió per la música vo-
cal en format per petita agrupació l’incità a crear i dirigir Epsilon, una 
agrupació professional amb qui ha interpretat música vocal del segle 
XVI al llarg dels últims 10 anys, reexplorant aquest repertori d’una ma-
nera inventiva i sempre disposada a buscar noves vies d’interpretació.

Maud Hamon-Loisance ha dirigit cors de nens i d’estudiants i ha ensenyat direcció coral al Con-
servatori de Grenoble. L’any 2014, va obtenir el segon premi al concurs Guido d’Arezzo amb el 
cor femení Métaphores així com el premi al millor director. També  va ser guardonada a la 5th 
International Conductor’s Competition a Ljubljana (Eslovènia). Maud Hamon-Loisance ha estat 
directora convidada, conferenciant i jurat en diferents esdeveniments internacionals en diversos 
països com Alemanya, Itàlia, Estònia, Noruega i Turquia i també ha estat membre de la Comissió 
Musical de l’Associació Coral Europea-Europa Cantat des del 2012 fins al 2015.

DIRECTORS DE TALLERS



ALJEZUR INTERNATIONAL CHOIR, 
Aljezur, Portugal
Direcció: Carme Mampel Juncadella

El Cor Internacional d’Aljezur va néixer per commemorar 
la creació de l’euro i va sorgir amb un impuls globalitzador 
que ha persistit al llarg dels anys. És un cor cosmopolita i 
integrador amb membres d’entre 18 i 80 anys. Actuen regu-
larment amb professionals del camp de la música clàssica, 

així com de la música moderna i contemporània. Destaquen la col·laboració amb l’Algarve Camerata (Aca-
dèmia de Música de Lagos), el cicle barroc a Talha Dourada i amb Madalena Vitorino i el compositor Remi 
Gallet “Mar Adentro”. L’any passat van fer un espectable basat en el Llibre Vermell de Montserrat, amb la 
col·laboració de Joana Godinho i Xavier Pagès, director de cor i baríton català. Aquest any estan preparant un 
espectacle basat en els viatges d’Afonso de Albuquerque. El 2019 han estrenat també el concert escenificat 
“Amors i Desamors” a diverses ciutats de l’Algarve.

AUGUSTANA CHAMBER SINGERS, 
Rock Island, Illinois, Estats Units
Direcció: Jon Hurty

L’Augustana Chamber Singers és un grup vocal selecte for-
mat per 16 cantaires i conegut per les interpretacions de 
jazz vocal i altres estils de música vocal contemporània i tra-
dicional. És un subgrup de l’Augustana Choir, i té una llarga 
tradició d’actuacions en alguns dels millors escenaris dels 

Estats Units i de l’estranger. Ha actuat al Carnegie Hall i l’Alice Tully Hall a Nova York, a l’Ordway Theatre de les 
Twin Cities i al Palau Reial d’Estocolm. El cor té nombroses gravacions, i ha actuat en ràdio i televisió als Estats 
Units. També ha estat convidat a cantar en convencions de l’Association for Music Education i de l’American 
Choral Directors Association. Crítics de Nova York, San Francisco i Suècia han alabat el cor per la seva virtuosi-
tat, domini tonal, disciplina, unitat, entonació precisa i joia en l’actuació. 

CORAL FINISTERRA, Buenos Aires, Argentina
Direcció: Esteban Roldán

El grup està format per un elenc de cantaires i instrumen-
tistes dirigits per Esteban Roldán que vol apropar, investi-
gar i difondre diferents cultures del seu poble, a través de 
la interpretació de diversos gèneres de la música popular 
i folklòrica. En la seva trajectòria, ha produït 5 espectacles 
musicals dedicats a la música argentina. Ha realitzat gires 

per l’interior del país, i han cantat en diversos auditoris i llocs emblemàtics de Buenos Aires, com el Palacio 
Barolo o el Salón Dorado de la Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, entre d’altres. El 2012, per 
invitació oficial exclusiva del Centro Nacional de Música de Concierto de Cuba, va participar del Programa 
Cultural CUBA-ARGENTINA, realitzant tallers i concerts d’intercanvi a L’Habana amb agrupacions prestigioses. 
El 2017 va formar part de l’espectacle “AYWALÄ, la última reunión del año”, junt amb les altres agrupacions 
dirigides per Esteban Roldán, que va omplir la sala a l’Hasta Trilce Teatro.

CORALS PARTICIPANTS



CORO VIVACE, Bogotà, Colòmbia
Direcció: María Beatriz Giraldo de Calle

El Coro Vivace va néixer per iniciativa de la Asociación de 
Padres de Familia del Gimnasio Moderno, i de la seva direc-
tora María Beatriz Giraldo de Calle. S’uneixen per gaudir de 
la música, creixent en coneixement i consolidant-se com a 
grup humà i coral. El seu repertori inclou música religiosa, 
universal, clàssica, espiritual negra, folklore colombià, folk-
lore llatinoamericà i un repertori nadalenc variat. És funda-
dor del Festival de Coros de Padres del Gimnasio Moderno 

1998 – 2005 i ha estat cor pilot en els muntatges d’obres simfònicocorals que es desenvolupen dins el marc 
del Festival Internacional de Coros de Bogotá, acompanyats per la Orquesta Simfónica Joven de Colombia. 
Ha participat en els Festivals Corals més destacats de Bogotà, així com alguns d’internacionals com l’America 
Cantat 7 o al Festival Regional de Cors de La Calera. Per celebrar el seu vintè aniversari va fer una gira per 
Argentina l’agost de 2014. 

ENSEMBLE VOCAL DU VAR GARDEA CANTAT, 
La Garde, França · Direcció: Hélène Ravier

El cor porta el nom de la seva ciutat adoptiva: La Garde, al 
costat de Toulon, al sud de França. Va ser creat el 1991 per 
la seva directora, Hélène Ravier. Està format principalment 
per cantaires amateurs, guiats per professionals i un pianis-

ta, sempre a la recerca de progrés i d’un treball de qualitat. El repertori és clàssic, profà o sacre, del s. XVII al 
s. XX, de Bach a Mozart, de Haydn a Fauré. L’Ensemble Vocal du Var Gardea Cantat ha actuat en concerts i en 
manifestacions culturals a les localitats del voltant de Toulon, i a vegades en cerimònies religioses, i participa 
regularment a les produccions del Conservatoire à Rayonnement Régional de la Métropole Toulon-Proven-
ce-Méditerranée. Ha participat al Festival Internacional de Cant Coral “Garda Estate” de Verona, Itàlia, el juliol 

de 2014 i el juliol de 2018. 

KANTOREI WANDLITZ, Wandlitz, Alemanya
Direcció: Katharina Tarján

Kantorei Wandlitz va ser fundat a Wandlitz (Berlín) el 2009 
per la seva directora Katharina Tarján. El  repertori del cor 
és part sacre i part profà, la major part a cappella cantat en 
diferents llengües, i ofereix un ampli ventall de música coral 
de diferents períodes històrics. En els seus programes més 
recents, la majoria amb components temàtics i teatrals, 
han interpretat nombroses obres a cappella des de renai-

xentistes fins a contemporànies, així com Zigeunerlieder de J. Brahms, el Requiem de Fauré, la Gospel Mass de 
Robert Ray i la Peace Mass i Little Jazz Mass de Bob Chilcott. Kantorei Wandlitz també gestiona el cor infantil 
Wandlitz i el cor jove Vox Nova Wandlitz. El 2013 va tenir l’oportunitat de participar en el Festival de Cant Coral 
de Barcelona per primer cop, una experiència emocionant i inspiradora pel cor. 

CORALS PARTICIPANTS



KOMORNI ZBOR IVAN FILIPOVIĆ, 
Zagreb, Croàcia
Direcció: Goran Jerkovic

El cor va ser fundat el 1998 i és un dels conjunts a cappella 
més coneguts a Croàcia. Un alt nivell vocal i estètic en les 
actuacions i un repertori de cambra de gran dificultat són 
característics del cor des dels seus inicis. Han guanyat nom-
brosos premis en competicions internacionals (medalla d’or 

i plata als 4th World Choir Games, Xiamen, Xina, 2006, o medalla d’or a l’Istanbul International Choir Festival 
and Competition, Turquia, 2011, entre d’altres). El juny de 2015 van actuar a la Cambra de l’Assemblea Ge-
neral de les Nacions Unides a Nova York, per la celebració del 70è aniversari de la signatura de la Carta de les 
Nacions Unides. L’activitat del cor està marcada per concerts a cappella intensius per tot Croàcia, així com a 
l’estranger. Han gravat 3 CD: A cappella (2003), amb actuacions de música antiga i contemporània, Dieterich 
Buxtehude: Membra Jesu nostri (2010) i Praizvedbe u HAZU (2013), música contemporània basada en peces 
tradicionals de Croàcia. 

MIXED CHOIR OF ŽILINA, Žilina, Eslovàquia
Direcció: Štefan Sedlický

És un cor amateur fundat el 1954 a la ciutat de Žilina, i un 
dels millors cors d’Eslovàquia. L’objectiu del cor ha estat i és 
el desenvolupament de l’activitat artística de concerts a tra-
vés del cant coral, la interpretació d’obres corals d’autors 
eslovacs i d’arreu, i la representació de la ciutat de Žilina 

i d’Eslovàquia a la resta d’Europa i el món. El cor col·labora permamentment amb la Slovak Sinfonietta Žilina 
des de 1990. Junts, han estrenat obres de compositors eslovacs contemporanis, i també han interpretat grans 
obres del repertori mundial. Per l’Any de la Cultura Cristiana, en cooperació amb la Trnava Chamber Orchestra, 
van interpretar la gran obra Slovak Requiem in the Žilina and the South Moravian Region. El cor és el principal 
organitzador del Žilina Voce Magna International Competition and Festival of Choral Art des de 2013, el qual 
acull una gran quantitat de cors de qualitat d’Eslovàquia i de tot el món. 

NEWTON ALL CITY TROUBADOURS, 
Newton, Massachusetts, Estats Units
Direcció: Jaime Alberts i Kathleen McIntosh

Els Newton All City Troubadours són un cor selecte, format 
pels millors cantaires d’entre els estudiants de secundària 
dels instituts públics de la ciutat de Newton, Massachu-
setts. El va fundar als anys 50 el mestre de música de la 
zona, Ray Smith, amb la idea que fos un cor itinerant. Actu-

alment, el grup actua per tota la zona de Boston, i encarrega i grava obres corals per veus adolescents. L’ob-
jectiu dels Troubadours és escampar l’alegria a través de la creació de comunitat i música, a Newton i arreu. 
El cor el codirigeixen Jaime Alberts i Kathleen McIntosh. 

CORALS PARTICIPANTS



HUA TONG CHOIR, Xangai, Xina
Direcció: Zhou Yanwen

El cor està afiliat a la Jin Yuan Senior High School, una escola 
d’ensenyament tradicional per l’educació artística a esco-
les primàries i secundàries. El cor es va fundar el setembre 
de 2004, i està format per alumnes d’entre 8 i 14 anys que 
tenen bona entonació, timbre i expressió, i la majoria dels 
quals tenen formació en dansa o en algun instrument musi-
cal. Interpreta repertori d’estils molt variats. El cor ha guan-

yat diverses vegades l’or en la Hong Kong International Youth Arts Festival Competition, el primer premi a la 
Shanghai Red Cross Youth Singing Competition, i el primer premi a la Chorus Competition del Putuo Aesthetic 
Festival. Va gravar el CD i DVD Hua Tong Yue Yun amb més de 10 peces. Els dirigeix Zhou Yanwen, que ensenya 
música a la Jin Yuan Senior High School, i els acompanya al piano Yu Ning.

ABA TAANO, Uganda

Aba Taano és un quintet vocal ugandès amb 3 baixos, un 
baríton i una mezzo, que revoluciona la manera de can-
tar gòspel. Gòspel africà, d’Uganda, de Sud-àfrica, gòspel 
escenificat, amb un profund missatge espiritual però amb 
un dinamisme increïble. Sorgeix d’un projecte humanitari 
portat a Uganda per l’ONG Música Para Salvar Vidas, amb 
el qual els integrants d’Aba Taano s’han transformat en pa-
drins dels nens i nenes que viuen a l’orfenat de Kireka. En 
els seus deu anys d’història Aba Taano ha obtingut 8 premis 

internacionals, ha gravat 5 discs i ha realitzat més de 1500 concerts com a grup individual. És altament reco-
negut per tots els públics i és el major suport financer de Música Para Salvar Vidas. 

SYDNEY CONSERVATORIUM OF MUSIC WIND 
SYMPHONY, Sydney, Austràlia
Direcció: Dr. John Lynch

El Sydney Conservatorium of Music és una de les institu-
cions musicals més importants d’Austràlia, i juga un paper 
clau en el panorama musical australià, i de l’Àsia-Pacífic. 
Amb una posició privilegiada dins Sydney, a només minuts 
de la Sydney Opera House, el Conservatorium ofereix una 
educació musical completa, que dona els coneixements, 
eines i estètica necessaris per triomfar en el món musical 
d’aquest segle. La SCM Wind Symphony és l’agrupació més 

important d’aquest tipus a Austràlia. Sota la direcció del Dr. John Lynch, ha creat una reputació d’excel·lència 
musical en l’escenari mundial, i és líder en la interpretació de nova música australiana. 

CORALS PARTICIPANTS



 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANT CORAL 
 DE BARCELONA 2020  ·  6-12 Juliol 2020

No us perdeu el Festival de l’any vinent, amb tres tallers fantàstics! 

Beethoven: 250 aniversari, Missa en Do Major  
Director: Jordi Casals 
Celebrem l’aniversari del naixement de Beethoven amb Jordi Casals, director dels mi-
llors cors d’Àustria.

Els Colors del Nostre So, Taller per a cors infantils  
Directora: Elisenda Carrasco
Experta en pedagogia i cant coral amb nens, Elisenda Carrasco obre un món de possi-
bilitats per a cors infantils.

Teatre Musical: Text i Música  
Director: Alfonso Casado
Director musical d’espectacles de fama mundial com Les Misérables o Miss Saigon, 
Alfonso Casado ens descobreix aquesta branca de la música coral. 

Inscripció per a cors: fins el 15 de novembre de 2019
Inscripció per cantaires individuals: fins el 30 de març de 2020

Més informació a: www.fcec.cat

Des de 2018, el Festival Internacional de Cant Coral de Barcelona 
forma part de la Choral Festival Network .

FESTIVAL 2020
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ORGANITZA
ACTIVITAT RECOMANADA PER ACTIVITAT AFILIADA A

AMB EL SUPORT

PREUS ENTRADES

Concerts a l’Església del Pi, Cripta de la Sagrada Família 
i altres concerts, gratuït

Concert al Palau de la Música Catalana
15 € (10 € amb el Carnet de Cantaire de la FCEC)

Venda d’entrades al Palau de la Música  www.palaumusica.cat

ORGANITZA
ACTIVITAT RECOMANADA PER ACTIVITAT AFILIADA A

AMB EL SUPORT


