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NOVETATS:
Informacions, col·laboracions,
oportunitats…

Torna a cantar el Magnificat i el Glòria de
Vivaldi
Des de la Coral Ginesta de Badia del Vallès fan una crida per trobar
una coral o cantaires individuals, que hagin cantat El Glòria i El
Magnificat de Vivaldi, per col·laborar amb ells.
Aquest curs han estat preparant les dues famoses obres de Vivaldi i
comptaven amb la col·laboració d'una altra coral per portar-lo a terme
a la Festa Major de Badia del Vallès. En l'últim moment, la
col·laboració no ha estat possible i ara busquen alternatives per
realitzar el projecte en el calendari previst.
Conviden a tothom qui vulgui a participar en aquest projecte, ja sigui
de forma col·lectiva (com a coral) o de forma individual. Això sí,
demanen una resposta abans del dilluns 2 de maig, per poder
tenir marge de plantejar-se altres possibilitats.
Degut a la data de la crida, hauríeu de conèixer l'obra per poder partir
d'una base en els futurs assajos. Per una altra part, les noves
incorporacions haurien d'ajudar en la part econòmica venent un mínim
d'entrades.
Si us engresca el projecte i voleu col·laborar ens deixen el telèfon del
president, Alfredo de Murcia, perquè pugueu parlar directament amb
ells: 619 208 815
Us animem a participar! Cantar el Glòria sempre és una experiència
gratificant i motivadora.

Recolza a la Polifònica de Vilafranca a
aconseguir la Creu Sant Jordi
La Polifònica de Vilafranca fa 75 anys aquest 25 de desembre de
2022. Ininterrompudament han portat, com tants altres cors, el Cant
Coral arreu mantenint els valors ètics i culturals. És per això, que han
demanat al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la
concessió de la Creu de Sant Jordi.
És aqui on ens necessiten!!! Requereixen que tant particulars com
Institucions recolzin la petició. A l'enllaç, us compartim un model per
subscriure la candidatura i una petita explicació de la seva història.
Us agrairem la màxima agilitat, tenint en compte segons ens han dit,
que el termini s'està esgotant.
El
podeu
emplenar,
signar
info@polifonicavilafranca.cat

i

escanejar,

enviant-lo

a:

Us agraïm d’avant mà la vostra col·laboració.

RECOLZA'LS

Intercanvi amb una coral de Madrid
L'Agrupación Coral El Madroño, de Madrid, vol fer un intercanvi
amb una coral catalana a principis de juny. Són una coral mitjana,
d'aproximadament 40 cantaires, i tenen com a director en Joan Vila
Romeu.
Ja han actuat a Catalunya, un cop van tenir l'oportunitat d'interpretar
dues peces a la Sagrada Família. La seva intenció és fomentar la
cultura coral entre Madrid i Catalunya.
Qualsevol
coral
interessada
podeu
contactar
coral.acm@gmail.com o Mateo Cabrera al 648 030 412.

amb

Nou joc de Loteries Catalunya pensat per
entitats
Des de Loteries de Catalunya ens presenten La Dooble. Un nou joc de
loteria, adreçat a tota la ciutadania, però creat especialment per ajudar
el teixit associatiu de Catalunya.
Des de les entitats culturals és tradicional guanyar fons a través de la
Loteria a Nadal. En aquest nou format, les entitats reben més beneficis.
Amb només un bitllet, concurses en dos sortejos i optes a dos premis.
Però com a entitat col·laboradora, només pel fet de vendre La
Dooble, optes a més premis.

MÉS INFORMACIÓ

FCEC
Via Laietana 54, 2n despatx 213, 08003, Barcelona
This email was sent to {{contact.EMAIL}}
You've received this email because you've subscribed to our newsletter.
Unsubscribe

