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

VINE

Tornem	amb	el	57è	Festival	Cant	Coral	de	Barcelona
Ja	 som	 aquí	 amb	 el	 nostre	 icònic	 festival	 en	 una	 setmana	 plena	 de
concerts,	cultura	i	bona	música!	Del	4	al	9	de	juliol	acollirem	a	nombroses
corals	 d'arreu	 del	 món	 a	 la	 nostra	 ciutat	 que	 ens	 delectaran	 amb	 molts
concerts	 arreu	 del	 territori.	 A	 partir	 de	 dimarts	 5	 i	 fins	 divendres	 8,	 a
l'Església	 de	 Santa	Maria	 de	 Pi	 a	 les	 9	 de	 la	 nit,	 cada	 cor	 ens	 regalarà	 un
tastet	 de	 la	 seva	música	 tradicional.	 Però	 a	més	 a	més,	 dissabte	 9	 podreu
gaudir	 del	 concert	de	 cloenda	al	 Palau	de	 la	Música,	 amb	cantaires	 locals	 i
internacionals.	Quines	 ganes	 de	 retrobar-nos	 amb	 el	 cant	 coral	 un	 cop
més!
	
Estigueu	atents/es	a	les	nostres	xarxes	per	saber	tots	els	detalls.	

Activitats	de	la	FCEC

Activitats	de	les	nostres	corals

http://fcec.cat/noticies/FICC.htm


NO	T'HO	PERDIS

Taller	de	descoberta	de	repertori	amb	Cantiga
La	Coral	Cantiga	ha	organitzat	dos	 tallers	amb	 la	María	Guinard,	 la	primera
setmana	de	 juliol,	 sobre	descoberta	de	 repertori	per	cor	 infantil	 i	 l'altre	per
cor	mixt.	Perquè	la	proposta	tiri	endavant	necessiten	un	mínim	d'inscripcions,
us	 convidem	 a	 anar-hi,	 ja	 que	 ens	 sembla	 una	 iniciativa	molt	 interessant	 i
innovadora.

El	cor	Ad	Divitas	de	Lisboa	(Portugal)	busca	una
coral	catalana	amb	la	que	fer	un	intercanvi.	Està
compost	per	16	cantaires	i	el	seu	repertori	és	en
diverses	 llengües.	 Les	 dates	 ideals	 serien
d'octubre	a	mitjans	de	desembre.	

Si	esteu	interessats/des	escriviu	a
gdine@ine.pt

Cor	portugués	busca	una	coral
local	per	fer	un	intercanvi

UNEIX-TE

Encara	queden	places	pel
Cor	Jove	Nacional	de
Catalunya
El	Cor	Jove	Nacional	de	Catalunya	és
un	 projecte	 coral	 d’excel·lència,	 al
més	alt	nivell,	obert	a	qualsevol	jove
cantant	 d’entre	 18	 i	 28	 anys	 que
vulgui	 complementar	 la	 seva
formació.	 La	 selecció	 dels	 seus
membres	 es	 fa	 periòdicament	 i	 ara
mateix	 encara	 queden	 places
vacants.	
	

Escriu	a	
salvatbecabach@fundacionsalvat.com

	

Salvat	Beca	Bach	2023
Aquesta	iniciativa	està	dirigida	a	joves	cantants
i	 amb	una	 dotació	 de	 5.000	 euros	 per	 a	 cada
solista.	 Anualment,	 ofereix	 	 quatre	 beques
(soprano,	 alto/contratenor,	 tenor	 i
baríton/baix).	En	la	trajectòria	de	la	Salvat	Beca
Bach	hi	han	col·laborat	solistes	tan	reconeguts
com	 el	 contratenor	 Carlos	 Mena,	 la	 soprano
Katharine	Fuge.

Les	 sol·licituds	 es	 poden	 presentar	 del	 10	 de
juny	 al	 31	 de	 juliol	 de	 2022,	 adjuntant	 un	 CV
artístic	 i	 una	 peça	 enregistrada	 de	 música
antiga.	

Tècnica	i	interpretació
coral

Informacions

Tallers

http://gestio.lluisosdegracia.cat/inscripcions/alta/taller-cantiga
https://cjnc.mcc.cat/encontre/


La	Montserrat	Roset	ofereix	de	 l'1	al
3	 de	 juliol	 el	 XII	 Curs	 de	 tècnica	 i
interpretació	 coral	 a	Màlaga.	 Aquest
curs	 s'emmarca	 dintre	 del	 XXXII
Trobada	 de	 Corals	 José	 Hidalgo,	 per
això,	 els	 participants	 interpretaran
les	 obres	 treballades	 en	 l'acte	 de
cloenda	de	la	trobada.

MÉS	INFORMACIÓ

PROVA-HO!

Curs	de	cant	al	Pla
d'Urgell
Al	petit	poble	Palau	d'Anglesola	no	hi
ha	 cap	 coral,	 però	 volen	 donar-li	 un
petit	 tastet	 als	 seus	 locals	 amb	 el
curs	que	ens	presenten.	Dos	dies,	un
per	 fer	 un	 taller	 de	 veu	 i	 l'endemà
per	 aprendre	 cançons	 de	 Gòspel
Modern	 i	 cantar	 al	 costat	 de	 Live
Choir	de	Barcelona.		

ANIMA'T

El	teler	de	música
11,	 12	 i	 13	 de	 juliol	 se	 celebrarà	 el
curs	d'estiu	del	 Teler	de	 les	Arts.	 És
un	 espai	 de	 recursos	 virtuals,
propostes	 didàctiques	 i	 reflexió
compartida	 per	 a	 professionals	 de
l'educació	 que	 utilitzen	 la	 música
com	 a	 eina	 pedagògica.	 Quina
passada!

VES-HI

Concurs	de	Música
Medieval
Fins	 al	 30	 de	 juny	 teniu	 temps	 per
presentar-vos	en	aquest	 concurs,	 on
es	 reparteix	el	premi	de	 la	Fundació
Misterio	 de	 Obanos	 i	 la	 Germandat
d'Ermitans	 d'Arnotegui.	 El	 17	 de
setembre	 els	 finalistes	 hauran	 de
defensar	 les	 seves	 obres	 davant	 del
públic	 i	 poden	 arribar	 a	 guanyar
1.200€.	 PARALIA

Music	and	Sea	Festival
Per	 acabar	 bé	 l'estiu,	 a	 mitjans	 de
setembre,	 es	 pot	 anar	 a	 Paralia,
Grècia.	 A	 la	 costa	 oest	 del	 golf
Termaic	 i	 a	 l'ombra	 de	 l'Olimp,
esdevindrà	 una	 celebració	 del	 cant
coral,	de	la	música,	de	la	dansa...	tot
això	 al	 costat	 del	mar!	 Encara	 teniu
dubtes?

Botticelli	International
Choral	Festival
Després	 de	 l'èxit	 de	 la	 primera Krakow	Advent	&

Concursos,	festivals...

https://www.facebook.com/direccion.coralstellamaris
https://emplauelpalau.cat/shop/familia/9/0
http://www.telermusica.com/es
https://misteriodeobanos.org/
http://magculture.mk/


FLORÈNCIA

edició,	 a	 l'octubre	 d'aquest	 any	 se
celebrarà	 un	 altre	 cop	 el	 Botticelli
ICF!	 Tots	 els	 gèneres	 del	 cant	 coral
estan	 benvinguts	 i	 hi	 haurà
categories	 no	 competitives	 per	 les
agrupacions	 que	 només	 vulguin
passar	 una	 bona	 estona!	 El	 període
d'inscripcions	només	és	fins	al	30	de
juny.	

CRACÒVIA

Christmas
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.	

SARDINIA

Trobada	coral	"al	Sole
della	Sardegna"
A	finals	d'agost	del	2023,	a	l'illa	de	la
Sardenya	se	celebrarà	 la	8a	 trobada
coral	 local.	 A	 més	 de	 ser	 un	 lloc
paradisíac,	 es	 faran	 un	 total	 de	 4
concerts	 i	 tots	 els	 cors	 rebran	 una
visita	turística	per	conèixer	el	lloc.	És
una	oportunitat	única!

VERONA

Festival	Corale	Verona
Garda
L'estiu	 del	 2023	 serà	 mogut	 al	 país
de	la	bota,	tant	és	així,	que	a	Verona,
Mantova,	 Vicenza	 i	 les	 ciutats	 de	 la
vora	 del	 llac	 Garda	 acolliran	 els
participants	 corals	 d'aquest	 festival.
Com	 us	 podeu	 imaginar,	 serà	 un
festival	 ple	 de	 cantaires
internacionals	 en	 el	 que	 podreu
conèixer	 Itàlia,	 des	 d'una	 altra
banda.	

NORRKÖPING

Els	próxims	European	Choir	Game	a	Escandinavia
Norrköping	 a	 Suècia	 i	 Aarhus	 a	 Dinamarca	 seran	 les	 seus	 dels	 Jocs	 Corals
Europeus	i	el	Gran	Premi	de	Nacions	en	2023	i	2025,	respectivament.	Aquest
concurs	és	la	versió	europea	dels	Jocs	Corals	Mundials,	la	versió	coral	de	les
Olimpíades.	Molts	més	concursos	i	cites	ens	esperen	l'any	2023.	El	cant	coral
continua	present!

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

https://www.florencechoral.com/festivals/sandro-botticelli-international-choral-festival/
http://krakow.christmasfestival.pl/
https://www.festivalalsoledellasardegna.eu/it/
https://www.festivalveronagardaestate.eu/en
https://www.interkultur.com/es/eventos/european-choir-games/norrkoeping-2023/?r=1
mailto:fcec@fcec.cat
https://es-la.facebook.com/FCEC-Federaci%C3%B3-Catalana-dentitats-Corals-213452432627720/
https://twitter.com/FCEC14?s=20
https://www.instagram.com/fcec14/
https://www.youtube.com/channel/UClUNHAys1d8VWAIh_KT95qw


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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