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.

Informacions
Ampliació del termini per fer
reunions telemàtiques vinculants
S'amplia fins al 31 de desembre de 2022 el
termini per modificar els estatuts de les entitats,
i així poder continuar celebrant reunions d'òrgans
de govern en línia, a més d'adoptar acords sense
necessitat de reunió. Si voleu saber tots els
passos per incloure-ho, aneu al següent enllaç.
MÉS INFORMACIÓ

Les nostres corals
Participa en el 80è
aniversari de l'Orfeó
Laudate
L’Orfeó Laudate fa anys i et convida
a la seva festa! Des de l'Orfeó ens
proposen participar com a cantant
col·laborador/a en el concert de
Barroc Català que faran el pròxim
18 de juny de 2022. Cantareu motets
de J.Cererols i F.Valls i la Missa de
J.Barter sota la direcció del director,
David Malet i Casamitjana.
T'APUNTES?

Torna la Trobada de
Caramelles
Després de dos anys de Covid torna
la
llegendària
Trobada
de
Caramelles
a
Casserres.
El

retrobament serà el dia 8 de maig
pel matí, amb la 40a +1 edició.
Poden
participar
colles
de
Caramelles, corals i ballets. Tothom
està convidat!
INFORMA'T A
coralcasserres@gmail.com

VII Concurs de
Composició Coral
Des de la Coral Xaragall ens
convoquen al 7è Concurs de
Composició Coral amb l'objectiu
d'incentivar
la
creació
d'un
repertori de cant coral català
més extens i donar-li més projecció.
L'obra guanyadora serà publicada
per la FCEC, a més el compositor
rebrà 350 € en metàl·lic. Teniu fins al
29 d'abril per decidir-vos!
PARTICIPA

Cursos, Concursos
Accordo Festivo Online Choral
Competition
Fins al 20 de febrer podeu participar de forma
telemàtica en el Festival Accordo. Amb dues
categories, Actuació de Música Sacra i Cant Coral
Acadèmic, el concurs té seccions per tots els
perfils, des de cors infantils menors de 10 anys
fins a cors d'adults mixtes.
ACCORDO FESTIVO

Tom Burke: The harmonic
experience
Un taller per aprendre a utilitzar l'afinació dels
harmònics i les ressonàncies del tracte vocal per
així millorar la veu parlada i cantada. Una
experiència telemàtica oferida per Tom Burke,
professor de cant de cantants professionals de
Broadway i actors de Hollywood. És un taller que
compta amb tres classes, la primera és el 4 de
març.
Més informació a
info@rowsoncarlevaro.com

XXVI Concurs composició "Las cuatro estaciones del
año"
Es busca una obra de cant coral prou icònica per quedar-se al repertori
popular, però no massa complicada perquè la puguin cantar cors amateurs. El
primer premi rep una bonificació de 1500 €. Si t'interessa...
PARTICIPA

Festivals
Comencem l'any amb una agenda ocupadíssima! Si feia un temps que
estaves pensant en viatjar i cantar al mateix temps, aquí tens un gran ventall

d'opcions per escollir.

Festival Mouv'Ton Chœur
La quarta edició d'aquest Festival
que se celebra del 8 al 10 d'abril.
Acollit per la localitat francesa d'Aixles-Bains & Chambéry, s'escoltarà
música moderna, que va des del Jazz
Pop fins al Gòspel. I serà un espai on
la coreografia formarà una part
important de l'esdeveniment. Així
que si no tenies plans per la
primavera, aquesta pot ser la teva
oportunitat.

MOUV'TON CHOEUR

Slovakia Cantat
La capital eslovaca Bratislava obre
les seves portes i convida els cors a
visitar-la en la primavera. Les seves
cançons i actuacions contribuiran a
un veritable ambient de primavera a
Bratislava.
El festival serà gestionat per
l'Agència de Música de Bratislava,
sota el patrocini de la ciutat de
Bratislava. Els cors són poden
participar a la competició o escollir
només formar part del Festival.
SLOVAKIA CANTAT

7th We are Singing
Adriatic
We are singing Adriatic és un festival
no competitiu, que aquest cop és del
8 a l'11 d'abril a Opatija per
compartir experiència amb Croàcia.
Una oportunitat per ampliar la vostra
comprensió dels aspectes únics de
les tradicions corals de Croàcia i
Eslovènia mentre cantes juntament
amb cors de tot el món durant tres
dies emocionants de música coral i
intercanvi cultural.
WAS ADRIATIC

15th International choir
competition festival Bad
Ischl
Ambientat
en
l'encanteri
del
Salzkammergut i respirant l'aire
inimitable d'una ciutat famosa per
l'estada de la família imperial
austríaca, cada actuació d'un cor en
aquesta ciutat es converteix en una
experiència
artística
i
cultural
única.Bad Ischl és una ciutat ideal
per albergar un festival del 27 d'abril
a l'1 de maig, impressionant amb
l'esplendor d'edificis històrics i tan
rica en històries. Imagineu cantar
entre llacs i muntanyes.
BAD ISCHL

Michelangelo
International Music
Festival

Bratislava choir &
orchestra Festival

Aquest festival se celebrarà del 10 al
14 de maig i té 20 categories per
orquestra i coral, entre elles, algunes
competitives i d'altres no. El seu
lema és "La música primer" i la ciutat
acollidora és Florència, la ciutat natal
de Michelangelo Buonarroti. Tindrà a
veure amb el nom del festival?
Afanya't, t'estan esperant!!!

Les persones d'arreu del món que
estimin la música poden contribuir
amb els seus talents en les següents
categories: orquestres infantils i
juvenils, conjunts vocals, música
tradicional,
música
popular,
orquestra de metall i corda, o una
combinació
de
cors
vocals
i
instrumentals. Del 9 al 12 de juny,
encara hi ets a temps.

MICHELANGELO

BRATISLAVA

Festival Montecatini Terme
A la bella regió de la Toscana, el Festival
Internacional de cant coral i musical de
Montecatini Terme t'espera del 16 al 19 de juny
de 2022 per a belles trobades en concerts
interiors i exteriors. També cantaran en una
església a Florència. Prepareu-vos per a
reprendre les trobades corals. Els organitzadors
premiaran el millor cor amb un certificat de
l'Acadèmia de Maggio Musicale Fiorentino. Els
músics d'aquesta Acadèmia presentaran el seu
concert en l'obertura del Festival.
MONTECATINI

Krakow Choir
Festival
Del 16 al 19 de juny,
aquesta ciutat polonesa
s'omplirà de música per
acollir a les noves
visites. A través de 9
categories i davant d'un
jurat internacional, el
guanyador
d'aquest
festival es classificarà
pel Mundial Coral de
2023.
KRAKOW

Fun & Music

Youth Music
Festival
Bratislava

El Festival/Concurs Fun
&
Music
és
un
esdeveniment florentí
dedicat
a
cors
i
orquestres.
Cada
participant és convidat
a cantar un programa
que correspongui a les
seves pròpies cultures i
música.

L'objectiu
d'aquest
festival
d'estiu
és
simplement
reunir
músics de talent de tot
el món. En aquesta
experiència musical i
cultural
única
s'asseguren d'inspirar a
músics mentre actuen i
aprenen
junts
a
Bratislava, la ciutat dels
somnis.

FUN FESTIVAL

YOUTH
BRATISLAVA

Festival InCanto Mediterraneo
Entre el 10 i el 16 de juliol de 2022, l'emblemàtic
Cittadella Fortificata - Castello di Milazzo acollirà
l'esdeveniment creat i organitzat per la "Càntica
Nova" Associació Coral. Les edicions anteriors del
Festival InCanto Mediterraneo, que s'ha celebrat
bianualment des de 2009, han acollit més de 60

cors i 2000 cantaires de països com Finlàndia,
Bulgària, Filipines, Lituània, Eslovènia, Taiwan i
Rússia.
INCANTO

Forever Young 50plus
Cada cop més hi ha molts cors que
comencen a envellir-se. Cosa que no
significa que deixin de ser tan actius!
Del 8 a l'11 de setembre des de
Budapest porten aquesta iniciativa:
Un festival per cantaires més gran de
50 anys on cors internacionals i
locals podran connectar i crear un
espai d'harmonia.

50 PLUS

4th Kalamata Choir
Festival
La combinació de mar, muntanyes,
vinya i oliveres fa de Grècia un lloc
on els cantants d'arreu del món s'han
sentit majoritàriament a casa des de
fa anys.
La característica especial d'aquest
festival és que és una fàcil reunió de
diferents nacions just enmig d'aquest
paratge del sud-est d'Europa.
Recorda: del 22 al 26 de setembre.
KALAMATA INTERNATIONAL

International Chorfest
Magdeburg
Després de l'enorme èxit dels Jocs
Corals Europeus i el Gran Premi de
les Nacions el 2015, Magdeburg –
ciutat natal del compositor barroc
Georg
Philipp
Telemann–
es
convertirà una vegada més en un
amfitrió d'un festival dinàmic i
inspirador de música coral. Aquest
cop del 5 al 9 d'octubre, no t'ho
perdis.

3th Agrinio International
Choral Festival
Aquest festival fuig de ser una
competició.
Qualsevol
cor
és
benvingut i el repertori pot ser tan
variat com el mateix cor ho sigui. Del
6 al 10 d'octubre la ciutat grega
d'Agrinio acollirà aquest festival amb
l'únic propòsit de bastir llaços entre
diferents cors del món. Ves-hi!
AGRINIO

MAGDEBURG

Sing for Gold
Entre Calella i Barcelona es disputa
una copa del món coral. Doncs sí, el
que llegeixes, entre els dies 12 a 16
d'octubre aquestes dues ciutats
seran amfitriones d'un festival que
acabarà en competició mundial.
SING FOR GOLD

International Advent and
Christmas Music Festival
Se celebrarà a Bratislava de l'1 al 4 de desembre
de 2022. La capital eslovaca obre les portes i

convida els cors al seu encantador centre
decorat per Nadal. Conviden a corrals d'arreu del
globus; les cançons i les seves actuacions
contribuiran a un veritable ambient coral per
Nadal.
ADVENT AND XMAS MUSIC

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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